
Pos. 1 Kortärmad T-shirt (U-ringad)
160 gram, herr

100% bomull, 160-165 g/m2 (160 g/m2 +_ 5%)
U-ringad
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 5 olika färger att välja mellan
Finns i herrstorlekarna S-3XL 



Pos. 2 Kortärmad T-shirt (U-ringad)
160 gram, dam

100% bomull, 160-165 g/m2 (160 g/m2 +_ 5%)
U-ringad
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 5 olika färger att välja mellan
Finns i damstorlekarna XS-XXL 



Pos. 3 Kortärmad T-shirt (V-ringad)
160 gram, herr

100% bomull, 160 g/m2 (160 g/m2 +_ 10%)
V-ringad
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 5 olika färger att välja mellan
Finns i herrstorlekarna S-3XL 



Pos. 4 Kortärmad T-shirt (V-ringad)
160 gram, dam

100% bomull, 160 g/m2 (160 g/m2 +_ 10%)
V-ringad
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 5 olika färger att välja mellan
Finns i damstorlekarna XS-XXL 



Pos. 5 Kortärmad T-shirt (U-ringad)
180 gram, herr

100% bomull, 175-185 g/m2 (180 g/m2 +_ 5%)
U-ringad
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 5 olika färger att välja mellan
Finns i herrstorlekarna S-3XL 



Pos. 6 Kortärmad T-shirt (U-ringad)
180 gram, dam

100% bomull, 185 g/m2 (180 g/m2 +_ 5%)
U-ringad
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 5 olika färger att välja mellan
Finns i damstorlekarna XS-XXL 



Pos. 7 Kortärmad Funktions T-shirt (U-ringad)
150 gram, unisex

100% polyester, 135 g/m2 (150 g/m2 +_ 10%)
U-ringad
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 3 olika färger att välja mellan
Finns i unisex storlekarna XS-5XL 



Pos. 8 Kortärmad Pikétröja
220 gram, herr

100% kammad bomull, 211-220 g/m2 (220 g/m2 +_ 10%)
Med ärmmudd
Med sprund
Nackband och knappar ton i ton
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 5 olika färger att välja mellan
Finns i herrstorlekarna S-3XL 



Pos. 9 Kortärmad Pikétröja
220 gram, dam figursydd

100% kammad bomull, 200 g/m2 (220 g/m2 +_ 10%)
Med ärmmudd
Med sprund
Nackband och knappar ton i ton
Tål maskintvätt minst 40 grader
Minst 5 olika färger att välja mellan
Finns i damstorlekarna XS-XXL (figursydd) 



Pos. 10 Kasse ca 150 gram
med långa handtag

100% bomull, 150 g/m2 (150 g/m2 +_ 10%)
Mått 410x380 mm (420x380 mm +_ 10%)
Med långa handtag som kan bäras över axeln
Minst 5 olika färger att välja mellan



Pos. 11 Kasse ca 150 gram
med korta handtag

100% bomull, 150 g/m2 (150 g/m2 +_ 10%)
Mått 410x380 mm (420x380 mm +_ 10%)
Med korta handtag som kan bäras i handen
Minst 5 olika färger att välja mellan



Pos. 12 Kasse ca 160 gram
med långa handtag, miljökasse

100% bomull, 170 g/m2 (160 g/m2 +_ 10%)
Certifierad organisk bomull
Mått 420x360x80 mm  (420x380 mm +_ 10%)
Med långa handtag som kan bäras över axeln
Bälg, 80 mm                      
Minst 2 olika färger att välja mellan



Pos. 13 Paraply (ihopfällbart)

3-stegsuppfällning, ihopfällbart
Mått i diameter 97 cm (minst 90 cm)
Minst 3 olika färger varav en färg är svart



Pos. 14 Kaffemugg med öra

Vitt porslin utan utsmyckningar
Rymmer 20 cl (mellan 20-35 cl)
Höjd 9 cm (10 cm +_ 15%)
Tål maskindisk
Stapelbar
Öra med plats för minst två fingrar



Pos. 15 Take Away mugg

Plast
Rymmer 33 cl (mellan 30-40 cl)
Mått: H12,7 cm, 9,5 cm i diameter
Tätslutande lock med dricköppning
Dubbelväggig
Tål maskindisk



Pos. 16 Ståltermos rostfritt stål

Med mugg i locket och automatkork
Rymmer 50 cl (mellan 35-50 cl)
Isolerande dubbelvägg i rostfritt stål



Pos. 17 Ståltermos rostfritt stål

Med mugg i locket och automatkork
Rymmer 75 cl (mellan 70-80 cl)
Isolerande dubbelvägg i rostfritt stål



Pos. 18 Vattenflaska i plast

Rymmer 75 cl (mellan 70 - 80 cl)
Plast
Finns i minst 5 färger att välja mellan
Med kapsyl push-pull 
Greppvänlig
Livsmedelsgodkänd



Pos. 19 Nyckelband, lång, 850 mm

Polyester
Karbinhake i form av oval shape hook
på ca 20 mm och snabbfäste
Säkerhetsspänne i nacken
Finns i minst 5 färger att välja mellan
Längd 900 mm (850 mm +_ 20%)
Bredd 20 mm (20 mm +_ 10%)



Pos. 20 Nyckelband, kort, 110 mm

Polyester
Short strap modell
Karbinhake i ena änden och en ring för
fastsättning av nycklar i andra änden
Finns i minst 5 färger att välja mellan
Längd 110 mm (110 mm +_ 10%)
Bredd 20 mm (20 mm +_ 10%)



Pos. 21 Mjukreflex slapwrap-modell
(storlek 30x380 mm)

Slap-wrap modell
Sammetsliknande baksida eller liknande
CE-märkt och godkänd enligt EN-13356 standard
Storlek 30x400 mm (30x380 mm +_ 10%)



Pos. 22 Mjukreflex (hangers)

CE-märkt och godkänd enligt EN-13356 standard
Valfri form
Minsta reflektionsyta 15 cm2

Levereras i påse och med snöre och säkerhetsnål
eller med kullänk i metall



Pos. 23 Kulspetspenna (Plast)

Penna av kulspetstyp i plast
Med vridfunktion
Skrivlängd minst 1000 meter
Har clips
Plasthöljet finns i minst 8 olika färger att välja mellan
Har blått bläck



Pos. 24 Kulspetspenna (Miljöalternativ)

Biologiskt nedbrytbart material i höljet



Pos. 25 Blyertspenna

Stiftpenna blyterts med radertopp
HB 0,7 mm
Har clips och gummerat grepp
Klickmekanism
Finns i minst 2 olika färger att välja mellan



Pos. 26 Ryggsäck med datorfack

Innerfack varav ett vadderat för laptop
Går att bära på ryggen
Har två vadderade bärhandtag
Frontfick/ytterfack med dragkedja
600D polyester
Finns i minst en färg (svart)


