
Get your gear and head out there: 
into the woods or out to the beach

or just have a picnic in the park
or on the patio. We provide the stuff 

for the long spring and summer days. 
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Hamam
159:-



Victory Hamam Morhult

Hamam Morhult med vita ränder ger en klassisk tidlös stil. Hand-
duken har fransar på kortsidorna, är tillverkad i 100% bomull och 
kommer i fem färger. Tar liten plats och kan även användas som 
picknicfilt, duk, eller som ett klädesplagg.

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58, grön 60. grå 95
Storlek: 90x150 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 159:-

Victory Hamam Amdal

Hamam Amdal med breda och smala ränder ger en klassisk tidlös 
stil. Handduken har fransar på kortsidorna, bomull och kommer i fem 
färgställningar. En Hamam kan användas som handduk, picknicfilt, 
duk, eller som ett klädesplagg, den tar liten plats och torkar snabbt.

Färg: Sand 03, röd 35, marin 58, grön 60. grå 95
Storlek: 90x150 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 159:-

Al la  pr i ser  är  ca  pr i ser  -  v id  order  kontakta  oss  för  of fer t !
0411-49850   in fo@actera .se    www.actera .se

https://www.actera.se/sortiment/foeretagsgaavor/foeretagsgaavor-kategorier/handdukar/hamam-handdukar/193834100-796918/hamam-morhult
https://www.actera.se/sortiment/foeretagsgaavor/foeretagsgaavor-kategorier/handdukar/hamam-handdukar/193834696-796926/hamam-amdal
mailto:info@actera.se
http://www.actera.se


Strandmatta
279:-



Ready for the season, typ

Strandmatta

Lord Nelsons hopfällbara strandmatta med ryggstöd är perfekt att ta 
med till stranden, poolen eller campingplatsen. Används lika bra som 
solsäng eller solstol där sanden lätt kan borstas bort innan hemfärd. 
Vik ihop lätt med hjälp av kardborrebanden och transportera be-
kvämt med axelremmen. Ryggstödet har en lätt stålkonstruktion och 
kan justeras i rätt vinkel för en position där du kan slappna av när du 
exempelvis vill läsa en bok. 
Praktiskt: Den lilla förvaringsfickan med dragkedja är perfekt att 
förvara nycklar, solkräm och andra småsaker i.

Färg: Natur 02, marin 58, mörkgrå 97, svart 99
Storlek:164x52 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 279:-

Lämplig
för

logotryck

Logotryck - kontakta oss för offert!

Al la  pr i ser  är  ca  pr i ser  -  v id  order  kontakta  oss  för  o f fer t !
0411-49850   in fo@actera .se    www.actera .se

https://www.actera.se/sortiment/profilreklam/sport-fritid/sommarprodukter/oevriga-sommarprodukter/193831120-796908/strandmatta
mailto:info@actera.se
http://www.actera.se


58 999

Victory Cabana       

Badlakanet Cabana har en sida i velour som ger en mjukt och 
härlig känsla när man sveper det kring sig, andra sidan är ögle-
frotté för bra uppsugningsförmåga. Cabana kommer i tre olika 
färgsättningar. 

Färg: Marin/sand 5803, marin/gul 5812, marin/röd 5835 
Material: 100% bomull
Vikt: 400 g/m2
Storlek: 80x160 cm 
Förpackning: Plastpåse
Pris: 229:-

Badtermometer

Håll koll på vattentemperaturen med denna praktiska badtermometer. 
Toppen på termometern är väl lämpad för logopåtryck.

Termometern levereras med toppen avtagen vilket gör förpackningen 
tunn, enkel och billig att skicka med Posten.

Färg: Vit 00, röd 35, turkos 54, royalblå 55, lime 62
Material: Plast
Storlek: 19 cm
Förpackning: Kartong
Pris: 39:-

Victory Multi

Badlakan med flera färger gör att de sticker ut på stranden och är 
lätt att hitta efter badet. God uppsugningsförmåga, mjuk och gosig 
att svepa in sig i. 

Färg: Marin 58, Multi 999 
Material: 100% Bomull 
Vikt: 450 g/m2
Storlek:160x80 cm 
Förpackning: Plastpåse 
Pris: 229:-

Al la  pr i ser  är  ca  pr i ser  -  v id  order  kontakta  oss  för  o f fer t !
0411-49850   in fo@actera .se    www.actera .se

https://www.actera.se/sortiment/foeretagsgaavor/foeretagsgaavor-kategorier/handdukar/strandhanddukar/193838868-796948/badlakan-cabana
https://www.actera.se/sortiment/foeretagsgaavor/foeretagsgaavor-sommargaavor/199142076-824120/badlakan-multi
https://www.actera.se/sortiment/profilreklam/sport-fritid/oevrigt-fritid/149803408-604634/badtermometer
mailto:info@actera.se
http://www.actera.se


2022
new

Ihopvikbar Strand & Shoppingkorg 

Hopfällbar shopping- och picknickkorg i tvättad denimlook. 
Perfekt att ta med på utflykten eller shoppingrundan på stan. 
Picknick korgen är i bomullscanvas.

Färg: Marin 58, svart 99
Storlek: 30 liter, 39x24x27 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 229:-

Kylryggsäck R-PET

Rymlig kylryggsäck från Lord Nelson med en större ficka längst fram och 
en mindre ficka på lockets ovansida och insida. Perfekt att packa inför 
utflyktsdagar, matcher eller picnic.

Färg: Sand 02, marin 58, grå 95, svart 99 
Material: R-pet, BPA-fri
Storlek: 30x15x41 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 239:-

Kylväska

Rymlig kylväska i polyester med bärhandtag, dragkedja för stängning 
upptill samt ett mindre fack på baksidan. En dag på stranden, havet eller 
en utflykt? Då är denna kylväska perfekt att förvara lunch eller andra 
kylvaror i.

Färg: Turkos 54, marin 58, grå 95, svart 99 
Storlek: 45x38x18 cm
Förpackning: Plastpåse
Pris: 149:-

Al la  pr i ser  är  ca  pr i ser  -  v id  order  kontakta  oss  för  o f fer t !
0411-49850   in fo@actera .se    www.actera .se

https://www.actera.se/sortiment/profilreklam/vaeskor-paasar/kylvaeskor/193832312-796915/kylvaska
https://www.actera.se/sortiment/profilreklam/vaeskor-paasar/kylvaeskor/193830524-796903/kylryggsack-r-pet
https://www.actera.se/sortiment/profilreklam/sport-fritid/picknick/81752724-362551/vikbar-korg
mailto:info@actera.se
http://www.actera.se


Kul spel 
för alla

2022
new

Corn Hole Game

Corn Hole är ett kul spel där alla kan vara med. Perfekt för fikarummet, 
familjen eller utmana vänner och bekanta. 

Material: Furu
Storlek: 30x50x4 cm, ben 11 cm
Förpackning: Väska av non-wovenmed blixtlås
Pris: 335:-

SÅ STÄLLER DU UPP CORN HOLE-BRÄDAN: 
Ställ brädan på ett avstånd av 3-8 meter från kastaren beroende på vilket utrym-
me som finns tillgängligt. För nybörjare, börja på 3 meter och öka avståndet när 
ditt spel förbättras. 

HUR MAN SPELAR:
SINGEL
1. Alternera underhandskast mellan spelare tills alla 8 påsar har kastats. 
2. Upprepa tills 1 spelare vinner spelet.

DUBBEL (2 motsatta grupper om 2) 
1. En spelare från varje lag tar alternativa underhandkast tills alla 8 påsar har 
kastats. 
2. De andra två spelarna väntar vid brädan och ömsesidigt noterar poängen. 

3. Spelare byter nu roller och fortsätter att spela mot brädan, dvs de som 
kastade först kommer nu att titta på och notera poängen och vice versa.

REGLER: 
1. Det första laget att nå 21 poäng vinner! 
2. Kasta alltid med fötterna bakom brädans framkant. 
3. Ett kast utanför brädan anses vara en foul och räknas inte
4. Alla påsar som lämnar en spelares hand betraktas som ett kast. 

POÄNG: 
1. Påse i hålet = 3 poäng 
2. Påse på brädan eller delvis i hålet = 1 poäng 
3. Påse på marken = 0 poäng

Al la  pr i ser  är  ca  pr i ser  -  v id  order  kontakta  oss  för  o f fer t !
0411-49850   in fo@actera .se    www.actera .se

https://www.actera.se/sortiment/profilreklam/sport-fritid/sommarprodukter/oevriga-sommarprodukter/200979544-832224/corn-hole-spel
mailto:info@actera.se
http://www.actera.se
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Silikonflaska
130:-



Orrefors Hunting Silikonflaska

Flaska i silikon som du lätt kan tryck ihop och dra isär för att göra större 
eller mindre. I toppen finns en karbinhake för att hänga exempelvis på 
ryggsäcken. En perfekt outdoorprodukt för att minimera packningen. 

Färg: Marin 58, mörkgrön 65, mörkgrå 97, svart 99
Storlek: 500 ml
Material: Silikon, lock av aluminium
Förpackning: Plastpåse
Pris: 130:-

outdoor

Al la  pr i ser  är  ca  pr i ser  -  v id  order  kontakta  oss  för  o f fer t !
0411-49850   in fo@actera .se    www.actera .se

https://www.actera.se/sortiment/profilreklam/sport-fritid/sportflaskor/193842444-796962/vattenflaska-silikon
mailto:info@actera.se
http://www.actera.se


Alla priser är ca priser -  vid order kontakta oss för offert!

Moms och frakt til lkommer

Min order är 5 st

Tyvärr har vi  inte möjlighet att hantera styckeköp/privatköp.

0411-49850  info@actera.se   www.actera.se
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