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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan kan stærk reklame være
De bedste ideer til at støtte marketingaktiviteter og reklamekampagner. Et perfekt tryk fuldender en reklamegave. Styrk 
dit budskab på funktionelle produkter eller sjove gadgets med et logo, et individuelt navn eller et unikt design i farver. Her 
finder du din reklame sådan, som du gerne vil have den!

PLEJE & BESKYTTELSESKRIVEARTIKLER

KONTOR

PREMIUMSTASKER FRILUFTSLIV

HJEM OG BOLIGDRIKKEDUNKETEKNOLOGI
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Hygiejne og sikkerhed er vigtigere end nogensinde. Derfor 
præsenterer vi en ny produktgruppe: 

Pleje & beskyttelse
Varer, der tidligere knapt nok fik opmærksomhed, er blevet 
uundværlige i et samfund, hvor sikkerhed, afstand og hygiejne er 
i højsædet. For eksempel mundbind, håndgel, gulvklistermærker 
og antibakterielle produkter. Med det rette tryk overbringes dit 
budskab direkte og du får din målgruppes opmærksomhed. 
Denne kategori findes fra side 304 og du kan genkende 
produkterne på care-logoet.

Mød vores mærker
En anden nyhed i vores sortiment er food-to-go-produkterne 
fra det hollandske mærke Mepal. Se de funktionelle 
forbrugerprodukter af høj kvalitet på side 100-101. Når du 
vælger Mepal, vælger du moderne produkter, der garanterer 
salgsfremmende succes.

OMTANKE
UDTRYK DIG MED

PLEJE & BESKYTTELSE
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5674 ARON TWS WIRELESS 
EARBUDS (P. 09)

TEKNOLOGI
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.98

DKK 456,00DKK 456,00

DKK 228,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI

7814 SILENCE ANC HEADPHONE
Trådløs Bluetooth (4.2+EDR) ANC hovedtelefon. ANC står for Active Noise Cancelling. Denne robuste men lette ANC hovedtelefon lukker forstyrrende lyde fra 
omgivelserne ude, så musikken høres endnu kraftigere og tydeligere, men den er også ideel når du vil kunne koncentrere dig optimalt. Især praktisk på et travlt 
kontor eller på rejsen. Hovedtelefon med ovale, bløde ørepuder der helt omslutter ørerne, justerbart hovedbånd og betjeningspanel på ørepuden og mikrofon til 
besvarelse af opkald. Rækkevidde op til 10 meter. Det kraftige 3.7V lithiumbatteri har en spilletid på op til ca. 8 timer. ANC klasse 18-20 DB. Leveres med flot pouch. 
Inklusive Li-ion batteri, Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 15,9 x 7,8 x 19,9 cm. Pakket stykvis i æske. 170 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

8014 ECO BAMBOO WIRELESS HEADPHONE
ØKO trådløs Bluetooth-hovedtelefoner i ABS kombineret med økologisk forsvarlige materialer. Hovedtelefonen er lavet i bambus kombineret med ABS og har 
et behageligt, justerbart hovedbånd i RPET (genanvendte PET-flasker). Hovedtelefonen kan foldes sammen og gør opbevaring og transport let. Stream musik 
via Bluetooth (version 5.0) og nyd en perfekt lydoplevelse i stereo. Rækkevidde op til 10 meter. Med betjeningspanel på venstre højtaler. Inklusive mikrofon til 
modtagelse og besvarelse af opkald.
Hovedtelefonen har indbygget 300mAh batteri, med en afspilningstid på op til 6 timer, standard 3,5 mm micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 19 x 18 x 8 cm. 
Pakket stykvis i æske. 225 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING



08

.98.10 .98 .98.10

.98

DKK 46,00 DKK 146,00 DKK 110,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 201,00DKK 201,00

TEKNOLOGI

4121 COMPACTSOUND 
HEADPHONE
Kompakte og sammenfoldelige 
hovedtelefoner med kabel (110 cm) i 
matchende farve, 3,5 mm stereostik for 
tilkobling til bærbare enheder, justerbart 
hovedbånd og komfortable ørepuder. 
Nemme at opbevare og transportere. 
Mål 17 x 17 x 5 cm. Pakket stykvis i æske. 
110 g.

TAMPOTRYK

4125 BLUETOOTH 
HEADPHONE
Trådløst og sammenfoldeligt Bluetooth-
hovedtelefoner med fremragende lyd. 
Justerbart hovedbånd, komfortable 
ørepuder, indbygget kortlæser, 
jackstik og fjernbetjening på ørekop. 
Den trådløse forbindelse giver større 
frihed. Inklusive separat kabel med et 
standard 3,5 mm stereostik, USB kabel, 
lithiumbatteri og brugsanvisning. Mål 
16,5 x 14,6 x 8,8 cm. Pakket stykvis i 
æske. 270 g.

TAMPOTRYK

0676 DIXIE BLUETOOTH 
HEADPHONE 
Trådløse Bluetooth-hovedtelefoner 
med justerbart hovedbånd og 
behagelige PU-ørepuder. Stream 
musik via Bluetooth (version 4.2 JL) og 
nyd en perfekt lydoplevelse i stereo. 
Rækkevidde op til 10 meter. Med 
tænd/sluk-knap. Inklusive 200 mAh 
litiumbatteri med en afspilningstid på op 
til 4 timer, standard 3,5 mm micro-USB 
ladekabel og brugsanvisning. Mål 16 
x 18,5 x 6,3 cm. Pakket stykvis i æske. 
104 g.

TAMPOTRYK

5676 BOAS TWS TRÅDLØSE EARBUDS
True wireless øretelefoner i opladningsetui. Kompakt design. Øretelefonerne har BT 5.0 for en stabil forbindelse. 30mAh-batteriet sikrer en spilletid på op til 4 timer 
og kan genoplades på 2 timer i 300mAh opladningsetuiet. Fremragende lyd og justerbar lydstyrke. Opladningsetuiet har LED-display med batterivisning. Med 
automatisk parring og tilslutning, samt berøringskontrol. Foretag let håndfri telefonopkald og nyd musik uden begrænset bevægelsesfrihed. Rækkevidde op til 10 
meter. Inklusive earbuds af silikone i 3 størrelser, Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 62 x 40 x 2,5 cm. Pakket stykvis i æske. 32 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 155,00DKK 155,00

DKK 201,00DKK 201,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

3684 SENSI TWS WIRELESS EARBUDS
Sæt med ægte trådløse ørepropper i opladeligt opbevaringsetui. De to ørepropper benytter Bluetooth (version 5.0) til en smidig forbindelse og har et batteri 
på 35 mAh, der muliggør en spilletid op til 3 timer og kan oplades på omkring 1 time. Lyt til musik uden bevægelsesindskrænkninger og besvar opkald håndfrit. 
Fremragende lydgengivelse og regulerbar lydstyrke. Indgang 5V/1A. Trådløs udgang: 5V/1A. Rækkevidde op til 10 meter. Micro-USB-opladningskabel og 
brugsanvisning medfølger. Mål 6,8 x 4,4 x 2,2 cm. 48 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

5674 ARON TWS TRÅDLØSE EARBUDS
True wireless øretelefoner i opladningsetui. Øretelefonerne har BT 5.0 for en stabil forbindelse. 30mAh-batteriet sikrer en spilletid på op til 4 timer og kan 
genoplades på 2 timer i 300mAh opladningsetuiet. Fremragende lyd og justerbar lydstyrke. Opladningsetuiet har LED-display med batterivisning. Med automatisk 
parring og tilslutning, samt berøringskontrol. Foretag let håndfri telefonopkald og nyd musik uden begrænset bevægelsesfrihed. Rækkevidde op til 10 meter. 
Inklusive earbuds af silikone i 3 størrelser, Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 5,5 x 5 x 2,5 cm. Pakket stykvis i æske. 30 g.

TAMPOTRYK
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DKK 11,50 DKK 9,05

TEKNOLOGI

0597 PROMO EARS
Perfekt passende høretelefoner med fremragende lydgengivelse. 
Sølvfarvet detalje. Udstyret med silikoneøresnegle i 3 størrelser. Kabel 
(ca. 130 cm) med standard 3,5 mm stik. Pakket sætvis i en praktisk 
opbevaringsboks, hvor ledningen kan sammenrulles. Mål 6,7 x 6,7 x 
1,9 cm. 38 g.

TAMPOTRYK

2629 EARBOX
Høretelefoner med komfortable ørepuder i silikone. Kommer i et 
praktisk opbevaringsetui. Kabel (ca. 120 cm) standard 3,5 mm stik. 
Pakket stykvis i æske. Mål Ø 5,8 x 2,1 cm. 21 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 82,00DKK 100,00

DKK 82,00DKK 82,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

5920 BOOMBOX
Genopladelig og trådløs mini-højtaler (Bluetooth version 3.0) i 
metalhylster med fremragende lyd. Frekvens: 200Hz-20KHz. Let at 
anvende og egnet til de fleste mobile enheder og tablets. En god 
musikoplevelse! Også egnet til SD-kort. Inkl. USB/Audio-kabel (ca. 51 
cm længde) med et 3,5 mm standard stik, genopladeligt batteri og 
brugsanvisning. Mål Ø 6 x 4,9 cm. Pakket stykvis i æske. 255 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

8258 BOOMBOX LIGHTNING
Genopladelig og trådløs mini-højtaler (Bluetooth 3.0) i metal og gummi. 
Skiftende LED-lys og fremragende lydkvalitet. Frekvens: 90Hz-20Khz. 
Strøm 3W. Port til SD-kort, USB-kabel og micro USB-kabel. Inkl. USB-/
lydkabel (ca. 51 cm) med standard 3,5 mm stik, genopladeligt 450 mAh 
lithiumbatteri og brugsanvisning. Pakkes stykvis i æske. Mål Ø 6 cm. 
Pakket stykvis i æske. 234 g.

LASERGRAVERING

0782 CUBIX SPEAKER
Genopladelig, trådløs 3W Bluetooth-højttaler (version 4.1) med fremragende lyd og aluminium. Frekvens: 20HZ-20KHz. Med 
indbygget 300 mAh li-ion batteri for lang lytteglæde. Inkl. micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 5 x 5 x 5 cm. Pakket 
stykvis i æske. 117 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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.98 .44

DKK 82,00 DKK 228,00

TEKNOLOGI

0573 MAMBO SPLASH WATERPROOF SPEAKER
ABS vandafvisende Bluetooth-højttaler (V 4.2JL) med gummihus, 
karabinhage og aftagelig sugekop. Perfekt lydgengivelse. Udstyret 
med indbygget mikrofon og musikkontrol for nem betjening af 
din tilsluttede enhed. Praktisk i brusekabinen eller udendørs. 
Opladningstid 2 timer. Afspilningstid 3,5 timer (afhængig af lydstyrken). 
Kompatibel med de fleste moderne smartphones og tablets. 
Rækkevidde op til 10 meter. Effekt 3W. Input: 3,7-4,2V. Output: 4,8-
5,5V. Inkl. 300 mAh litiumbatteri, mikro-USB-kabel og brugsanvisning. 
Forsiden af højttaleren er velegnet til tryk, men ikke til detaljerede 
tekster eller logoer. Kun fede, faste og store skrifttyper kommer til 
deres ret. Mål Ø 8,7 x 9,5 cm. Pakket stykvis i æske. 131 g.

DIGITALTRYK

5896 LIDOS STONE ECO WIRELESS SPEAKER
ØKO trådløs Bluetooth-højttaler (5W) har et naturligt look, da der er 
brugt naturlige materialer. Huset er lavet af skifercement og toppen 
udelukkende af naturlig bambus. Med andre ord: den perfekte 
ØKO-højttaler til at nyde musik med derhjemme eller på farten. 
Denne trådløse 5W Bluetooth-højttaler (version 5.0) er genopladelig 
og har en trådløs rækkevidde på op til 10 meter. Let at betjene og 
kompatibel med de fleste moderne smartphones og tablets. Inklusive 
genopladeligt batteri (450mAh), som garanterer en spilletid på ca. 3 
timer, når det er fuldt opladet. Output: 5W/4 Ohm/5V. Inklusive Micro-
USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 10,7 x 7,5 x 6,4 cm. Pakket 
stykvis i æske. 465 g.

LASERGRAVERING
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.44

DKK 246,00DKK 246,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

5894 MAGNUS STONE ECO WIRELESS SPEAKER
ØKO trådløs Bluetooth-højttaler (5W) har et naturligt look, da der er brugt naturlige materialer. Huset er lavet af sort skifercement og forsiden udelukkende af naturlig 
bambus. Denne genopladelige højttaler (version 5.0) har en trådløs rækkevidde på op til 10 meter og fremragende lyd. Let at betjene og kompatibel med de fleste 
moderne smartphones og tablets. Inklusive genopladeligt batteri (450mAh), som garanterer en spilletid på op til 3 timer, når det er fuldt opladet. Output: 5W/4 
Ohm/5V. Inklusive Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 12,2 x 5,8 x 8,9 cm. Pakket stykvis i æske. 543 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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DKK 192,00 DKK 82,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 82,00DKK 82,00

TEKNOLOGI

5893 BAMBOO BLOCK SPEAKER
Bluetooth højtaler og trådløs oplader i ét med ØKO kabinet i smukt 
naturbambus og ABS. Den perfekte kombination til opladning 
og lytning. Den trådløse 3W Bluetooth højttaler (version 4.2) er 
genopladelig og har en fremragende lyd. Frekvens: 20HZ-20KHz. 
Integreret 400mAh batteri med en maksimal spilletid på 3 timer. 5W 
trådløs oplader, kompatibel med enheder, der understøtter trådløs 
Qi-opladning (nyeste generation Androids og iPhones fra model 8 eller 
højere). Input: 5V/1A. Trådløst output: 5V/0.8A. Inklusive Micro-USB 
kabel og brugsanvisning. Mål 6,5 x 6,3 x 6,3 cm. Pakket stykvis i æske. 
129 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

5895 BAMBOX SPEAKER
Bluetooth ABS højtaler med kabinet i smukt naturbambus. Den 
trådløse 3W Bluetooth højttaler (version 4.1) er genopladelig og har 
fremragende lyd. Styrke 300mAh/3.7V. Rækkevidde op til 10 meter. 
Let at betjene og kompatibel med de fleste moderne smartphones og 
tablets. Inkl. USB/Audio kabel (ca. 51 cm) med 3,5 mm standard plug, 
genopladeligt batteri og brugsanvisning. Mål Ø 5,9 x 5,1 cm. Pakket 
stykvis i æske. 108 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

5899 WAVE BAMBOO WIRELESS SPEAKER
ØKO trådløs Bluetooth højttaler 3W med integreret stemningsbelysning. Højttalerens hus er lavet af naturlig bambus. Ydeevnen på 3W sørger for krystalklar lyd. 
Med integreret, genopladeligt 300mAh lithiumbatteri, der garanterer en spilletid på op til 3 timer, når det er fuldt opladet. Trådløs rækkevidde op til 10 meter. Let at 
betjene og kompatibel med de fleste moderne smartphones og tablets. Input: DC5V. Output: 3.7V/3W. Inklusive Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 7,5 x 
7,5 x 4,5 cm. Pakket stykvis i æske. 125 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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DKK 119,00DKK 119,00

DKK 137,00DKK 137,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI

0779 BOTTLEBEATZ TRITAN 2-IN-1 
Vandflaske og højttaler i ét. Vandflaske af BPA-fri Eastman Tritan™ med skruelåg. Den aftagelige højttaler med Bluetooth 
(version 4.2) i bunden er kompatibel med de fleste moderne smartphones og tablets. Rækkevidde op til 10 meter. Ideel 
til din træning. Effekt 3W. Frekvens: 20HZ-20KHz. Med indbygget 300 mAh li-ion batteri for lang lytteglæde. Flasken kan 
indeholde 500 ml. Inkl. micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål Ø 6,7 x 26,2 cm. Pakket stykvis i æske. 236 g.

TAMPOTRYK

0780 BOTTLEBEATZ STAINLESS STEEL 2-IN-1 
Termoflaske og højttaler i ét. Dobbeltvægget termoflaske i rustfrit stål til at holde drikkevarer varme eller kolde i lang tid. 
Med et flot, mat sort finish og skruelåg. Den aftagelige højttaler med Bluetooth (version 4.2) i bunden er kompatibel med de 
fleste moderne smartphones og tablets. Rækkevidde op til 10 meter. Ideel til din træning. Effekt 3W. Frekvens: 20HZ-20KHz. 
Med indbygget 300 mAh li-ion batteri for lang lytteglæde. Flasken kan indeholde 350 ml. Inkl. micro-USB ladekabel og 
brugsanvisning. Mål Ø 6,7 x 26,2 cm. Pakket stykvis i æske. 369 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

TEKNOLOGI



16

.98

DKK 183,00

TEKNOLOGI

Trådløs opladning
Den nye generation af opladere er trådløs!
Din smartphone begynder at oplade, når du placerer den 
på baseholderen. Så du behøver ikke længere at oplade 
din smartphone via løse kabler, og det er da praktisk.

Hvordan fungerer det?
Opladerens energi transformeres og videresendes til en 
modtager på bagsiden af din smartphone. Modtageren 
i din smartphone konverterer så denne energi til strøm 
og batteriet oplades. Elektrisk energi omdannes til 
elektromagnetisk induktion.

Passer til:
Mobile enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning: 
Android-enheder som Nexus 5, LG G-serien samt 
Samsung Galaxy og iPhones (fra model 8). Selve 
opladerne er universelle og enhedsuafhængige. 

7812 AVANT WIRELESS CHARGING DIGITAL 
CLOCK
Trådløst MDF vækkeur med indbygget trådløs oplader. LED-uret 
er designet i flot træ-look. Med alarm- og snoozefunktion. Tid og 
temperatur (°C/F) lyser i displayet (12/24-timer) med hvidt LED lys 
(justerbar i 4 styrker). 10W trådløs oplader, kompatibel med enheder, 
der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Androids 
og iPhones fra model 8 eller højere). Input: DC5V/2A. Med integreret 
batteri CR2032. Nem, trådløs opladning af din telefon mens du sover. 
Inklusive Micro-USB kabel, brugsanvisning og batterier. Mål 15 x 7 x 7 
cm. Pakket stykvis i æske. 255 g.

TAMPOTRYK
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DKK 44,00 DKK 44,00

DKK 32,00DKK 32,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

8628 THOR WIRELESS CHARGER
Stærk og effektiv trådløs ABS-oplader til mobile enheder, der 
understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Androids og 
iPhones fra model 8 eller højere). Med lysende batteriindikator og 
anti-slip. Input: DC5V/2A. Trådløst output: DC5V/1A (5W). Inklusive 
Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 7 x 7 x 1,2 cm. Pakkes 
stykvis i æske. 86 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

0602 HUB WIRELESS CHARGER
Trådløs ABS-oplader til mobile enheder, der understøtter trådløs 
Qi-opladning (nyeste generation Android og iPhones fra model 8 eller 
højere). Med indikatorlampe og 2 HUB-porte til tilslutning af yderligere 
enheder. Input: DC5V/1.5A. Trådløst output: DC5V/1A (5W). Inklusive 
Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 9 x 9 x 0,9 cm. Pakket 
stykvis i æske. 51 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

0601 WIRELESS CHARGER 5W
Kompakt, trådløs ABS-oplader til hurtigt at oplade mobiltelefoner. Input: DC5V-1500mA. Trådløst output: DC5V-1000mA 
(5W). Kompatibel med alle mobile enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning, såsom den nyeste generation af Android 
telefoner og iPhones fra model 8 serien eller højere. Inklusive Micro-USB ladekabel i matchende farve og brugsanvisning. 
Mål Ø 7 x 1 cm. Pakket stykvis i æske. 30 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 82,00DKK 82,00

DKK 119,00DKK 119,00

TEKNOLOGI

6452 BAMBOO 10W WIRELESS FAST CHARGER
Hurtig og økologisk forsvarlig 10W lynoplader i ABS/bambus til trådløs opladning af mobiltelefoner. Med blå indikatorring der 
lyser op. Kompatibel med alle mobile enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Android telefoner 
og iPhones). Input: 9V/2A. Trådløst output: 5V/10W. Inklusive 100 cm Micro-USB (4C) ladekabel og brugsanvisning. Mål Ø 10 
cm. Pakket stykvis i æske. 52 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

5897 LIDOS STONE ECO 10W WIRELESS CHARGER
Trådløs 10W oplader til lynhurtig opladning af mobiltelefoner. Denne bæredygtige, trådløse hurtigoplader har et hus 
bestående af en kombination af skifercement og bambus. Et ansvarligt produkt med en naturlig udstråling. Kompatibel med 
alle mobile enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Android og iPhones). Input: 9V/2A. Trådløst 
output: 5V/10W. Inklusive Micro-USB (4C) ladekabel (100 cm) og brugsanvisning. Mål Ø 10 x 1,3 cm. Pakket stykvis i æske. 182 
g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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DKK 192,00DKK 192,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

8246 BAMBOO 5W WIRELESS CHARGER
Praktisk, økologisk forsvarlig 5W oplader i bambus til trådløs opladning af mobiltelefoner. Kompatibel med alle mobile 
enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Android telefoner og iPhones). Input: 5V/1.5A. Trådløst 
output: 5V/1A (5W). Inklusive 50 cm Micro-USB (2A) ladekabel, indikatorlampe og brugsanvisning. Mål 9,1 x 9,1 cm. Pakket 
stykvis i æske. 53 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

6456 BAMBOO 8000 WIRELESS POWERBANK
Kraftfuld, bæredygtig og økologisk forsvarlig trådløs PowerCharger af naturbambus med indbygget lithiumpolymerbatteri  (8000mAh). Oplader smartphones 
eller tablets hurtigt via USB-port og har integreret 5W wireless opladningsfunktion til trådløs opladning af mobile enheder, der understøtter QI trådløs opladning 
(nyeste generation Android og iPhones). Input 5V/2A (type-C og Micro-USB). Output: 5V/2A. Trådløst output: 5v/1A (5W). Inklusive 50 cm Micro-USB (2A) ladekabel, 
indikatorlamper, tænd/sluk knap og brugsanvisning. Mål 14,5 x 6,8 x 1,6 cm. Pakket stykvis i æske. 186 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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.98 .98

DKK 82,00 DKK 173,00

TEKNOLOGI

0579 LOGOBOOST WIRELESS CHARGER
Trådløs ABS-oplader til hurtigt at lade mobiltelefoner op med. Dit 
logo eller billede placeres på opladningsfladen vha. lasergravering. 
Dette lyser op så snart opladeren tilsluttes. Input: 5V-1.5A. Trådløst 
output: 5V-0.8A 5w. Kompatibel med alle mobile enheder, der 
understøtter trådløs Qi-opladning, såsom den nyeste generation af 
Android-telefoner og iPhones fra model 8 serien eller højere). Med 
skridsikre dupper. Inklusive Micro-USB ladekabel i matchende farve og 
brugsanvisning. Mål 9 x 9 x 0,9 cm. Pakket stykvis i æske. 66 g.

LASERGRAVERING

6450 ILLUMINATE 8000 WIRELESS CHARGER 
LIGHT UP
ABS wireless charging PowerCharger med indbygget 
lithiumpolymerbatteri (8000mAh). Med light-up teknologi. Dit logo eller 
billede indgraveres med laser, hvorefter teksten eller billedet lyser 
op. Med praktiske sugekopper, tænd/sluk knap og indikatorlamper. 
Oplader smartphones eller tablets hurtigt via USB-porte og har 
integreret 5W wireless opladningsfunktion til trådløs opladning 
af mobile enheder, der understøtter QI trådløs opladning (nyeste 
generation Android og iPhones). Input 5V/2A (type-C og Micro-USB). 
Output: 5V/2A. Trådløst output: 5V/1A (5W). Inklusive 50 cm Micro-USB 
(2A) ladekabel og brugsanvisning. Mål 14 x 7 x 1,5 cm. Pakket stykvis i 
æske. 192 g.

LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 155,00 DKK 172,00

DKK 173,00DKK 173,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

0753 OCTOPUS WIRELESS POWERBANK 4000
Trådløs ABS powerbank med indbygget polymerbatteri (4000mAh). 
Den har praktiske sugekopper, tænd/sluk-knap, indikatorlamper, 
oplader smartphones hurtigt via kabel og har en integreret 5W trådløs 
opladningsfunktion til trådløs opladning af enheder, der understøtter 
trådløs QI-opladning (nyeste generation af Android og iPhones). Input: 
DC5V/1.5A. Output USB: DC5V/2.1A. Trådløs udgang: DC5V/0.8A. 
Inklusive Micro-USB ladekabel og brugervejledning. Mål 13 x 7 x 1,3 cm. 
Pakket stykvis i æske. 138 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

0604 WIRELESS POWERBANK 8000 C 
Yderst komplet trådløs powerbank i ABS med indbygget Li-ion 
batteri (8000 mAh). Med almindelig output, Type-C input og 5W 
trådløs opladningsteknologi. Trådløs opladning af mobile enheder, 
der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Android 
og iPhones fra model 8 eller højere). Input: DC5V/2.1A. Output USB: 
DC5V/2.1A. Wireless output: DC5V/1A. Med praktisk indikatorlampe og 
tænd/sluk knap. Inklusive Micro-USB ladekabel (2A) og brugsanvisning. 
Mål 13,5 x 7,2 x 1,9 cm. Pakket stykvis i æske. 207 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

6460 ALUMINIUM 8000 WIRELESS POWERBANK
Kraftfuld, bæredygtig trådløs powerbank med flot aluminium finish og indbygget lithiumpolymerbatteri (8000mAh). Oplader smartphones eller tablets hurtigt via USB 
portene og har integreret 5W trådløs opladningsfunktion til trådløs opladning af mobile enheder, der understøtter QI trådløs opladning (nyeste generation Android 
og iPhones). Input 5V/2A. Output: 5V/2A. Trådløst output: 5v/1A (5W). Inklusive 50 cm Micro-USB (2A) ladekabel, indikatorlamper, tænd/sluk knap og brugsanvisning. 
Mål 15 x 7,4 x 1 cm. Pakket stykvis i æske. 220 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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.98.10

.44

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 105,00DKK 100,00

DKK 119,00DKK 119,00

TEKNOLOGI

0747 WIRELESS CHARGER STAND
Stilfuld ABS/aluminium telefonholder med diverse indikatorer for 
ibrugtagning og opladning. De 2 omhyggeligt placerede spoler 
muliggør vertikal og horisontal opladning. 5W trådløs oplader, som 
er kompatibel med enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning 
(nyeste generation Android og iPhones fra model 8 eller højere). 
Input: 5V/2A. Trådløst output: 5V/1A. Inklusive Micro-USB kabel og 
brugsanvisning. Mål 12,7 x 8,5 x 7,0 cm. Pakket stykvis i æske. 104 g.

TAMPOTRYK

0581 RAY DESK ORGANIZER
Design ABS skrivebordsorganisator med trådløs opladningsfunktion 
og telefonholder. Den ideelle skrivebordsordner til kuglepenne, nøgler, 
pung og telefon. Den indbyggede 5W trådløse oplader er kompatibel 
med enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste 
generation Androids og iPhones fra model 8 eller højere). Input: 
DC5V 1.5A. Output: DC5V/1A (5W). Inklusive Micro-USB kabel (2A) og 
brugsanvisning. Mål 30 x 16,8 x 2 cm. Pakket stykvis i æske. 220 g.

TAMPOTRYK

5898 CORK WIRELESS CHARGING MOUSEPAD 
Multifunktionel musemåtte med trådløs 10W oplader. Denne moderne musemåttes overflade er bæredygtig og lavet af miljøvenlig kork. Det er let at navigere med 
musen på denne musemåtte af kork, som desuden oplader din smartphone. Kan også anvendes som telefonholder.
Kompatibel med alle mobile enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Android og iPhones). Inklusive PVC-frit TPE-kabel (120 cm). Input 
9V/2A. Trådløst output 5V/10W. Mål 20,5 x 8,8 x 0,8 cm. Pakket stykvis i æske. 140 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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.44

.44

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 137,00

DKK 119,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

6428 BAMBOO DOCKING STATION
ØKO skrivebordsordner af bæredygtigt bambus af høj kvalitet. Denne organizer har plads til bl.a. dine nøgler, telefon, kuglepen og kortholder. På den måde er dit 
skrivebord altid ryddeligt og de vigtigste ting er samlet på et sted. Denne multifunktionelle eyecatcher har  integreret trådløs oplader til din telefon. Kompatibel med 
alle enheder, der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Android og iPhone). Input: 5V/1.5A.  Output: 5VmA. Inklusive Micro-USB (2A) ladekabel og 
brugsanvisning. Mål 21 x 21 x 1,8 cm. Pakket stykvis i æske. 328 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

6426 BALOO 10W WIRELESS CHARGER STAND
Økologisk forsvarlig telefonholder med hurtigoplader (10W) lavet af bæredygtigt bambus af høj kvalitet. Holderen har 2 opladningsspoler samt en opladningsflade 
der er optimal til mobiltelefoner i alle størrelser. Telefonen kan placeres både horisontalt og vertikalt. Kompatibel med alle enheder, der understøtter trådløs Qi-
opladning (nyeste generation Android og iPhone). Input: 5V/2A. Output: 5V/1A. Hurtiglader input: 9V 1.67A. Hurtiglader output: 9V1.1A. Inklusive Micro-USB (2A) 
ladekabel og brugsanvisning.  Mål 13 x 7 x 7 cm. Pakket stykvis i æske. 88 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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.10 .98

DKK 62,00 DKK 58,00

TEKNOLOGI

0748 POWERBANK 2500 
Kompakt og let ABS powerbank med indbygget polymerbatteri 
(2500 mAh). Stor trykflade ideel til CMYK-tryk med høj opløsning. 
Input: DC5V/1A. Output: DC5V/1A. Inklusive Micro-USB ladekabel og 
brugsanvisning. Mål 10,6 x 3,5 x 1,2 cm. Pakket stykvis i æske. 88 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

5623 POWERBANK 2400
Meget tynd og let powerbank i et praktisk kreditkortformat med 
5s-adapter. Indbygget polymer lithiumbatteri (2400mAH / 3.7V). Input: 
5V-500mA. Output: 5V-1000mA. Opladeren kan oplades via USB 
med et USB-kabel (inkl. micro-usb og iPhone-stik/ekskl. type-c-stik). 
Den bærbare oplader passer til de fleste mobile enheder (inkl. 
smartphones of musikafspillere). Inkl. brugsanvisning. Mål 10 x 6,2 x 0,8 
cm. Pakket stykvis i æske. 70 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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DKK 82,00DKK 82,00

DKK 44,00DKK 44,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

6454 POCKETPOWER 5000 POWERBANK
Lille, let og yderst kraftig ABS powerbank med indbygget 5000mAh lithiumpolymerbatteri. Dette kraftcenter passer nemt i 
lommen, så du let kan tage det med overalt. På trods af det lille format, har du strøm nok til at lade din telefon op 3 gange. 
Input 5V/2A. Output: 5V/2A. Inklusive 50 cm Micro-USB (2A) ladekabel og brugsanvisning. Mål 9 x 6,3 x 1,4 cm. Pakket 
stykvis i æske. 103 g.

TAMPOTRYK

4283 POWERBANK 2200
ABS nødlader med indbygget lithiumbatteri (2200 mAh/3.7V). Input: 5V-800mA. Output: 5V-1A. Powerbanken kan oplades 
via det medfølgende USB-kabel. Egnet til de fleste mobile enheder. Brugsanvisning medfølger. Mål 9 x 3 x 2,1 cm. 90 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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DKK 55,00DKK 55,00

DKK 41,00 DKK 46,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI

4320 POWERFLASH 2600
Kompakt Powerbank i aluminium med dobbelt funktion: Lommelygte med skarpt LED-lys. Nødlader med lithiumbatteri (2600 
mAh/3.7V). Input: 5V-1A. Output: 5V-1A. Powerbanken kan oplades via det medfølgende USB-kabel. Egnet til de fleste mobile 
enheder. Brugsanvisning medfølger. Mål Ø 2,4 x 10,8 cm. 75 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4613 POWERBANK 2000
Oplader i aluminium med indbygget lithiumbatteri (2000 mAh). 
Opladeren kan oplades via USB med et USB-kabel. Den bærbare 
oplader passer til de fleste mobile enheder (inkl. smartphones, 
musikafspillere og tablets). Inkl. brugsanvisning. Mål Ø 2,2 x 9,4 cm. 
Pakket stykvis i æske. 86 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4325 POWERBANK 2600
Kompakt nødoplader i aluminium med blinkende batteriindikator og 
indbygget lithiumbatteri (2600mAh/3.7V). Input: 5V 500mA. Output: 
5V 1000mA. PowerChargeren kan oplades med kabel via USB. 
Til opladning af din smartphone, tablet, digitalkamera, GPS eller 
musikafspiller. Inkl. vejledning. Mål 9,5 x 2 x 2 cm. Pakket stykvis i 
æske. 70 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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DKK 55,00 DKK 128,00

DKK 128,00DKK 128,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

4919 POWERBANK 2000 WOOD
Kompakt powerbank i smart trækabinet. Vælg mellem: Valnød 
(mørk), kirsebær (rødbrun) og ahorn (lysebrun). Med indbygget 
lithiumbatteri (2000mAh/3.7 V). Input: 5V 500 mA. Output: 5V 1000 
mA. Powerbanken kan oplades med kabel via USB. Til opladning af 
din smartphone, tablet, digitalkamera, GPS eller musikafspiller. Inkl. 
vejledning. Mål 10,2 x 2,4 x 2,4 cm. Pakket stykvis i æske. 105 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

6458 BAMBOO 4000 POWERBANK
Kompakt, bæredygtig og økologisk forsvarlig powerbank af 
naturbambus med indbygget lithiumpolymerbatteri (4000mAh). Til 
nem opladning af smartphones via USB-port. Input 5V/2A (type-C og 
Micro-USB). Output: 5V/2A. Inklusive 50 cm Micro-USB (2A) ladekabel, 
indikatorlamper, tænd/sluk knap og brugsanvisning. Mål 11,7 x 6,8 x 1 
cm. Pakket stykvis i æske. 102 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

0754 SOLAR POWERBANK 4000
Højkapacitets ABS powerbank med solcellepanel og indbygget, genopladeligt polymerbatteri (4000 mAh). Kan lades op via 
solenergi eller elnet (vha. USB-port). Input: 5V/1A. Output: 5V/1A. Inklusive USB-kabel og brugsanvisning. Mål 12,5 x 6,5 x 1 
cm. Pakket stykvis i æske. 119 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK
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DKK 108,00DKK 108,00

DKK 64,00DKK 64,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI

0752 LOGOBOOST 4000 POWERBANK 
Kompakt, flad og kraftig! ABS powerbank med indbygget polymerbatteri (4000 mAh) og lysende batteriindikator. Med 
light-up teknologi. Dit logo eller billede graveres med laser, hvorefter teksten eller billedet lyser op. Input: DC5V/1A. Output 
DC5V/1A. Inklusive Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 11,9 x 6,9 x 1,4 cm. Pakket stykvis i æske. 126 g.

LASERGRAVERING

7828 ALUMINIUM 4000 POWERBANK
Kompakt, bæredygtig powerbank med flot finish i aluminium og indbygget lithiumpolymerbatteri (4000mAh). Input 5V/2A. 
Output: 5V/2A. Inklusive 50 cm Micro-USB (2A) ladekabel, indikatorlamper, tænd/sluk knap og brugsanvisning. Mål 12 x 6,8 x 
1 cm. Pakket stykvis i æske. 136 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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DKK 71,00 DKK 146,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

4545 POWERCHARGER 4000 PLUS
Kraftfuld powerbank med lysende batteriindikator, lygtefunktion og 
2 indbyggede lithiumbatterier (4000mAh/3.7V). Input 5V-1A. Output 
5V-2.1A. Mål 10 x 4,5 x 2,6 cm. Pakket stykvis i æske. 135 g.

TAMPOTRYK

0750 POWERBANK 10000 C 
Meget kraftig 3-ports ABS powerbank med indbygget Li-ion batteri 
(10.000 mAh) til opladning af hele 3 enheder samtidigt. Input: 
DC5V/2.1A. Output USB 1, USB 2 & Type-C: DC5V/2.1A. Inklusive Micro-
USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 14,3 x 6,5 x 2,2 cm. Pakket 
stykvis i æske. 274 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK
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.90 .90

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

TEKNOLOGI

6482 PAXTON RPET WIRELESS CHARGER 10W
Praktisk, økologisk forsvarlig 10W oplader til trådløs opladning af 
mobiltelefoner. Hus og tekstil er lavet af 100% genanvendt PET-
plastik. En flot kombination. Der er genanvendt 1,5 brugt PET-flaske til 
fremstillingen af denne oplader. Kompatibel med alle mobile enheder, 
der understøtter trådløs Qi-opladning (nyeste generation Android og 
iPhone). Input 5V. Output: 5V/2A. Inklusive Micro-USB ladekabel og 
brugsanvisning. Mål 10 x 6,2 x 0,7 cm. Pakket stykvis i æske lavet af 
genbrugspapir. 51 g.

SILKETRYK

6484 PAXTON RPET POWERBANK 5000
Bæredygtig og økologisk ansvarlig Powerbank. Hus og tekstil er 
lavet af 100% genanvendt PET-plastik. En flot kombination. Der 
er genanvendt 2 brugte PET-flasker til fremstillingen af denne 
Powerbank. Integreret polymerbatteri (5000mAh). Til nem opladning 
af smartphones via USB eller Type-C port. Input 5V/2A. Output 5V/2A. 
Inklusive Micro-USB ladekabel og brugsanvisning. Mål 10 x 6,7 x 0,9 
cm. Pakket stykvis i æske lavet af genbrugspapir. 110 g.

SILKETRYK
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DKK 64,00 DKK 100,00

DKK 119,00DKK 91,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

4508 TRAVELCHARGE SET
Omfattende og luksuriøst rejsesæt bestående af: PowerCharger 
(2200 mAh - Output 5V-1000mA), USB CarCharger og opladekabel. 
Ideelt standardudstyr til strøm undervejs. Mål 14 x 17,5 x 3,5 cm. Pakket 
stykvis i gaveæske med magnetisk lukning. 257 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

5303 POWERBANK 5200
Kraftig powerbank i plastik til nødstilfælde med blinkende 
batteriindikator og integreret lithiumbatteri (5200mAh/3.7V). Input: 
5V-1A. Output: 5V-1A. Opladeren kan oplades via USB med et USB-
kabel. Den bærbare oplader passer til de fleste mobile enheder (inkl. 
smartphones, musikafspillere og tablets). Inkl. brugsanvisning. Mål 9 x 
4,7 x 2,2 cm. Pakket stykvis i gaveæske med magnetisk lukning. 260 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

6422 POWERBANK 6600
Meget kraftig oplader til nødstilfælde med blinkende batteriindikator, 
lommelygte, 2 output-tilslutninger til opladning af flere mobilenheder 
samtidigt og integreret lithiumbatteri (6600mAh/3.7V). Input: 5V-1A. 
Output: Port 1: 5V-1A. Port 2: 5V-1A. Opladeren kan oplades via 
USB med et USB-kabel. Den bærbare oplader passer til de fleste 
mobile enheder (inkl. smartphones, musikafspillere og tablets). Inkl. 
brugsanvisning. Mål 9,7 x 6,4 x 2,3 cm. Pakket stykvis i gaveæske med 
magnetisk lukning. 320 g.

TAMPOTRYK

4902 POWERBANK 4000
Trendy powerbank i plastik med metallic look, blinkende 
batteriindikator, lommelygte og integreret lithiumbatteri 
(4000mAh/3.7V). Input: 5V-1A. Output: 5V-1A. Opladeren kan oplades 
via USB med et USB-kabel. Den bærbare oplader passer til de fleste 
enheder (inkl. smartphones og musikafspillere). Inkl. brugsanvisning. 
Mål 9,5 x 4,5 x 2,3 cm. Pakket stykvis i gaveæske med magnetisk 
lukning. 248 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

TEKNOLOGI

7440 POWERBOX 3
Gavesæt: • Powerbank 4000Plus powerbank med lysende 
batteriindikator og lygtefunktion. • Trådløs og genopladelig BoomBox-
minihøjtaler (Bluetooth 3.0) med fremragende lydkvalitet. Inkl. konstant 
tryk i 1 farve på 1 position, på alle produkter. Inkl. tilbehør og batteri og 
brugsanvisning. Pakket sætvis i æske. Mål 14,5 x 13,5 x 5,5 cm. 530 g.

TAMPOTRYK

7420 POWERBOX 1
Gavesæt: • Powerbank 2600 powerbank med lysende batteriindikator. 
Twist USB-nøgle (2.0). Vælg mellem 4 eller 8 GB. • Light Up Logo 
Touch pen med top/pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme. 
Vælg mellem metallic eller sølvfarvet skaft. Inkl. tilbehør, batteri og 
brugsanvisning. Inkl. 1 tryk på alle produkter. Angiv ønsket variant ved 
bestilling. Pakket sætvis i æske. Mål 16,5 x 11,5 x 4,5 cm. 251 g.

LASERGRAVERING

7430 POWERBOX 2
Gavesæt: • Powerbank 2000 powerbank med lysende batteriindikator. 
Twist USB-nøgle (2.0). Vælg mellem 4 eller 8 GB. • Light Up Logo 
Touch pen med top/pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme. 
Vælg mellem metallic eller sølvfarvet skaft. Inkl. tilbehør, batteri og 
brugsanvisning. Inkl. 1 tryk på alle produkter. Angiv ønsket variant ved 
bestilling. Pakket sætvis i æske. Mål 16,5 x 11,5 x 4,5 cm. 242 g.

LASERGRAVERING

7450 POWERBOX 4
Gavesæt: • Powerbank 4000Plus oplader med lysende batteriindikator 
og lygtefunktion. • Trådløs og genopladelig BoomBox-minihøjtaler 
(Bluetooth 3.0) med fremragende lydkvalitet. •  USB-nøgle Twist 
Reverse (16 GB). • Athos kuglepen med top/pegepind i gummi til 
anvendelse på touchskærme. Inkl. tryk i 1 farve på 1 position på alle 
produkter. Inkl. tilbehør og batteri og brugsanvisning. Pakket sætvis i 
æske. Mål 16,5 x 15,2 x 6 cm. 592 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 13,50DKK 6,85

DKK 23,00DKK 23,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

3851 DUAL USB CARCHARGER
Opladerstik til 12-24V udgang i bilen. Med 2 USB-udgange til 
opladning af de fleste mobiltelefoner (1A udgang) og tablets (2.1A 
udgang). Mål Ø 2,5 x 5,8 cm. 15 g.

TAMPOTRYK

3651 USB CARCHARGER
Oplader til 12-24V udgang i bilen. Med USB-udgang (1A udgang) til 
opladning af de fleste mobiltelefoner og MP3/4-afspillere. Mål Ø 2,3 x 
5,5 cm. 14 g.

TAMPOTRYK

0606 CHARLY CAR CHARGER
Opladningsstik til bilen. Med LED-indikatorlampe og 2 udgangsporte: USB og Type C. Ideel til simultan opladning af de mest 
almindelige mobile enheder. Input: 12-24V. Output: Type C 5V/2.1A og USB - 5V/2.1A. Mål 3,1 x 3,1 x 7 cm. 22 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI

1281 3-WAYCHARGER USB LADEKABEL
USB ladekabel med 3 forskellige tilslutninger til iPhone 4/5/6/7 og 
Micro-USB. Ikke egnet til dataoverførsel. Mål 23,5 x 0,8 x 2,7 cm. 11 g.

0745 IOS CONNECTOR 
Plug-in adapter fra Micro-USB til iOS. Ideel som forlænger til standard 
Micro-USB kabler. Mål 1,9 x 1 cm. 1 g.

0798 TYPE C CONNECTOR
Plug-in adapter fra Micro-USB til Type-C. Ideel som forlænger til 
standard Micro-USB kabler. Mål 2 x 1 cm. 1 g.

0605 CABLE CONNECT 3-IN-1
3-i-1 USB-ladekabel (Micro-USB, iOS og Type-C). I rundt PP etui. Mål Ø 
5,3 cm. 17 g.

TAMPOTRYK
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DKK 15,50DKK 9,05

DKK 27,00DKK 27,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

0583 2-IN-1 CABLE XL
2-i-1 (Micro-USB og iOS) USB lade- og datakabel af TPE. Længde 100 
cm. I transparent PP etui. Mål 7,2 x 7,2 x 1,7 cm. 51 g.

DIGITALTRYK

0582 2-IN-1 CABLE
2-i-1 (Micro-USB og iOS) USB lade- og datakabel af TPE. Længde 20 
cm. I transparent PP etui. Mål 4,7 x 2,7 x 1,6 cm. 11 g.

DIGITALTRYK

0812 TECHCORD 3-IN-1
Nylon nøglesnor med USB-ladekabel. Kablet har standard USB-tilslutning og 3-i-1 stik (Micro USB, iOS og Type-C). Med 
karabinhage til nemt at hænge adgangskort eller nøgler i. Fuldfarvetryk tryk på holderen. Mål 56,5 x 1,2 cm. 26 g.

TAMPOTRYK
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DKK 23,00 DKK 13,50

TEKNOLOGI

0670 KEY CONNECT 3-IN-1
3-i-1 (iOS, Micro USB og Type C) USB-ladestik med nøglering i metal til 
nøglebundtet. Ideel til opladning af dine enheder på farten. Enderne 
kan sættes sammen vha. magneter og er nemme at koble fra og klikke 
fast. Materiale: ABS og TPE. Mål 3,1 x 5,4 x 1,5 cm. 8 g.

TAMPOTRYK

0603 KEY CONNECT 2-IN-1
2-i-1 (iOS og Micro USB) USB-ladestik med nøglering i metal til 
nøglebundtet. Ideel når du er på farten. Materialer: ABS og TPE. Mål 7 
x 2 cm. 6 g.

TAMPOTRYK
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DKK 39,00DKK 39,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 18,50DKK 18,50

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

2446 BRAIDED CABLE 3-IN-1
3- i-1 flettet ladekabel (Micro-USB, iOS og Type-C) til såvel Apple iOS og Android. Det flettede kabel i nylon ser trendy ud, 
føles behageligt, er let i vægt, bliver ikke sammenfiltret og giver ekstra beskyttelse. Mål 104 cm. 36 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

7818 BRAIDED CABLE 4-IN-1
4- i-1 flettet USB-ladekabel (USB 2.0 connector, Micro-USB, iOS og Type-C) til såvel Apple iOS og Android. Det flettede kabel 
ser trendy ud, føles behageligt, er let i vægt, bliver ikke sammenfiltret og giver ekstra beskyttelse. Mål 19 x 1,5 x 0,4 cm. 18 g.

LASERGRAVERING | SILKETRYK
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.98

DKK 48,00DKK 48,00

TEKNOLOGI

1231 BRAIDED CABLE 3-IN-1 LIGHT UP
3- i-1 flettet ladekabel (Micro-USB, iOS og Type-C) til såvel Apple iOS og Android. Logoet graveres i den centrale del og lyser 
op når ladekablet et tilsluttet en USB-port. Sådan kommer dit logo virkeligt ind i billedet. Det flettede kabel i nylon ser trendy 
ud, føles behageligt, er let i vægt, bliver ikke sammenfiltret og giver ekstra beskyttelse. Mål 120 cm. Pakket stykvis i æske. 
38 g.

LASERGRAVERING
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DKK 164,00 DKK 319,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

7816 KEIKO ACTIVITY TRACKER
Aktivitetstracker med behagelig rem i silikone og 0,96” TFT klart 
farvedisplay (Bluetooth 4.0). Denne aktivitetstracker coacher dig dagen 
igennem. Med bl.a. følgende funktioner: skridttæller, kalorietæller, 
søvnmonitor, multi-sport tracking, vækkeur, pulsmåler, blodtryksmåler, 
iltmåler, siddetids-påmindelse, fjernfotografering, forstyr ikke-tilstand, 
telefonfinder, musikafspiller-tilstand og udetemperaturvisning (°C/F). 
Viser tid, dato, samlet tilbagelagt afstand. Gør det let at foretage og 
modtage opkald og beskeder: SMS, Facebook, Skype, WhatsApp, 
Twitter osv. Kompatibel med Android 4.4 og IOS 8.5 og højere. IP 67 
stænktæt og vandtæt indtil 50 meters dybde. 45 dages stand-by tid 
og en virketid på op til 5 dage. Inklusive clips-oplader så du kan lade 
uret op via USB, 90mAh batteri, USB-kabel og brugsanvisning. Mål 24 
x 2 x 1,3 cm. Pakket stykvis i æske. 23 g.

LASERGRAVERING

1276 FIT-BOOST SMART WATCH
SmartWatch med behagelig rem i silikone. Dette trendy smartur 
registrerer dine aktiviteter 24/7. Med stort 1,3” TFT farvedisplay 
og følgende funktioner: skridttæller, kalorietæller, søvnmonitor, 
pulsmåler, blodtryksmåler, iltmåler, stopur, multi-sport tracking, 
kalenderopdateringer og vækkeur m.m. Viser tid, dato, samlet 
tilbagelagt afstand og vejret. Du kan desuden foretage og modtage 
opkald via smarturet.
Derudover viser smarturet perfekt beskeder fra SMS, Facebook, 
Skype, WhatsApp, Twitter osv. Kompatibelt med Android 4.4 og 
IOS 8.0 og højere. IPX 67 vand- og støvtæt. 15 dages stand-by tid 
og en virketid på op til 5 dage. Inklusive clips-oplader til opladning 
af uret. Smarturet leveres med en speciel metalclips, der er ideel 
til personalisering med lasergravering. Dette gør produktet til 
den perfekte reklamegave. Inkl. 80 mAh batteri, USB-kabel og 
brugsanvisning. Mål 25,5 x 3,5 x 1 cm. Pakket stykvis i æske. 31 g.

LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI

PopSockets® Get the perfect grip
Dette praktiske, multifunktionelle telefon tilbehør er ekstremt populært. Fastgør enheden med 
3M-klæbebånd på bagsiden af din telefon, og brug de praktiske funktioner; behageligt greb for 
ekstra hold, funktionelt stativ og selfie-holder. Kan anbringes i 2 forskellige pop-up-positioner og 
er fleksibel, således du kan anbringe smartphonen i enhver ønsket position. PopSocket® er let at 
fjerne og kan genbruges op til 10 gange. Velegnet til alle almindelige modeller af smartphones, 
iPhones og andre enheder. Let i vægt og også praktisk til oprulning af dine earphone-kabler. 
Læs medfølgende vejledning for optimal brug og beskyttelse. PopSockets® leveres kun med 
trykk. 

7825 POPSOCKETS® 2.0
Praktiskt, multifunktionelt telefontilbehør. Med udskiftelig PopGrip i 
plast og udskiftelig PopTop. Denne PopGrip er kompatibel med trådlås 
opladning da PopToppen er let at fjerne. Inklusive fuldfarvetryk af 
ethvert ønsket design. Mål Ø 4 x 2,4 cm. 8 g.

DIGITALTRYK

0608 POPSOCKETS®
Praktiskt, multifunktionelt telefontilbehør. PopGrip i plast og PopTop i 
plast. Inklusive fuldfarvetryk af ethvert ønsket design. Mål Ø 4 cm. 6 g.

DIGITALTRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

7821 POPSOCKETS® ALUMINIUM
Praktiskt, multifunktionelt telefontilbehør. Med ny udskiftelig PopGrip i plast og elegant, udskiftelig PopTop i aluminium. Vælg 
mellem diverse farver. Inklusiv lasergravering. Mål Ø 4 x 2,4 cm. 8 g.

LASERGRAVERING

7820 POPSOCKETS® WOOD
Praktiskt, multifunktionelt telefontilbehør. Med udskiftelig PopGrip i plast. Denne udskiftelig PopTop har frame i aluminium 
med træindsats. Vælg mellem diverse træsorter. Inklusive lasergravering. Mål Ø 4 x 2,4 cm. 9 g.

LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

TEKNOLOGI

7829 POPSOCKETS® POPWALLET
Plast kortholder velegnet til 3 betalingskort eller ca. 6 visitkort. Let 
at fastgøre på bagsiden af   din telefon. Inkluderer hele print i ethvert 
ønsket design i fuld farve. Mål 9 x 5,8 x 0,6 cm. 19 g.

DIGITALTRYK

7830 POPSOCKETS® POPWALLET+ MED POPGRIP
En kombination af PopWallet og PopGrip med PopTop. PopWallet er 
en kortholder, der er velegnet til 3 betalingskort eller ca. 6 visitkort. 
PopGrip giver et sikkert greb, når du betjener din telefon med en hånd. 
Inkluderer hele print, på PopWallet og på PopTop, i ethvert ønsket 
design i fuld farve. Mål 9 x 5,8 x 1,1 cm. 23 g.

DIGITALTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 18,00 DKK 26,00

DKK 14,00DKK 5,40

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

3076 FOLDABLE VR 
GLASSES
Virtual reality briller lavet af hård plast 
og fleksibel silikone. Nemme at folde. 
Nemme at anvende: download apps 
fra Play Store (Android), App Store 
(iOS) eller søg på YouTube efter 360 
graders videoer eller virtual reality. Sæt 
telefonen i brillen og se øjeblikkeligt 
videoerne i virtual reality. Inklusive 
brugsanvisning. Mål 14 x 7,5 x 3,7 cm. 
Pakket stykvis i æske. 125 g.

TAMPOTRYK

4543 BLUETOOTH 
TRACKER
Bluetooth-enhed med nøglefinder, 
diktafon, kameraudløser og 
sporingsfunktion. Biler, tasker og 
personer findes nemt ved hjælp af en 
gratis app iSearching eller Dycoo til din 
smartphone. Kompatibel med iOS 7.0 og 
Android 4.0 og højere. Ekskl. nøglering. 
Inkl. batteri og brugsanvisning. Mål 3,6 x 
3,2 x 0,7 cm. 10 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

2926 SELFIE STICK MINI
Kompakt og praktisk selfiestang. Tag 
billeder af dig selv eller grupper. Med 
51 cm teleskopfunktion, gummigreb 
med udløser, sikker holder, aftagelig 
connector til smartphones, standard 3,5 
mm stik og håndledsrem. Plug & Play. 
Foldes til kun 14,5 cm. Pakkes stykvis i 
æske. Passer til fleste telefoner (maks. 
8 cm brede). Passer også til iPhone 8 
og 10, hvis du bruger Apple mini-jack-
adapteren (følger med iPhone). Mål 14,5 
x 5 cm. Pakket stykvis i æske. 107 g.

TAMPOTRYK

3526 SELFIE STICK
Selfiestang til at tage billeder af 
dig selv eller grupper. Med 1 meter 
teleskopfunktion og gummigreb med 
udløser. 360° holder med aftagelig 
connector til smartphones (maks. 8 
cm bred), standard 3,5 mm stik og 
håndledsrem. Plug & Play. Let og 
kompakt (foldes til kun 24 cm), som 
gør den nem at medbringe. Passer til 
kameraer med tripod-gevind og de 
fleste telefoner. Passer også til iPhone 8 
og 10, hvis du bruger Apple mini-jack-
adapteren (følger med iPhone). Mål 31 x 
5,5 x 3 cm. Pakket stykvis i æske. 160 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

3460 TOUCHGLOVE
Strikkede touchhandsker med ledende 
materiale i fingerspidserne. Gør, at man 
kan anvende sin smartphone eller tablet 
uden at tage handskerne af. Onesize. 
Mål 22,5 x 11 x 1,5 cm. 35 g.

TAMPOTRYK

2531 FIBERCLEAN
Praktisk pudseklud af microfiber (18 x 15 
cm) i et kompakt, transparent plastetui. 
Der trykkes på etuiet. Mål 10,5 x 6,5 x 
0,4 cm. 9 g.

TAMPOTRYK | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TEKNOLOGI

6862 WIRELESS PRESENTER
Trådløs fjernbetjening med laserpointer til styring af præsentationer. 
Med USB-stik, diasskift, rød laserpointer og en rækkevidde på ca. 10 
m. Uundværlig til møder og præsentationer. Passer til Windows, Mac 
og Linux. Inkl. batteri og brugsanvisning. Pakket stykvis i æske med 
magnetlukning. Mål 13,7 x 1,8 x 1,9 cm. 63 g.

TAMPOTRYK

8610 SLIDESHARE
Professionel, trådløs fjernbetjening til nem styring af præsentationer. 
Med USB-stik, funktion til sideskift, rød laserpointer og ca. 10 meters 
rækkevidde. Virker til de fleste operativsystemer. Inklusive batterier og 
brugsanvisning. Mål 11,5 x 3,7 x 2,6 cm. Pakket stykvis i æske. 119 g.

TAMPOTRYK

7523 PRESENTER
Laserpegepind med funktion til fjernstyring af dias. Med den infrarøde fjernbetjening kan du styre PowerPoint-
præsentationer på afstand.  Kompatibel med Windows, Mac og Linux. Inkl. batterier og brugsanvisning. Pakket stykvis i 
gaveæske. Mål 17,8 x 3,3 x 2 cm. 90 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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DKK 1,65 DKK 23,00

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

1868 BLOCK-IT WEBCAM COVER
Webcam cover i plast til sikring af dit privatliv. Nem at sætte over 
kameraet på dit webcam. Med slide-funktion til nem (de)blokering. Mål 
3,8 x 1,5 x 0,2 cm. 7.5 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

4628 MULTI HUB
Multifunktionel USB 2.0 HUB med bøjelig lampe med 5 energieffektive 
LED-lysdioder og 4 USB-porte. Passer til enheder med en USB-port. 
Mål 14,4 x 4,4 cm. 27 g.

TAMPOTRYK
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TEKNOLOGI

• Bestil online 24/7
• USB-nøgler i 2D eller 3D
• Egen PMS-farve ved bestilling fra 100 stk.
• Tilgængelige fra 50 stk.
• Altid A-kvalitet USB-nøgler
• Gratis trykprøve!
• Upload af egne data? Intet problem!
• 2 års garanti på alle USB-nøgler!

USB
USB-nøgler | USB-nøgler fra lager
specialdesignede USB-nøgler | gavesæt

Vi har altid en 
USB-nøgle, der passer 
til din firmaprofil!
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AKTUELLE PRISER VED FORESPørgsel

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

AKTUELLE PRISER VED FORESPørgsel

TEKNOLOGI TEKNOLOGI

6669  |  USB gavesæt 4 GB fra lager 6674  |  USB gavesæt 8 GB fra lager

USB fra lager
Hurtig leveringstid!

op til 32 Gb op til 8 Gb



1164 CONTIGO® PINNACLE 
COUTURE 420 ML (P. 67)

DRIKKEDUNKE
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DKK 16,50 DKK 18,50

DRIKKEDUNKE

0827 ECO BAMBOO MUG-TO-GO 350 ML
To-go-bæger af økologisk bambusfiber og PP-plast. Med anti-slip 
silikonebånd og låg med drikkeåbning, der passer perfekt, ligeledes i 
silikone. Praktisk på farten. Kruset er genanvendeligt, bæredygtigt og 
miljøvenligt. Denne vare indeholder ingen melamin. Kapacitet 350 ml. 
Mål Ø 9,5 x 11,3 cm. 100 g.

TAMPOTRYK

1262 KYOTO 350 ML
Elegant, dobbeltvægget termobæger af bambusfibre og PP-plast. 
Miljøvenligt og fri for BPA. Låg med drikkeåbning. Denne vare 
indeholder ingen melamin. Kapacitet 350 ml. Mål Ø 9,3 x 13,5 cm. 110 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

4369 HEATCUP 450 ML
Termobæger i plast, take-away stil, med dobbelt isolering, skruelåg, 
drikkeåbning, gummigreb og skridsikker bund i gummi. Med isolering. 
Kapacitet 450 ml. Mål Ø 9,2 x 18,2 cm. Pakket stykvis i æske. 250 g.

TAMPOTRYK

4321 LOGOCUP 500 ML
Transparent, dobbeltisoleret termobæger. Med skruelåg og glide-/
klikåbning. Indlægget med dit tryk bliver monteret mellem den inderste 
og yderste væg. Fuldfarvet tryk. Kapacitet 500 ml. Mål Ø 8,5 x 16,5 cm. 
Pakket stykvis i æske. 186 g.

DIGITALTRYK

0840 CALOR COFFEE-TO-
GO 330 ML
Dobbeltvægget, vakuumisolierte 
termobæger i rustfrit stål med plastlåg 
og håndtag. Nem at fylde op og rengøre 
takket være den brede åbning. Låget 
slutter tæt og drikkeåbningen er 
udstyret med en glideventil. Beregnet til 
at holde temperaturen for varme drikke. 
Kapacitet 330 ml. Mål Ø 9,3 x 10,7 cm. 
Pakket stykvis i æske. 40 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

3668 THERMODRINK 400 
ML
Dobbeltisoleret termobæger i plast med 
skruelåg og glide-/klikåbning. Kapacitet 
400 ml. Mål Ø 8 x 17,5 cm. Pakket stykvis 
i æske. 235 g.

TAMPOTRYK

4182 SOLIDCUP 400 ML
Termokrus i rustfrit stål og plast med 
dobbelt isolering samt skruelåg og 
glide-/klikåbning. Kapacitet 400 ml. Mål 
Ø 8,5 x 18,5 cm. Pakket stykvis i æske. 
285 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 35,00DKK 35,00

Pris ved forespørgsel    

Pris ved forespørgsel    

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

0857 ESPRESSO-TO-GO
Dobbeltvægget espresso termobæger i rustfrit stål med indvendig plastvæg og gennemsigtigt låg med låsbar åbning. 
Koppens form og dens begrænsede højde gør, at den passer perfekt under din kaffemaskine og i bilen. Skridsikker 
underside. Kapacitet 160 ml. Mål Ø 7 x 9,5 cm. Pakket stykvis i æske. 96 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

3727 ECO COFFEE MUG PREMIUM DELUXE
Dobbeltvægget krus-to-go termokop. Lavet af 100% genanvendelig, robust bioplast. Holder varme eller kølige drikkevarer ved temperaturen. Denne holdbare kop 
har en skruehætte med en drikkeåbning med og integretet lukning for at forhindre uønsket lækage. Passer i standard cupholders i biler, så perfekt til på vejen. 
Miljøvenlig, BPA-fri, mad godkendt, lugt og smag neutral. Kapacitet 350 ml. Made in Germany. Mål Ø 9,5 x 16,5 cm. 140 g.

SILKETRYK | IMOULD

3744 COFFEE MUG PREMIUM PAPER 350 ML
Praktisk krus til coffee-to-go. Lavet med dobbeltvæg i plastik og yderside af genbrugspapir. BPA-frit og godkendt til 
madvarer. Drejelåget har drikkeåbning og kan sættes ekstra stramt fast på kruset. Ikke egnet til kulsyreholdige drikkevarer. 
Kapacitet  350 ml. Made in Germany. Mål Ø 9,5 x 15,5 cm. 122 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

5404 ISOMUG 300 ML
Krus i poleret rustfrit stål med dobbelt isolering. Kapacitet 300 ml. Mål 
Ø 7,8 x 9 cm. Pakket stykvis i æske. 141 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

4580 STEELMUG 220 ML
Krus i rustfrit stål med dobbelt isolering. Kapacitet 220 ml. Mål Ø 7 x 
9,5 cm. Pakket stykvis i æske. 185 g.

LASERGRAVERING

3694 HIPFLASK 200 ML
Holdbar lommelærke i rustfrit stål med 
skruelåg. Kapacitet 200 ml. Mål 13 x 9 x 
2,2 cm. Pakket stykvis i æske. 135 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4396 ISOCUP 175 ML
Termokrus i rustfrit stål med dobbelt 
isolering, låg og glideåbning. Kapacitet 
175 ml. Mål Ø 6,5 x 12,5 cm. Pakket 
stykvis i æske. 148 g.

LASERGRAVERING

1190 ZERO WASTE CUP
Holdbart, genanvendeligt drikkekrus i 
rustfrit stål. Enkelvægget. Kapacitet 350 
ml. Pakket pr. 5 stykker i en kasse. Mål 
Ø 7,7 x 10,8 cm. 65 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

4298 GRAPHIC MINI MUG
Dobbeltvægget, lækfri termokrus i rustfrit stål med skruelåg, 
klik-åbning og inderside af PP. Med iøjnefaldende geometrisk 3D 
diamantmønster på holderen. Skridsikker bund. Kapacitet 250 ml. Mål 
Ø 7 x 13,8 cm. Pakket stykvis i æske. 195 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

4732 GEOMETRIC MUG 280 ML
Dobbeltvægget, lækfri termokrus i plast med inderside i rustfrit 
stål, skruelåg og klik-åbning. Med iøjnefaldende geometrisk 3D 
diamantmønster på holderen. Skridsikker bund. Kapacitet 280 ml. Mål 
Ø 7 x 16,6 cm. Pakket stykvis i æske. 190 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

4638 GRAPHIC MUG 300 ML
Dobbeltisoleret, spildfrit termobæger i rustfrit stål med skrugelåg og 
klik-åbning. Med iøjnefaldende geometrisk 3D diamantmønster på 
holderen. Skridsikker bund. Kapacitet 300 ml. Mål Ø 6,8 x 16,5 cm. 
Pakket stykvis i æske. 150 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

5256 GRAPHIC GRIP MUG 300 ML
Dobbeltisoleret, spildfrit termobæger i rustfrit stål med skrugelåg og 
klik-åbning. Med iøjnefaldende geometrisk 3D diamantdesign i plast 
og farvet greb. Skridsikker bund. Kapacitet 300 ml. Mål Ø 7 x 16,5 cm. 
Pakket stykvis i æske. 150 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

4818 SUPREME CUP 400 ML
Dobbeltisoleret termokrus i rustfrit stål/plast med skruelåg og 
klikåbning. Spildfri. Kapacitet 400 ml. Mål Ø 8 x 17 cm. Pakket stykvis i 
æske. 230 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

4997 TRANSCUP 500 ML
Termokrus med dobbelt isolering. Rustfrit stål indvendigt og plast 
udvendigt. Har låg med glide-/klikåbning og skridsikker bund. 
Kapacitet 500 ml. Mål Ø 8,5 x 17 cm. Pakket stykvis i æske. 250 g.

TAMPOTRYK

4585 SUPERCUP 400 ML
Termokrus i rustfrit stål og plast med dobbelt isolering samt skruelåg 
og glide-/klikåbning. Kapacitet 400 ml. Mål Ø 8 x 17 cm. Pakket stykvis 
i æske. 227 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

4266 THERMO CAN 300 ML
Dobbeltisoleret termobæger med yderside i rustfrit stål og plast indeni. 
Skruelåg med trykåbning og anti-slip greb. Spildfri. Kapacitet: 300 ml. 
Mål Ø 7,3 x 14,5 cm. Pakket stykvis i æske. 180 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 100,00

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

5228 OSAKA 360 ML
Dobbeltvægget, lækfri, vakuumisoleret termoflaske/termokrus i rustfrit stål med detaljer i bambus og separat rum til te. 
Kapacitet 360 ml. Mål Ø 6,5 x 19,8 cm. Pakket stykvis i æske. 270 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

5506 SENNA 470 ML
Dobbeltisoleret termobæger i rustfrit 
stål. Med skruelåg og klikåbning. 
Spildfri. Holder temperaturen på dine 
drikkevarer i lang tid. Skridsikker bund. I 
børstet stål eller med en skinnende hvid 
finish. Kapacitet 470 ml. Mål Ø 8 x 16 cm. 
Pakket stykvis i æske. 240 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

6352 ROYALCUP 415 ML
Dobbeltisoleret, spildfrit termobæger 
i rustfrit stål med skruelåg, klikåbning, 
gummigreb i enestående design og 
skridsikker bund. Dine drikkevarer 
bevarer den rette temperatur i lang 
tid. Kapacitet 415 ml. Mål Ø 8 x 15 cm. 
Pakket stykvis i æske. 310 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

6092 THERMOBOOST 450 
ML
Dobbeltisoleret termobæger i rustfrit 
stål med skruelåg. Med et enkelt tryk 
på knappen åbnes og lukkes tuden. 
Spildfri. Kapacitet 450 ml. Mål Ø 8,1 x 
21,5 cm. Pakket stykvis i æske. 420 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

8012 THERMOTOP MAXI
Dobbeltisoleret termoflaske i rustfrit stål 
med skruelåg/drikkebæger og praktisk 
tryk og hæld-system. Vakuumisoleret. 
Kapacitet 1000 ml. Pakket stykvis i 
æske. Mål Ø 8,6 x 32 cm. Pakket stykvis 
i æske. 734 g.

LASERGRAVERING

6846 FROSTED BOTTLE 
500 ML
Dobbeltvægget, vakuumisoleret 
termoflaske i rustfrit stål med mat, 
metallisk finish. Dobbelt prop og et 
smart hældesystem med hurtig lukning. 
Skruelåget kan også bruges som kop. 
Kapacitet: 500 ml. Mål Ø 6,2 x 24,8 cm. 
Pakket stykvis i æske. 350 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING | SILKETRYK

6886 THERMOBAG
Vakuumisoleret termoflaske i rustfrit 
stål (kapacitet 500 ml) med skruelåg/
drikkebæger og praktisk tryk og 
hæld-system og 2 termobægre (175 ml). 
Bæretaske i 600 D polyester. Mål 25,5 
x 16,5 x 9 cm. Pakket stykvis i æske. 
1118 g.

SILKETRYK

7243 THERMOTOP MIDI
Dobbeltisoleret og vakuumisoleret 
termoflaske i rustfrit stål med skruelåg/
drikkebæger og praktisk tryk og hæld-
system. Kapacitet 500 ml. Mål Ø 7 x 
24,5 cm. Pakket stykvis i æske. 439 g.

LASERGRAVERING | SILKETRYK

5875 THERMOCOLOUR 
500 ML
Vakuumisoleret termoflaske i rustfrit stål 
med skruelåg/drikkebæger og praktisk 
tryk og hæld-system. Kapacitet 500 
ml. Mål Ø 6,8 x 25 cm. Pakket stykvis i 
æske. 397 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING | SILKETRYK

6712 THERMOKING
Gavesæt: Vakuumisoleret termoflaske 
med dobbelt vægget i rustfrit stål 
(kapacitet 500 ml) med skruelåg og 
smart tryk og hæld-system. Termobæger 
med dobbelt isolering (kapacitet 480 
ml) med inderside i rustfrit stål, yderside 
i rustfrit stål/plast og skridsikker bund. 
Pakket sætvis i æske. Mål 30 x 21 x 8,5 
cm. 928 g.

TAMPOTRYK
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DKK 91,00 DKK 82,00
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

1185 YUKON 600 ML
Dobbeltisoleret, vakuumisolierte, lækfri vandflaske/termoflaske i rustfrit 
stål. Skruelåget er fastgjort til en drejelig bærestrop i silikone og bliver 
således hængende, når flasken er åben. På den måde har du altid en 
hånd fri. Beregnet til at opretholde temperaturen på kolde eller varme 
drikke. Kapacitet 600 ml. Mål Ø 7,3 x 25,2 cm. Pakket stykvis i æske. 
295 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1184 NORDVIK 500 ML
Dobbeltisoleret, lækfri vandflaske/termoflaske i rustfrit stål. 
Vakuumisoleret. Det praktiske skruelåg består af en kombination 
af rustfrit stål og bambus. Beregnet til at opretholde temperaturen 
på kolde eller varme drikke. Designet er inspireret af vintage 
mælkeflasker i glas. Kapacitet 500 ml. Fås i flere udformninger. Mål Ø 
7,1 x 22 cm. Pakket stykvis i æske. 280 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING | SILKETRYK

0792 APOLLO 500 ML
Slank dobbeltvægget vandflaske/termoflaske i rustfrit stål med højglansbelægning og skruelåg i børstet rustfrit stål. 
Beregnet til at opretholde temperaturen for kolde eller varme drikke. Spildfri. Kapacitet 500 ml. Mål Ø 6,8 x 24,3 cm. Pakket 
stykvis i æske. 276 g.

SILKETRYK | LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

5696 GRAPHIC THERMO BOTTLE 500 ML
Termoflaske i rustfrit stål med skruelåg/kop og praktisk tryk-/
hældesystem. Slående 3D-geometrischem design med diamantmotiv. 
Kapacitet 500 ml. Mål Ø 7 x 26 cm. Pakket stykvis i æske. 350 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1187 TOPFLASK PURE 350 ML
Dobbeltvægget, vakuumisolierte vandflaske/termoflaske i rustfrit stål. 
Med lækfrit skruelåg. Denne smarte udgave har et iøjnefaldende flot 
overflade. Beregnet til at opretholde temperaturen på kolde eller 
varme drikke. Kapacitet 350 ml. Mål Ø 7 x 21,8 cm. Pakket stykvis i 
æske. 251 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

0749 TOPFLASK WOOD 500 ML
Dobbeltvægget, vakuumisolierte vandflaske i rustfrit stål med spildfrit 
skruelåg. Denne smarte udgave har en iøjnefaldende flot belægning 
med træmotiv. Beregnet til at holde temperaturen på kolde eller varme 
drikke. Kapacitet 500 ml. Mål Ø 7,3 x 26 cm. Pakket stykvis i æske. 
310 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK | SILKETRYK

6228 TOPFLASK GRAPHIC 500 ML
Dobbeltisoleret, lækfri vandflaske/termoflaske i rustfrit stål med 
iøjnefaldende, geometrisk 3D-diamantmønster. Beregnet til at 
opretholde temperaturen på kolde eller varme drikke. Kapacitet 
500 ml. Mål Ø 7,3 x 26 cm. Pakket stykvis i æske. 292 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 48,00 DKK 58,00 DKK 64,00

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

1186 TOPFLASK 750 ML
Dobbeltisoleret, lækfri vandflaske/termoflaske i rustfrit stål. Vakuumisoleret. Beregnet til at opretholde temperaturen på 
kolde eller varme drikke. Kapacitet 750 ml. Mål Ø 7,6 x 30,6 cm. Pakket stykvis i æske. 447 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

1168 TOPFLASK 500 ML 
SINGLE WALL
Enkeltvægget vandflaske i rustfrit stål 
med lækfrit skruelåg. Beregnet til at 
bevare temperaturen på kolde drikke. 
Kapacitet 500 ml. Mål Ø 7 x 21,9 cm. 
Pakket stykvis i æske. 158 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK | SILKETRYK

5432 TOPFLASK 350 ML
Dobbeltvægget, vakuumisoleret 
vandflaske/termoflaske i rustfrit 
stål. Med spildfrit skruelåg. Holder 
temperaturen på varme og kolde drikke. 
Kapacitet 350 ml. Mål Ø 7,3 x 22,5 cm. 
Pakket stykvis i æske. 280 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK | SILKETRYK

5694 TOPFLASK 500 ML
Dobbeltvægget, vakuumisoleret 
drikkeflaske/termoflaske i rustfrit stål 
med spildfrit skrugelåg. Fås i metallic 
eller med et smukt toplag i mat finish 
(kun den sorte og den hvide). Kan 
anvendes til både kolde og varme 
drikke. Kapacitet 500 ml. Mål Ø 7,3 x 26 
cm. Pakket stykvis i æske. 300 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 21,00

DRIKKEDUNKE

4408 MALAGA 600 ML
Elegant vandflaske i klar Eastman Tritan™ af høj kvalitet, BPA-fri, miljøbevidst, bæredygtig og genanvendelig. Den store 
åbning gør det let at rengøre flasken. Met skruelåg i PP med lille, låsbar drikkeåbning. Med praktisk bærestrop. Lækfri. 
Kapacitet 600 ml. Mål Ø 7 x 22,1 cm. 116 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1261 SENGA GLASS 500 ML
Slank, miljøvenlig og lækfri drikkeflaske i bæredygtig sodalime-glas 
og skruelåg i rustfrit stål. Med sleeve i neopren, der gør det behageligt 
at holde flasken. Kapacitet 500 ml. Mål Ø 6,5 x 22 cm. Pakket stykvis 
i æske. 340 g.

SILKETRYK

5223 SIRIUS GLASS 480 ML
Luksus vandflaske af klart og stærkt sodalime glas. Med praktisk 
skruelåg af PP-plastik. Miljøvenlig, BPA-fri, lækfri, bæredygtig og 
genanvendelig. Kapacitet 480 ml. Mål Ø 6 x 24,6 cm. Pakket stykvis i 
æske. 316 g.

KERAMISK TRANSFER: OP TIL 2.000 VASK I |  KERAMISK TAMPONTRYK: OP TIL 
500 VASK I 
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 21,00

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

5226 SIRIUS 650 ML
Luksus vandflaske af klar Eastman Tritan plast: miljøvenlig, BPA-fri, 
holdbar og genanvendelig. Med praktisk skruelåg. Spildfri. Kapacitet: 
650 ml. Mål Ø 6,7 x 25,5 cm. 92 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

0787 SENGA 650 ML
Transparent, BPA-fri vandflaske af holdbart Eastman Tritan™. Med skruelåg i rustfrit stål. Det slanke design skiller sig ud og 
føles godt i hånden. Spildfri. Kapacitet 650 ml. Mål Ø 6,7 x 23 cm. 88 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

5222 SIRIUS RPET 650 ML
Luksus vandflaske af klar RPET (genanvendt fra PET-flasker). Med 
praktisk skruelåg lavet af hvedestråfiber og PP-plast. Miljøvenlig, BPA-
fri, spildfri, holdbar og genanvendelig. Kapacitet: 650 ml. Mål Ø 6,7 x 
25,5 cm. 92 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 37,00 DKK 37,00 DKK 46,00

DKK 30,00DKK 30,00

DRIKKEDUNKE

3808 SOFTDRINK 740 ML
Luksus vandflaske i klar Eastman Tritan™ 
af høj kvalitet, BPA-fri, miljøbevidst, 
bæredygtig og genanvendelig. Med 
iøjnefaldende PP sleve i matte farver. 
Skruelåg med rustfrit stål og praktisk 
bærering. Lækfri. Kapacitet 740 ml. Mål 
Ø 8,8 x 24 cm. 168 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1146 TROPICAL DRINK 700 
ML
Vandflaske med infuser. Klar Tritan-
plast, der er miljøvenligt, BPA-fri. 
Farvet skruelåg og drikkeåbning. 
Fyld det store infuser-rum med frisk 
frugt eller grøntsager og lav din egen 
smagseksplosion. Kapacitet 700 ml. Mål 
Ø 7 x 24 cm. 150 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

0763 CARAFFA 1.100 ML
Elegant karaffel i BPA-fri Tritan plast. 
Med et solidt skruelåg i plast, hældetud 
og praktisk kliklukning. Denne lette 
flaske er velegnet som bordflaske til 
at servere vand, vin eller juice. Med 
rummelig åbning til isterninger og nem 
at rengøre. Ikke egnet til kulsyreholdige 
drikkevarer. Kapacitet 1.100 ml. Mål Ø 10 
x 26,2 cm. 123,6 g.

TAMPOTRYK

5628 VIGO 600 ML
Iøjnefaldende slank vandflaske i klar Eastman Tritan™ af høj kvalitet, BPA-fri, miljøbevidst, bæredygtig og genanvendelig. 
Med skruelåg i PP plast med sammenfoldeligt mundstykke og låsbart sugerør. Lækfri. Grundet den slanke udformning ligger 
flasken ekstra godt i hånden. Kapacitet 600 ml. Mål Ø 6,2 x 25,8 cm. 104 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

0760 SILLY BOTTLE 750 ML
Genanvendelig, trendy vandflaske med sammenfoldeligt mundstykke 
og låsbart sugerør. Af lys BPA-fri Eastman Tritan™-plast. De fire 
aftagelige silikoneringe skiller sig ud og giver denne flaske en fin 
farvetone. Kapacitet 750 ml. Fås i forskellige farvekombinationer. Mål Ø 
7,3 x 23 cm. 140 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

0762 CAPTURE 650 ML
Transparent, BPA-fri, AS-vandflaske med skruelåg og stor drikkeåbning. 
Spildfri og let at rengøre. Kapacitet 650 ml. Mål Ø 7,4 x 18,3 cm. 75 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

0761 CORKY 650 ML
Transparent, BPA-fri vandflaske af Eastman Tritan™-materiale. Med fin 
korkprop. Kapacitet 650 ml. Mål Ø 6,6 x 23,8 cm. 84 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

5264 FRISCO 750 ML
Smart vandflaske i klar Tritan-plast, der er miljøvenligt, BPA-fri. Stor 
åbning med skrugelåg, klik-åbning og bærestrop. Låget kan også 
bruges som kop. Kapacitet 750 ml. Mål Ø 7,4 x 25,2 cm. 140 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

Pris ved forespørgsel    

DRIKKEDUNKE

3728 ECO SHAKER PROTEIN 600 ML
Funktionel, gennemsigtig bioplastisk shaker til blanding af proteinholdige drikkevarer. Med angivelse af indholdet (pr. 50 ml). 
Skruelåget har en lukbar drikkeåbning. Med aftagelig sigte til klumpfri blanding af pulver og væske. Fuldt afmonterbar og 
derfor let at rengøre. BPA-fri, fødevaregodkendt og 100% genanvendelig. Kapacitet 600 ml. Er overholdelse af standard (EF) 
nr. 1935/2004. Made in Germany. Mål Ø 9,6 x 20 cm. 100 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1178 SHAKER 600 ML
Praktisk proteinshaker i BPA-frit plast til blanding af protein- og 
sportsdrikke. Gennemtænkt design med greb, bærestrop, 
måleangivelse i ml/oz og speciel kugle, der forhindrer klumper og som 
blander pulver og væske optimalt. Perfekt på farten, derhjemme eller i 
fitnesscentret. Kapacitet 600 ml. Mål Ø 11,2 x 22,3 cm. 150 g.

TAMPOTRYK

3924 FLEXBOTTLE 450 ML
Fleksibel, sammenfoldelig vandflaske med karabinhage og sportsprop. 
Trykknap til at holde flasken sammenrullet. Kapacitet 450 ml. Mål 25 x 
12,5 x 3 cm. 28 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

0788 ALUMINI 500 ML
Vandflaske i aluminium med højglans finish, plastikskruelåg med 
nøglering og metalkarabinhage. Karabinhagen er ikke egnet som 
klatreværktøj. Spildfree. Kapacitet 500 ml. Mål Ø 7,3 x 19 cm. 84 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING | SILKETRYK

5248 ALUMAXI 750 ML
Enkeltvægget vandflaske i aluminium med højglans finish, skruelåg 
i plast med nøglering og karabinhage i metal. Karabinhagen er ikke 
egnet som klatreudstyr. Lækfri. Kapacitet 750 ml. Mål Ø 7,3 x 24,5 cm. 
100 g.

SILKETRYK | LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4287 ALUBIDON 600 ML
Drikkeflaske i aluminium med plastlåg. 
Kapacitet 600 ml. Mål Ø 7 x 22 cm. 
Pakket stykvis i æske. 178 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

5420 ALU URBAN 700 ML
Enkeltvægget vandflaske i aluminium 
med mat metallic look. Flasken har 
skruelåg i PP med drikkeåbning og 
praktisk bærestrop. Lækfri. Kapacitet 
700 ml. Mål Ø 7,3 x 22 cm. 107 g.

SILKETRYK | LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

5686 SILVERLINE 750 ML
Let vandflaske i aluminium med 
skruelåg. Smart med matchende, 
farvede detaljer og flot sølvlinje. Spildfri. 
Kapacitet 750 ml. Mål Ø 7,2 x 25,5 cm. 
Pakket stykvis i æske. 173 g.

SILKETRYK | LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

1163 CONTIGO® LUXE AUTOSEAL® 360 ML
Dobbeltisoleret, vakuumisoleret termokrus i rustfrit stål fra mærket 
Contigo®. Med metallic finish. Flot, lige, tidløst design i perfekt 
størrelse. Låget er smukt færdiggjort med børstet rustfrit stål i høj 
kvalitet. Let at betjene med en hånd. Yderst velegnet undervejs. 
AUTOSEAL® teknologi med ekstra sikkerhedslukning garanterer 
en 100% spild- og lækfri drikkeoplevelse. Varme drikke holder 
temperaturen i op til 5 timer og kolde drikke i op til 12 timer. Easy 
clean. Inkl. brugsanvisning. Kapacitet 360 ml. Mål Ø 7,2 x 18,8 cm. 289 
g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

Contigo® verdens bedste drikkedunke
Contigo® er bedst i kvalitet, design og teknologi. Altid genkendelig på dets samt elegante og 
stilfulde design. De innovative Contigo®-vandflasker og termoflasker er lugt- og smagsfrie, BPA-
frie og gør brug af AUTOSEAL® fra den revolutionerende AUTOSPOUT®-teknologi (2 års garanti). 
Drikkeåbningen er beskyttet mod smuds og mikrober. Flaskerne kan betjenes med én hånd og 
er garanteret 100% lækfrie, så de kan bruges overalt. Gå efter en bæredygtig markedsføring 
med vores favoritter!

AUTOSEAL®: 100% spild- og lækfrit design. AUTOSEAL®: Tryk på knappen, tag en slurk. Drikkeåbningen lukker automatisk 
efter hver slurk.

AUTOSPOUT®: Tryk på knappen og drikkeåbningen vipper op.

CLEANGUARD™: dækker vandtanken og låser samtidig AUTOSEAL®-knappen.

SNAPSEAL®: Tryk knappen ned med én hånd for at åbne, og slip for at lukke. 100% spild- og lækfri.

THERMALOCK™ Vakuumisoleringsteknologi: holder temperaturen på drikken under kontrol. Drikkevarer forbliver varme i 
timer og dage kolde. Dette varierer pr. Produkt.

4972 CONTIGO® WESTLOOP MUG 470 ML
Dobbeltisoleret termokrus med inderside i rustfrit stål, AUTOSEAL®-
teknologi og ekstra lukkemekanisme. Varme drikke holder 
temperaturen i op til 5 timer og kolde drikke i op til 12 timer. Kun låget 
tåler maskinopvask. Instruktioner medfølger. Kapacitet 470 ml. Mål 20 
x 9 x 8,5 cm. 350 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK



67

.01 .31 .40 .60 .97 .98.03 .10 .32 .36 .80

.01 .32 .60 .66 .94 .98.33 .98

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSELAKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

3848 CONTIGO® PINNACLE 300 ML
Den mindste af Contigos® termokop med dobbeltvægge i rustfrit 
stål, som nemt håndteres og tages med på farten. Varme drikke 
holder temperaturen i op til 4 timer og kolde drikke i op til 12 timer. 
AUTOSEAL®-teknologi garanterer en 100% lækfri drikkeoplevelse. Kun 
låget tåler maskinopvask. Instruktioner medfølger. Kapacitet 300 ml. 
Mål Ø 7,5 x 16,5 cm. 285 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

1164 CONTIGO® PINNACLE COUTURE 420 ML
Dobbeltisoleret, vakuumisoleret termokrus i rustfrit stål fra mærket 
Contigo®. Det trendy, grafiske design på hele termokruset gør det til 
funktionelt modetilbehør. Let at betjene med en hånd. Yderst velegnet 
undervejs. AUTOSEAL® teknologi med ekstra sikkerhedslukning 
garanterer en 100% spild- og lækfri drikkeoplevelse. Varme drikke 
holder temperaturen i op til 5 timer og kolde drikke i op til 12 timer. 
Låget tåler opvaskemaskine. Inkl. brugsanvisning. Kapacitet 420 ml. 
Mål Ø 7,3 x 20,9 cm. 322 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

6210 CONTIGO® BYRON MEDIUM 470 ML
Termokrus med dobbeltvægge i rustfrit stål. Vakuumisolering, udstyret 
med et stort, non-slip gummigreb og drikkeåbning med SNAPSEAL™-
teknologi, som gør det let at drikke fra flasken. Varme drikke holder 
temperaturen i op til 6 timer og kolde drikke i op til 12 timer. Kun låget 
tåler maskinopvask. Instruktioner er inkluderet. Kapacitet 470 ml. Mål Ø 
8 x 18,5 cm. 300 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK 

6238 CONTIGO® BYRON LARGE 590 ML
Termokrus med dobbeltvægge i rustfrit stål: vakuumisolering, 
udstyret med et stort, skridsikkert gummigreb og drikkeåbning med 
SNAPSEAL® teknologi, som gør det let at drikke fra flasken. Flot 
højglans finish. Varme drikke holder temperaturen i op til 6 timer og 
kolde drikke i op til 12 timer. Kun låget tåler maskinopvask. Instruktioner 
er inkluderet. Kapacitet 470 ml. Mål Ø 8 x 20,5 cm. 315 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

5486 CONTIGO® GLAZE TWISTSEAL MUG 470 ML
Dobbeltisoleret termokrus med yderside i rustfrit stål og keramisk inderside. Varme drikke holder temperaturen i op til 5 
timer og kolde drikke i op til 12 timer. TWISTSEAL®-teknologi med lækfri lukning og non-slip greb. Lugt- og BPA-fri. Kun låget 
tåler maskinopvask. Instruktioner medfølger. Kapacitet 470 ml. Mål 21,5 x 7,5 x 7,5 cm. 367 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

1159 CONTIGO® HURON 470 ML
Dobbeltisoleret, vakuumisoleret termokrus i rustfrit stål fra mærket Contigo®. Dette tidløse Huron termokrus egner sig 
perfekt til undervejs. 100% spild- og lækfri og den patenterede SNAPSEAL®-teknologi gør det let at betjene og drikke med 
en hånd. Varme drikke holder temperaturen i op til 7 timer og kolde drikke i op til 12 timer. Låget tåler opvaskemaskine. Easy 
clean. Inkl. brugsanvisning. Kapacitet 470 ml. Mål Ø 8 x 19,1 cm. 301 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

4276 CONTIGO® TRANSIT 470 ML
Termokop af rustfrit stål med ridse beskyttende overflade, skridsikkert gummigreb i et eksklusivt design, som giver koppen et smart udseende, CLEANGUARD™ og 
AUTOSEAL®-teknologi, speciel vakuumisoleringsteknologi og dobbelte vægge i rustfrit stål. Varme drikke holder sig varme i op til 5 timer og kolde drikke holder sig 
kolde i op til 12 timer. Kun låget tåler maskinopvask. Instruktioner er inkluderet. Kapacitet 470 ml. Mål Ø 7,5 x 21,5 cm. 349 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

8898 CONTIGO® THERMAL BOTTLE 1.200 ML
Termoflaske med dobbeltvægge i rustfrit stål. Varme drikke holder 
temperaturen i op til 35 timer og kolde drikke i op til 60 timer. Med 
skruelåg/kop, håndtag og smart hældesystem. Hældetuden roterer 
360°, hvilket sikrer et konstant tryk uanset vinkel. Non-slip greb på 
flasken og låget. Læk-, BPA- og lugtfri. Instruktion medfølger. Kapacitet 
1200 ml. Mål 33,5 x 9 x 10,5 cm. 789 g.

LASERGRAVERING

8892 CONTIGO® THERMAL BOTTLE 740 ML
Robust termoflaske med dobbeltvægge i rustfrit stål. Kan holde drikke 
varme i op til 30 timer og kolde i op til 45 timer. Med skrugelåg/
drikkekop og smart hældesystem som kan drejes 360°, hvilket sikrer 
et konstant tryk uanset vinkel. Non-slip gummigrep på flaske og låg. 
Læk-, BPA- og lugtfri.
Instruktion medfølger. Kapacitet 740 ml. Mål Ø 8,5 x 29 cm. 557 g.

LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

6832 CONTIGO® AUTOSPOUT CHUG 720 ML
Transparentfarvet vandflaske af BPA-fri Tritan med AUTOSPOUT®-teknologi. Bred drikkeåbning, visning af væskeniveau og 
karabinhage. Tåler maskinopvask. Instruktioner medfølger. Kapacitet 720 ml. Mål Ø 7 x 26,5 cm. 191 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

6842 CONTIGO® ASHLAND 720 ML
Elegant vandflaske af stærk og klar BPA-fri Tritan med AUTOSPOUT®-
teknologi, lukkemekanisme og karabinhage. Tåler maskinopvask. 
Instruktioner medfølger. Kapacitet 720 ml. Mål Ø 7,6 x 26,3 cm. 196 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

6416 CONTIGO® CORTLAND 720 ML
Brugervenlig vandflaske af klar BPA-fri Tritan med AUTOSEAL®-
teknologi, unik lukkemekanisme og karabinhage. Tåler maskinopvask. 
Instruktioner medfølger. Kapacitet 720 ml. Mål Ø 7,6 x 27 cm. 172 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

7852 CONTIGO® ASHLAND CHILL 590 ML
Stærk vandflaske i rustfrit stål med vakuumisoleret væg, 
AUTOSPOUT®-teknologi, lukkemekanisme og karabinhage. 
Drikkeåbningen er beskyttet mod smuds og mikrober. Denne 
vandflaske holder dine drikke kolde i op til 24 timer. Easy clean. 
Instruktioner medfølger. Kapacitet 590 ml. Mål Ø 7,3 x 25 cm. 360 g.

LASERGRAVERING

7853 CONTIGO® ASHLAND CHILL COLOUR 590 
ML
Stærk vandflaske i rustfrit stål med vakuumisoleret væg, 
AUTOSPOUT®-teknologi, lukkemekanisme og karabinhage. 
Drikkeåbningen er beskyttet mod smuds og mikrober. Denne 
vandflaske holder dine drikke kolde i op til 24 timer. Easy clean. 
Instruktioner medfølger. Kapacitet 590 ml. Mål Ø 7,3 x 25 cm. 360 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1304 CONTIGO® AUTOSEAL CHILL 720 ML
Meget stærk vandflaske i rustfrit stål med matttoplag for et robust look. Udstyret med en vakuumisoleret væg. AUTOSEAL® 
teknologi med ekstra sikkerhedslukning garanterer en 100% spild- og lækfri drikkeoplevelse. Denne vandflaske holder dine 
drikke kolde i op til 28 timer. Easy clean. Instruktioner medfølger. Kapacitet 720 ml. Mål Ø 7,3 x 27,2 cm. 382 g.

LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

4238 CONTIGO® SWISH 500 ML
Glimrende drikkedunk af BPA-fri Tritan i en trendy farvekombination. AUTOSEAL®-teknologi og modstandsdygtig over for 
kraftige stød. Tåler maskinopvask. Instruktioner medfølger. Kapacitet 500 ml. Mål Ø 7 x 22,5 cm. 175 g.

TAMPOTRYK

1165 CONTIGO® MATTERHORN 590 ML
Dobbeltvægget, vakuumisoleret vandflaske/termoflaske i rustfrit stål. 
Iøjnefaldende finish i naturmateriale-look. Skruelåget er fastgjort til 
strop i silikone og bliver således hængende, når flasken er åben. 
Varme drikke holder temperaturen i op til 10 timer og kolde drikke i op 
til 24 timer. 100% lækfri. Inkl. brugsanvisning. Kapacitet 590 ml. Mål Ø 
7,1 x 26,2 cm. 323 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK | SILKETRYK

1306 CONTIGO® MATTERHORN METALLIC 590 ML
Dobbeltvægget, vakuumisoleret vandflaske/termoflaske i rustfrit stål. 
Det slående metalliske toplag gør denne drikkeflaske til en ægte 
blikfang. Skruelåget er fastgjort til strop i silikone og bliver således 
hængende, når flasken er åben. Varme drikke holder temperaturen 
i op til 10 timer og kolde drikke i op til 24 timer. 100% lækfri. Inkl. 
brugsanvisning. Kapacitet 590 ml. Mål Ø 7,1 x 26,2 cm. 323 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

1161 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT XL 820 ML
Praktisk shaker i BPA-fri plast. Med speciel shaker-kugle og rund bund. Perfekt til jævn blanding af proteindrikke og shakes 
uden klumper. Med solidt, lækfrit skruelåg med kliklukning, bærestrop og målangivelse i ml/oz. Tåler opvaskemaskine. Inkl. 
brugsanvisning. Kapacitet 820 ml. Mål Ø 11 x 23,5 cm. 195 g.

TAMPOTRYK

7496 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT LARGE 650 ML
Krus af klart BPA-fri Tritan med bærerem, stor åbning, spildfrit skruelåg, mål i ml/oz, aftagelig del til opbevaring af 
proteinpulver og separat indsats til opbevaring af tabletter. Tåler maskinopvask. Dette krus er perfekt til blanding af 
sportsdrikke uden klumper takket være den specielle shakerball og den runde bund. Inkluderer instruktioner. Kapacitet 650 
ml. Mål Ø 9 x 26 cm. 322 g.

TAMPOTRYK

7438 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT MEDIUM 590 ML
Praktisk kop med speicel shaker-kugle og rundt design i bunden. Ideel til at mikse klumpfrie proteindrikke. Med bærehank. 
Måleenhed i ml/oz. Tåler maskinopvask. Inkluderer instruktioner. Kapacitet 590 ml. Mål Ø 11 x 17,5 cm. 155 g.

TAMPOTRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

Kambukka®; Premium drikkedunk til brug 
overalt!
Kambukka® designer trendy og smarte drikkedunke til mennesker på farten. Stadig oftere 
vælges der bevidst en bæredygtig vandflaske eller termoflaske, som passer til en aktiv livsstil og 
personlige ønsker. 

De universelle låg er specielt udviklede, så de giver en særlig drikkeoplevelse. De passer på 
alle flasker og bægre fra Kambukka®, er 100% lækfrie, tåler høje temperaturer og maskinopvask, 
og er nemme at rengøre.

EGENSKABER
• Fantastisk design
• Universelle låg
• 100% lækfri
• Patenteret Snapclean® teknologi; nem at rengøre
• BPA-fri
• Klar, lugtfri Tritan®
• Vakuumisoleret dobbeltvæg i 18/8 rustfrit stål.

1099 KAMBUKKA® OLYMPUS 300 ML
Vakuumisoleret rustfrit stål • BPA-fri • Switch drejelåg med 2 positioner 
• universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg • holder 
temperaturen på varme drikke i op til 6 timer • holder temperaturen på 
kolde drikke i op til 11 timer • Snapclean® teknologi • 100% lækfri. Mål Ø 
7,1 x 13,6 cm. 210 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK | LASERGRAVERING

1100 KAMBUKKA® OLYMPUS 500 ML
Vakuumisoleret rustfrit stål • BPA-fri • Switch drejelåg med 2 positioner 
• universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg • holder 
temperaturen på varme drikke i op til 10 timer • holder temperaturen 
på kolde drikke i op til 20 timer • Snapclean® teknologi • 100% lækfri. 
Mål Ø 7,1 x 20,1 cm. 289 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK | LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

0690 KAMBUKKA® ETNA GRIP 500 ML
Vakuumisoleret rustfrit stål • BPA-fri • 3-i-1 låg med 2 drikkepositioner 
• universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg • Snapclean® 
teknologi • holder temperaturen på varme drikke i op til 9 timer • 
holder temperaturen på kolde drikke i op til 18 timer • gummigreb • 
anti-slip bund • 100% lækfri. Mål Ø 7,1 x 21,9 cm. 344 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

0688 KAMBUKKA® ETNA 500 ML
Vakuumisoleret rustfrit stål • BPA-fri • 3-i-1 låg med 2 drikkepositioner 
• universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg • Snapclean® 
teknologi • holder temperaturen på varme drikke i op til 9 timer • 
holder temperaturen på kolde drikke i op til 18 timer • anti-slip bund • 
100% lækfri. Mål Ø 7,1 x 21,9 cm. 321 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK | LASERGRAVERING

0680 KAMBUKKA® ETNA 300 ML
Vakuumisoleret rustfrit stål • BPA-fri • 3-i-1 låg med 2 drikkepositioner • universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg 
• Snapclean® teknologi • holder temperaturen på varme drikke i op til 5 timer  • holder temperaturen på kolde drikke i op til 
11 timer • anti-slip bund • 100% lækfri. Mål Ø 7,1 x 15,3 cm. 249 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK | LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

1107 KAMBUKKA® ELTON 500 ML
Klar og lugtfri Tritan® • BPA-fri • 3-i-1 låg med 2 drikkepositioner • 
universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg • Snapclean® 
teknologi • super praktisk greb • 100% lækfri. Mål Ø 7,1 x 20,5 cm. 177 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1113 KAMBUKKA® ELTON INSULATED 750 ML
Vakuumisoleret 18/8 rustfrit stål • BPA-fri • 3-i-1 låg med 2 
drikkepositioner • universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg 
• Snapclean® teknologi • holder drikkevarer iskolde i op til 21 timer • 
praktisk gummigreb • anti-slip bund • 100% lækfri.  Mål Ø 8 x 25,7 cm. 
441 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

1110 KAMBUKKA® ELTON 1000 ML
Klar og lugtfri Tritan® • BPA-fri • 3-i-1 låg med 2 drikkepositioner • 
universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg • Snapclean® 
teknologi • super praktisk greb • 100% lækfri. Mål Ø 8 x 29,1 cm. 249 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1108 KAMBUKKA® ELTON 750 ML
Klar og lugtfri Tritan® • BPA-fri • 3-i-1 låg med 2 drikkepositioner • 
universallåg • varme- og opvaskemaskine sikkert låg • Snapclean® 
teknologi • super praktisk greb • 100% lækfri.  Mål Ø 7,6 x 24,6 cm. 
198 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

1119 KAMBUKKA® LAGOON 
1.000 ML
Klar og lugtfri Tritan® • BPA-fri • spout 
lid; låg med drikketud • universallåg • 
varme- og opvaskemaskine sikkert låg 
• bøjeligt sugerør • praktisk greb • 100% 
lækfri.  Mål Ø 8 x 28,4 cm. 238 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1125 KAMBUKKA® RENO 
500 ML
Klar og lugtfri Tritan® • BPA-fri • 
Twist låg • universallåg • varme- og 
opvaskemaskine sikkert låg • 100% 
lækfri.  Mål Ø 7,1 x 20,5 cm. 118 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1123 KAMBUKKA® LAGOON 
INSULATED 400 ML
Vakuumisoleret 18/8 rustfrit stål 
• BPA-fri • spout lid; låg med 
drikketud • universallåg • varme- og 
opvaskemaskine sikkert låg • holder 
drikkevarer kolde i op til 17 timer • 
bøjeligt sugerør • anti-slip bund • 100% 
lækfri.  Mål Ø 7,1 x 21,2 cm. 307 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

1124 KAMBUKKA® LAGOON 
INSULATED 750 ML
Vakuumisoleret 18/8 rustfrit stål 
• BPA-fri • spout låg; låg med 
drikketud • universallåg • varme- og 
opvaskemaskine sikkert låg • holder 
drikkevarer kolde i op til 24 timer • 
bøjeligt sugerør • praktisk gummigreb • 
anti-slip bund • 100% lækfri.  Mål Ø 8 x 
25 cm. 426 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

1118 KAMBUKKA® LAGOON 
750 ML
Klar og lugtfri Tritan® • BPA-fri • spout 
lid; låg med drikketud • universallåg • 
varme- og opvaskemaskine sikkert låg 
• bøjeligt sugerør • praktisk greb • 100% 
lækfri.  Mål Ø 7,6 x 23,9 cm. 197 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1114 KAMBUKKA® LAGOON 
500 ML
Klar og lugtfri Tritan® • BPA-fri • Spout 
lid; låg med drikketud • universallåg • 
varme- og opvaskemaskine sikkert låg • 
bøjeligt sugerør
• 100% lækfri.  Mål Ø 7,1 x 19,8 cm. 155 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

1226 KENZU ECO WHEAT CUP
Krus af blåt blæk fibre og PP-plast. Bæredygtig, miljøvenlig og biologisk nedbrydelig. Kapacitet 430 ml. Mål Ø 8,5 x 12,5 cm. 
50 g.

TAMPOTRYK

1230 BAMBU KRUS
Krus af bambusfibre og PP-plast. BPA-fri. Bæredygtig, miljøvenlig og 
biologisk nedbrydelig. Denne vare indeholder ingen melamin. Kapacitet 
350 ml. Mål Ø 7,8 x 8,8 cm. 64 g.

TAMPOTRYK
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DKK 35,00DKK 35,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

0853 RETRO EMALJE MUG 
Emaljeret krus. Et design i populær retrostil. Kruset har 
ufuldkommenheder for at fremhæve retro-looket. Ikke opvaskemaskine 
sikkert. Kapacitet 350 ml. Mål Ø 8 x 8 cm. Pakket stykvis i æske. 110 g.

TAMPOTRYK

1229 RETRO SILVER EMALJEKRUS
Emaljekrus i populær retrostil. Flot afrundet med kant i chrom. Kruset har 
ufuldkommenheder for at fremhæve retro-looket. Ikke opvaskemaskine 
sikkert. Kapacitet 350 ml. Mål Ø 9 x 8,2 cm. Pakket stykvis i æske. 132 g.

TAMPOTRYK
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.10 .30 .32 .60 .98 .10

DKK 22,00DKK 22,00

DKK 20,00 DKK 30,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 9,05

DRIKKEDUNKE

1224 CAMPFIRE
Krus i keramik af høj kvalitet i populær retrostil. Kapacitet 320 ml. Tåler 
opvaskemaskine. Mål Ø 8,7 x 8,3 cm. 290 g.

KERAMISK TRANSFER

3669 MYCUP
Keramikkrus, der kan skrives på. Inkl. 2 kridt. Tåler maskinopvask. 
Kapacitet 350 ml. Mål Ø 8,2 x 9,6 cm. Pakket stykvis i æske. 350 g.

TAMPOTRYK

0856 LONGA MUG 
Et iøjnefaldende krus af højkvalitetskeramik, der tiltrækker 
opmærksomhed med det samme på grund af dets specielle 
udseende. Dette farvede krus har en mat sort coating. Ved hjælp 
af lasergravering ses det farvede underlag og således matcher alle 
logoer altid med farven på indersiden af kruset. Ikke opvaskemaskine. 
Kapacitet 350 ml. Mål Ø 8,1 x 9,6 cm. 320 g.

LASERGRAVERING

1223 GAVE-/
FRAGTÆSKE

DRIKKEDUNKE Skrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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DKK 23,00 DKK 17,50 DKK 18,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 9,05

DKK 9,05

DKK 18,50DKK 18,50

DKK 9,05

DKK 9,05

DKK 9,05

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

0691 FULL COLOUR MUG 
COLORATO 
Keramisk krus af høj kvalitet med farvet 
inderside. Hankens farve matcher 
med indersiden, hvilket giver en 
legende effekt. Det perfekte krus til 
alle slags fuldfarvetryk inkl. fotos. Tåler 
opvaskemaskine. Kapacitet 350 ml. Mål 
Ø 8,1 x 9,6 cm. 300 g.

SUBLIMATIONSTRYK

0805 PICASSO MINI 
Krus af højkvalitetskeramik i en fin, lille 
størrelse. Passer under næsten enhver 
kaffemaskine. Det perfekte krus til 
fuldfarvetryk, herunder fotografier. Tåler 
opvaskemaskine. Kapacitet 200 ml. Mål 
Ø 7,2 x 7,2 cm. 200 g.

SUBLIMATIONSTRYK

0862 PICASSO MIDI 
Krus af højkvalitetskeramik i en fin 
størrelse. Passer under næsten enhver 
kaffemaskine. Det perfekte krus til al 
fuldfarvetryk, herunder fotografier. Tåler 
opvaskemaskine. Kapacitet 230 ml. Mål 
Ø 8 x 8 cm. 220 g.

SUBLIMATIONSTRYK

1213 GAVE-/FRAGTÆSKE

2808 FULL COLOUR MUG
Krus af keramik i høj kvalitet. Det perfekte krus til alle typer af fuldfarvede 
tryk. Tåler maskinopvask. Kapacitet 350 ml. Mål Ø 8 x 9,3 cm. 300 g.

SUBLIMATIONSTRYK

1223 GAVE-/FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKESkrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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DKK 19,50DKK 15,00

DKK 9,05DKK 9,05 DKK 9,05DKK 9,05

DRIKKEDUNKE

3726 KITTY MUG
Krus af keramik med farvet yderside. Tåler maskinopvask. Kapacitet 
350 ml. Mål Ø 8 x 9,2 cm. 300 g.

KERAMISK TRANSFER | KERAMISK TAMPONTRYK

1223 GAVE-/
FRAGTÆSKE

3716 KITTY MUG
Krus af keramik i høj kvalitet. I helt hvid. Tåler maskinopvask. Kapacitet 
350 ml. Mål Ø 8 x 9,2 cm. 300 g.

KERAMISK TRANSFER | KERAMISK TAMPONTRYK

1223 GAVE-/
FRAGTÆSKE

DRIKKEDUNKE Skrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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.98.97

DKK 16,50 DKK 21,00

DKK 15,50 DKK 20,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 9,05DKK 9,05 DKK 9,05DKK 9,05

DKK 9,05DKK 9,05 DKK 9,05DKK 9,05

DKK 9,05

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

0686 ZONIA
Keramisk krus af høj kvalitet. Høj model. Tåler maskinopvask. Kapacitet 
310 ml. Mål Ø 8,6 x 10,2 cm. 300 g.

KERAMISK TRANSFER

0687 ZONIA
Keramisk krus af høj kvalitet. Høj model. Tåler maskinopvask. Kapacitet 
310 ml. Mål Ø 8,6 x 10,2 cm. 300 g.

KERAMISK TRANSFER

1223 GAVE-/
FRAGTÆSKE

3338 DELTACUP
Moderne porcelænskrus. Helt hvid. Tåler maskinopvask. Kapacitet 310 
ml. Mål Ø 8,5 x 10 cm. 300 g.

KERAMISK TRANSFER | KERAMISK TAMPONTRYK

1223 GAVE-/
FRAGTÆSKE

3348 DELTACUP
Moderne Krus af keramik i høj kvalitet med farvet yderside. Tåler 
maskinopvask. Kapacitet 310 ml. Mål Ø 8,5 x 10 cm. 300 g.

KERAMISK TRANSFER | KERAMISK TAMPONTRYK

1223 GAVE-/
FRAGTÆSKE

1223 GAVE-/
FRAGTÆSKE

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKESkrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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.10
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DKK 20,00

DKK 14,50 DKK 18,00

DKK 15,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 9,05DKK 9,05

DKK 9,05DKK 9,05

DRIKKEDUNKE

0685 IVANA
Keramisk kvalitetskrus med farvet yderside og stor hank. Tåler 
maskinopvask. Kapacitet 340 ml. Mål Ø 9,3 x 8,6 cm. 320 g.

KERAMISK TRANSFER

3022 ROYAL
Krus af keramik i høj kvalitet. Helt hvid. Tåler maskinopvask. 280 ml. 
Mål Ø 8 x 9,5 cm. 330 g.

KERAMISK TRANSFER

3023 ROYAL
Krus af keramik i høj kvalitet. Tåler maskinopvask. Kapacitet 280 ml. 
Mål Ø 8 x 9,5 cm. 330 g.

KERAMISK TRANSFER

0684 IVANA
Keramisk kvalitetskrus med stor hank. Helt hvidt. Tåler maskinopvask. 
Kapacitet 340 ml. Mål Ø 9,3 x 8,6 cm. 320 g.

KERAMISK TRANSFER

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

DRIKKEDUNKE Skrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.



85

.30 .60 .97

.10

.10
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DKK 17,00

DKK 15,00

DKK 13,50

DKK 21,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 9,05DKK 9,05

DKK 9,05

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

2824 COFFEECUP
Keramiskkrus i høj kvalitet med karakteristisk rundt håndtag. 
Tåler maskinopvask. Passer til alle kaffemaskiner. Tryk er 
opvaskemaskintestet og certificeret: EN 12875-2. Kapacitet 200 ml. 
Mål Ø 7,5 x 8,5 cm. 205 g.

KERAMISK TRANSFER | KERAMISK TAMPONTRYK

3176 COFFEE ROYAL
Keramikskrus af høj kvalitet. Tåler maskinopvask. Kapacitet 250 ml. Mål 
Ø 8 x 8,9 cm. 240 g.

KERAMISK TRANSFER

2814 COFFEECUP
Keramiskkrus af høj kvalitet. med karakteristisk rundt håndtag. Helt 
hvidt. Passer til alle kaffemaskiner. Tåler maskinopvask. Kapacitet 200 
ml. Mål Ø 7,5 x 8,5 cm. 205 g.

KERAMISK TRANSFER | KERAMISK TAMPONTRYK

3685 BIGDRINK
Ekstra stort krus fremstillet af keramik i høj kvalitet. Fås i hvid eller med 
en iøjnefaldende farve indvendigt. Tåler maskinopvask. Kapacitet 450 
ml. Mål Ø 9,5 x 11 cm. 400 g.

KERAMISK TRANSFER

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKESkrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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.10 .10

DKK 27,00DKK 27,00

DKK 14,00 DKK 15,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 9,05

DKK 9,05DKK 9,05

DRIKKEDUNKE

1225 PONTI
Iøjnefaldende krus i attraktivt design. Lavet i keramik af høj kvalitet med 
mat finish. Kapacitet 250 ml.  Mål Ø 8 x 9 cm. 250 g.

KERAMISK TRANSFER

2615 NAPOLI
Krus i keramik af høj kvalitet. Egnet til alle kaffemaskiner. Tåler 
opvaskemaskine. Kapacitet 200 ml.  Mål Ø 8 x 8 cm. 210 g.

KERAMISK TRANSFER

1206 PALERMO
Trendy krus uden hank. Lavet i keramik af høj kvalitet. Egnet til alle 
kaffemaskiner. Tåler opvaskemaskine. Kapacitet 190 ml. Mål Ø 7,5 x 8,3 
cm. 200 g.

KERAMISK TRANSFER

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

DRIKKEDUNKE Skrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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DKK 15,00 DKK 14,00

DKK 28,00 DKK 28,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 9,05DKK 9,05

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

3616 PLAZA
Keramiskkrus af høj kvalitet. Høj model. Tåler maskinopvask. Kapacitet 
350 ml. Mål Ø 7,5 x 11 cm. 280 g.

KERAMISK TRANSFER

1223 GAVE-/
FRAGTÆSKE

4120 AUTOMUG
Krus fremstillet af keramik af høj kvalitet. Tåler maskinopvask. Kapacitet 
200 ml. Mål Ø 6,5 x 9 cm. 220 g.

KERAMISK TRANSFER

1213 GAVE-/
FRAGTÆSKE

3442 DA VINCI
Kop og underkop i keramik af høj kvalitet. Tåler maskinopvask. 
Kapacitet 205 ml. Mål Ø 8,5 x 7 cm. 410 g.

KERAMISK TRANSFER

3329 SIENNA
Cappucino- og underkop i keramik af høj kvalitet. Tåler maskinopvask. 
Kapacitet 210 ml. Mål Ø 9,5 x 6 cm. 474 g.

KERAMISK TRANSFER

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKESkrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE

1063 ESPRIT TUMBLER VANDGLAS
Et glas i rund form med solid bund. Et alsidigt glas, som der, udover at 
kunne bruges til vandglas, kan anvendes til sodavand, whiskey eller 
andre alkoholiske drikke. Indhold 330 ml.  Mål Ø 8,4 x 9,9 cm. 300 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

0672 OSLO KARAF
Vandflaske lavet af tykt kvalitetsglas. Populært design. Ideel til 
restaurations- og hotelbranchen. Kapacitet 750 ml. Valgfrit: varenr. 
0790 Matchende massivt træflaskeprop med syntetisk kork. Mål Ø 9,4 
x 22,1 cm. 794 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

2352 LONGDRINK GLAS
Longdrinkglas af høj kvalitet. Meget velegnet til brug i hotel- og 
restaurationsbranchen samt foreninger. Indhold 270 ml. Mål Ø 6,2 x 
13,5 cm. 210 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

1079 YPSILON KARAF 1 L MED KORKHÆTTE
Elegant, glaskaraffel med korkhætte. Til at servere vand, juice eller 
alkoholiske drikke. Med en stor åbning til at hælde isterninger i og 
lette rengøringen. Kapacitet 1.000 ml. Hætten leveres separat. Mål Ø 
10,4 x 28,5 cm. 715 g.

LASERGRAVERING | EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK TRANSFER

Skrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

2644 ØLGLAS 350 ML
Ølglas med ikonisk form, i en 
praktisk størrelse. Egnet til hotel- og 
restaurationsbranchen samt foreninger. 
Kapacitet 350 ml. Mål Ø 7,5 x 13,3 cm. 
195 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING 
ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

2237 ØLGLAS 180 ML
Smalt, højt ølglas. Et populært glas, 
som er meget almindeligt anvendt i 
restaurations- og hotelbranchen samt 
foreninger. Kapacitet 180 ml. Mål Ø 5,5 x 
13,3 cm. 140 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING 
ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

1076 OCTOBER PUL 500 ML
Solidt ølkrus med hank. En fin 
reklameartikel til festivaler, fester eller 
andre sociale events. Også til en 
markant forfremmelse under oktober(øl)-
festen. Indhold 500 ml. Mål Ø 8,5 x 16,2 
cm. 791 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING 
ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

4830 ØLKRUS XL 500 ML
Solidt ølkrus med hank. En fin 
reklameartikel til festivaler, fester eller 
andre sociale events. Kapacitet 500 ml. 
Mål Ø 8 x 16 cm. 845 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING 
ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

1068 ØLGLAS STABLES 340 
ML
Ølglas med ikonisk form, i en praktisk 
størrelse. Udstyret med en praktisk 
stablingskant. Indhold 340 ml. Mål Ø 7,5 
x 13,3 cm. 305 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING 
ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

1075 YPSILON KARAF 250 
ML
Elegant, lille glaskaraffel til at servere 
vand, juice eller alkoholiske drikke. 
Også populær til servering af nødder. 
Hygienisk og praktisk. Kapacitet 250 ml. 
Mål Ø 6,7 x 16,5 cm. 251 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK 
TRANSFER | KERAMISK SILKETRYK

Skrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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DRIKKEDUNKE

2731 MUNICH ØLGLAS
Højt ølglas med stilk. Med rundt bæger 
og indsnævret munding. Kapacitet 370 
ml. Mål Ø 6,5 x 18,1 cm. 245 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING : OP TIL 2.000 
VASK KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING 
ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

1072 ABBEY 
TRAPPISTGLAS
Smukt trappistglas, som lader en 
specialøl komme til sin ret. Med rundet 
og rummeligt bæger. Høj kvalitet. 
Kapacitet 418 ml. Mål Ø 9,75 x 15,5 cm. 
315 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING 
ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

1073 SHOTGLAS
Shotglas i klassisk design med massiv 
bund. Kapacitet 34 ml. Mål Ø 3,4 x 7,1 
cm. 109 g.

KERAMISK TRANSFER | EFTERLIGNING 
ÆTSNING | KERAMISK TAMPONTRYK

DRIKKEDUNKE Skrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKE

1067 ESPRIT VINGLAS 530 ML
Klart vinglas til at servere rødvin. Meget velegnet til brug i hotel- og 
restaurationsbranchen. Indhold 530 ml. Mål Ø 8,9 x 21,9 cm. 151 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK TRANSFER

1066 ESPRIT VINGLAS 320 ML
Klart vinglas til at servere hvidvin. Meget velegnet til brug i hotel- og 
restaurationsbranchen. Indhold 320 ml. Mål Ø 7,7 x 19,8 cm. 160 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK TRANSFER

3382 CLARET 
CHAMPAGNEGLAS
Champagnefløjte lavet af klar glas. 
Klassisk design. Meget velegnet til brug 
i hotel- og restaurationsbranchen samt 
til fester og begivenheder. Kapacitet 170 
ml. Mål Ø 5 x 19,3 cm. 95 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK 
TRANSFER

3635 BOUQUET VINGLAS 
290 ML
Klart vinglas med stilk. Til servering af 
vin på caféer og restauranter, under 
firmafester eller en privat fest. Indhold 
290 ml. Mål Ø 5,7 x 18,7 cm. 115 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK 
TRANSFER

1064 BOUQUET VINGLAS 
450 ML
Klart vinglas med stilk. Klassisk design. 
Til servering af vin på caféer og 
restauranter, under firmafester eller en 
privat fest. Indhold 450 ml. Mål Ø 8,5 x 
20,1 cm. 175 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK 
TRANSFER

DRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKESkrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

DRIKKEDUNKE

1070 EASY BAR TE GLAS 
320 ML
Stort teglas lavet af hærdet glas af høj 
kvalitet. Tidløs model med et slående 
rundt øre. Kapacitet 320 ml. Made in 
Italy. Mål Ø 9 x 9,6 cm. 270 g.

KERAMISK TAMPONTRYK

1071 EASY BAR KAFFE GLAS 
230 ML
Kaffe glas lavet af hærdet glas af 
høj kvalitet. Tidløs model med et 
slående rundt øre. Velegnet til kaffe og 
cappuccino. Kapacitet 230 ml. Made in 
Italy. Mål Ø 8 x 8,3 cm. 195 g.

KERAMISK TAMPONTRYK

1078 CLASSIC TE GLAS 250 
ML
Stabelbart teglas lavet af stærkt, tykt 
glas. Med brede hanke. Kapacitet 250 
ml. Mål Ø 7 x 9 cm. 228 g.

KERAMISK TAMPONTRYK

DRIKKEDUNKE Skrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

DRIKKEDUNKE

4509 WINE TRITAN VINGLAS
Elegant vinglas af klar BPA-fri copolyester tritan plast. Let og så godt som brudsikkert. Perfekt til sportsarrangementer, 
events eller koncerter hvor der serveres drikke i plastglas. Glasset kan bruges utallige gange. Kapacitet 460 ml. Mål Ø 7,9 x 
21,2 cm. 74 g.

TAMPOTRYK

4137 RUBY VANDGLAS TRITAN
Kugleformet vand-/vinglas af klar og BPA-fri copolyester Tritan (plast). 
Let og så godt som brudsikkert. Perfekt til sportsarrangementer, events 
eller koncerter hvor der serveres drikke i plastglas. Glasset kan bruges 
utallige gange. Kapacitet 400 ml. Mål Ø 8 x 9,9 cm. 61 g.

TAMPOTRYK

4127 EDGE VANDGLAS TRITAN
Kugleformet vand-/vinglas af klar og BPA-fri copolyester Tritan (plast). 
Let og så godt som brudsikkert. Perfekt til sportsarrangementer, events 
eller koncerter hvor der serveres drikke i plastglas. Glasset kan bruges 
utallige gange. Kapacitet 400 ml. Mål Ø 8,5 x 9,9 cm. 62 g.

TAMPOTRYK

DRIKKEDUNKEDRIKKEDUNKE DRIKKEDUNKESkrøbelige varer som keramik og glas leveres kun til EU-lande.
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1323 KAMBUKKA®
BORA 600 ML (P. 98)

HJEM OG LIV
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 14,00DKK 9,95

DKK 8,70DKK 8,70

HJEM OG LIV

2654 ECO BAMBOO STRAW SET
2 miljøvenlige, genanvendelige sugerør af stærk og bæredygtig 
bambus. Et godt økologisk alternativt til plastiksugerør. De 
bionedbrydelige sugerør kan også komposteres. Perfekt til varme 
drikke såsom te og kaffe og kolde drikke som f.eks. smoothies 
eller cocktails. Tilføjer endda et iøjnefaldende trendy strejf til dine 
drikkevarer. Sugerørene kan variere i tykkelse da bambus er et 
naturligt materiale. Inklusiv børste til rengøring i rusfrit stål og nylon. 
Leveres per sæt i lærredspose. Mål 23 x 7 cm. 30 g.

SILKETRYK

1277 ECO RVS STRAW SET
Genanvendeligt sugerør i rustfrit stål. Et godt og forsvarligt alternativt 
til plastiksugerør. Inklusiv børste til rengøring i rusfrit stål og nylon. 
Perfekt til kolde drikke såsom smoothies og cocktails. Tilføjer endda 
et iøjnefaldende trendy strejf til dine drikkevarer. Leveres per sæt i 
lærredspose. Mål 7 x 23 cm. 5 g.

SILKETRYK

1228 ECO GUSTO
Øko-venligt bestiksæt lavet af 50% PP og 50% hvedehalm. Dette kompakte sæt består af en ske, gaffel og kniv opbevaret i 
en smuk æske. Ideelt at tage med sig og praktisk på farten. Mål 22,2 x 6 x 2,2 cm. 64 g.

TAMPOTRYK
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.42 .70

.31 .42 .90.71

.98

.32 .42 .98

DKK 55,00DKK 55,00

DKK 35,00DKK 35,00

DKK 46,00DKK 46,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

HJEM OG LIV

5602 MIDORI ECO BAMBOO FIBRE LUNCHBOX
Øko-venlig madkasse 60% PP-plast og 40% bambusfiber. Med låg i bambus og elastisk bånd til lukning. Mål 18,7 x 12,5 x 6 
cm. 220 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

0872 BAMBOO LUNCHBOX
Madkasse af 40% økologisk bambusfiber og 60% PP-plast. Med perfekt omsluttende låg og silikonelukkestrop. 
Genanvendelig, bæredygtig og miljøvenlig. Tåler ikke opvaskemaskine. Mål 19 x 13 x 6 cm. 172 g.

TAMPOTRYK

4838 BENTO ECO MEAL BOX
Øko-venlig madkasse af 50% hvedehalm fibre og 50%% PP. Låget lukker perfekt med tætningsringen i silikone og har 
ventilationsåbning med hætte i silikone. Inklusive 3-i-1 gaffel, ske og kniv. Med udtagelig inddeling og elastisk bånd til 
lukning. Madkassen må komme i køleskabet og kan således også anvendes som lufttæt opbevaringsboks. Egnet til 
mikrobølgeovn. Bæredygti og miljøvenlig. Mål 19 x 11,4 x 5,7 cm. 226 g.

TAMPOTRYK
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.01

.04

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 91,00DKK 91,00

DKK 82,00DKK 82,00

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

5721 VALDI RVS LUNCHBOX 
Madkasse i rustfrit stål med låg af bambus. Madkassen leveres med en aftagelig, elastisk bånd til lukning af polyester. Et 
bæredygtigt og miljøvenligt produkt. Mål 18,6 x 13,8 x 6 cm. 300 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

5826 BORNEO LUNCHBOX
Madkasse lavet af borosilikatglas af høj kvalitet, der kan modstå høje temperaturforskelle. Med et bambuslåg, der lukker 
perfekt takket være silikonkanten i bunden. Dette gør det muligt at holde indholdet lufttæt og friskt. Inkluderer elastisk 
lukning. Et bæredygtigt og miljøvenligt produkt. Kun glasset er mikrobølgeovn og opvaskemaskine sikkert. Mål 19,9 x 14,7 x 
6,5 cm. 780 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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.01.01 .98

.62 .98

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 91,00DKK 91,00

Pris ved forespørgsel    Pris ved forespørgsel    

HJEM OG LIV

0768 HAPPYDAYS MADKASSE
Madkasse i aluminium i iøjnefaldende retrodesign. Nem at lukke vha. 
2 låseclips. Inklusive rumdeler. Tåler ikke opvaskemaskine. Mål 18 x 12 
x 5,5 cm. 165 g.

DIGITALTRYK | LASERGRAVERING

0616 FOOD TO GO FOODCONTAINER
Vakuumisoleret madbeholder med dobbeltvæg i rustfrit stål med 
skruelåg og stor åbning, som gør den nem at fylde og gøre ren. Idéel 
til medbringelse af varme drikke, suppe eller frugtyoghurt. Indholdet 
holdes varmt i op til 8 timer og koldt i op til 24 timer. Slankt design. 
Lækagefri. Kapacitet 400 ml. Mål Ø 8,9 x 12,7 cm. Pakket stykvis i 
æske. 253 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

1322 KAMBUKKA® BORA 400 ML
Vakuumisoleret madbeholder med dobbeltvæg i rustfrit stål. Denne 
smarte og bæredygtige madkande holder mad frisk hele dagen og 
varm i op til 6 timer • fremragende kvalitet • gummigreb • anti-slip bund 
• opvaskemaskinsikkert skruelåg med en udluftning for at slukke for 
damp og reducere trykket • 100% lækfri. Perfekt til at medbringe en 
frokost, varmt måltid eller en sund snack. Kapacitet 400 ml. Mål Ø 10 x 
9 cm. 327 g.

LASERGRAVERING

1323 KAMBUKKA® BORA 600 ML
Vakuumisoleret madbeholder med dobbeltvæg i rustfrit stål. Denne 
bæredygtige madkande holder mad frisk hele dagen og varm i 
op til 9 timer • fremragende kvalitet • gummigreb • anti-slip bund • 
opvaskemaskinsikkert skruelåg med en udluftning for at slukke for 
damp og reducere trykket • 100% lækfri. Perfekt til at medbringe en 
frokost, varmt måltid eller en sund snack. Kapacitet 600 ml. Mål Ø 10 x 
12 cm. 375 g.

LASERGRAVERING
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DKK 15,50 DKK 21,00

DKK 5,40DKK 16,00 DKK 9,95

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

3537 YOGHURT CUP
Transparentfarvet yoghurtkop med separat rum til opbevaring af müsli 
eller frugt. Inkl. ske. Mål Ø 9 x 16 cm. 100 g.

TAMPOTRYK

0689 PIATTO
Skål i hvid keramik af høj kvalitet. Kan blandt andet anvendes som 
morgenmads- eller serveringsskål. Tåler maskinopvask. Mål Ø 13 x 7,5 
cm. 370 g.

KERAMISK TRANSFER

3721 DI MANO
Praktisk og kompakt pizzaskærer med 
oplukker i håndtaget. Mål 13 x 6,3 x 0,8 
cm. 29 g.

TAMPOTRYK

3524 SALAD2GO
Salatshaker i robust plastik. Med 
aftageligt låg, låsbar holder til dressing 
og en gaffel. Også egnet til grøntsags- 
og pastasalater. Kapacitet 900 ml. Mål Ø 
10,5 x 19,5 cm. 82 g.

TAMPOTRYK | FULD-3D-TRYK | FULD-FARVE 
KLISTERMÆRKE

0796 AVOCADO SLICER
Avocadokniv i ABS til nemt at åbne 
avocadoen, fjerne stenen og skære 
den i skiver med. Mål 16,8 x 6,5 x 1,5 
cm. 39 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

HJEM OG LIV

1370 MEPAL LUNCHPOT ELLIPSE 
Denne bæredygtige madbeholder i plastik fra mærket Mepal 
er praktisk, når du vil medbringe din frokost eller en snack. 
Madbeholderen har to rum. Rummene skilles fra hinanden ved hjælp 
af en drejebevægelse. Begge rum har eget låg. Sådan undgår du at 
spilde når du blander. Den øverste gennemsigtige del rummer 200 
ml, hvilket vil sige, at der er plads til ca. 75 gram mysli eller frugt. Den 
nederste del rummer 500 ml, så der er plads nok til en stor portion 
suppe, nudler eller yoghurt. Et produkt af høj kvalitet. BPA-fri, godkendt 
til fødevarer og lækfri. Velegnet til mikrobølgeovn (undtagen låg) og 
fryser. Made in Holland. Mål Ø 10,7 x 15,1 cm. 268 g.

TAMPOTRYK

1371 MEPAL ISOLEER LUNCHPOT ELLIPSE
Madbeholder i rustfrit stål fra Mepal. Bæredygtig, vakuumisoleret og 
med dobbeltvæg. Holder fødevarer varme i op til 10 timer og kolde 
og friske i 16 timer; Ideelt når du er på farten. Denne madbeholder er 
naturligvis 100% lækfri og egner sig perfekt til varme og kolde snacks 
grundet dens isolerende egenskaber. Ydersiden forbliver tør og kølig. 
Med to rummelige rum, begge med eget skruelåg, så de forskellige 
ingredienser holdes adskilt. Sådan undgår du at spilde når du blander. 
Den øverste gennemsigtige del rummer 200 ml og den nederste 
del rummer 500 ml. Et produkt af høj kvalitet. BPA-fri og godkendt til 
madvarer. Mål Ø 10,7 x 16,9 cm. 420 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1373 MEPAL FRUIT- & VEGGIEPOT ELLIPSE 
Mepal frugt- og grøntsagsbeholder af bæredygtig plastik. Brug sien til 
at skylle og dryppe frugt og grøntsager af med overalt. Inklusive gaffel 
i rustfrit stål. Gør det nemt at tage en sund snack med. Skruelåget 
passer desuden til flere andre snack-, lunch- og madbeholdere fra 
Ellipse-serien. Et produkt af høj kvalitet. BPA-fri, godkendt til fødevarer 
og 100% lækfri. Made in Holland. Mål Ø 10,7 x 12,7 cm. 241 g.

TAMPOTRYK

Mepal; for en langvarig 
og positiv reklameeffekt
Mepal har løsningerne på opbevaring, servering og 
medbringelse af mad og drikke. Moderne, praktisk og 
af høj kvalitet. Det lever disse smarte produkter i plastik 
allesammen op til. Et bæredygtigt hollandsk produkt med 
et smukt og tilgængeligt design. 
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

1372 MEPAL SALADBOX ELLIPSE 
Salatboks med låg af bæredygtig plastik fra Mepal. Stort format. Inklusive kniv og gaffel i plastikbakke og minibeholder til 
dressing eller andre ingredienser. Denne gennemsigtige boks er så rummelig at salaten kan blandes på stedet. Høj kvalitet 
og næsten ikke til at ødelægge. BPA-fri og godkendt til madvarer. Made in Holland. Mål 22,5 x 17,5 x 9,5 cm. 451 g.

TAMPOTRYK

1374 MEPAL LUNCHBOX TAKE A BREAK MIDI 900 
ML
Luksus madkasse i ABS-plastik fra Mepal. Med udtagelig rumdeler 
og praktisk kliklukning. Låget slutter perfekt til og er udstyret med 
en tætningsring, så indholdet holdes friskt. Et produkt af høj kvalitet. 
Kapacitet 900 ml. Plads til op til 4 madder. BPA-fri og godkendt til 
madvarer. Made in Holland. Mål 18,5 x 12 x 6,5 cm. 230 g.

TAMPOTRYK

1375 MEPAL LUNCHBOX TAKE A BREAK LARGE 
1,5 L
Yderst rummelig, luksus madkasse i ABS-plastik fra Mepal. Med 
udtagelig rumdeler og praktisk kliklukning. Låget slutter perfekt til og 
er udstyret med en tætningsring, så indholdet holdes friskt i lang tid. 
Et produkt af høj kvalitet. Kapacitet 1,5 liter. Plads til op til 8 madder. 
BPA-fri og godkendt til madvarer. Made in Holland. Mål 25,5 x 17 x 6,5 
cm. 386 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 30,00

DKK 110,00 DKK 110,00

Pris ved forespørgsel    

HJEM OG LIV

3742 ECO LUNCHBOX LARGE
Praktisk, rummelig madkasse lavet af robust bioplast. Med praktisk 
kliklukning. BPA-fri, fødevaregodkendt, smagsneutral og 100% 
genanvendelig. Made in Germany. Mål 17,5 x 12,8 x 6,9 cm. 100 g.

IMOULD | SILKETRYK

0572 MULTI BOX
Luksus madkasse i plast af høj kvalitet. Låget slutter perfekt til pga. 
tætningsringen i silikone og den ekstra kliklukning. Med udtagelig 
rumdeler og ventilationsåbning. Kliklukningen kan bruges som 
telefonholder. Madkassen må komme i køleskabet og kan således 
også anvendes som lufttæt opbevaringsboks. Egnet til mikrobølgeovn. 
Produktet tåler opvaskemaskine, men det frarådes for at skåne trykket. 
Mål 19,2 x 12 x 6,6 cm. 190 g.

TAMPOTRYK

4871 CHOPPING BOARD SET
Kompakt og faverigt sæt med 3 plastskærebræt i en sølvfarvet holder. 
Skærebrættene bruges seperat til frugt og grøntsager (grøn), kød (rød) 
og fisk (blå). Disse skærebræt er både praktiske og hygiejniske. Pakket 
sætvis i æske. Mål 33 x 23 x 8 cm. 1000 g.

TAMPOTRYK

5630 CHEESETRAY
Ostebræt i bambus med knivholder med magnetstribe. Inkl. 3 
osteknive og 1 ostegaffel. Pakket sætvis i æske. Mål 20 x 20 x 6 cm. 
351 g.

LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 44,00DKK 50,00

DKK 68,00DKK 68,00

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

3948 BAMBOO SERVING
Lækkert skærebræt i bambus. Forarbejdet med vegetabilsk sojaolie. 
Mål 38 x 15 x 1,2 cm. Pakket stykvis i æske. 375 g.

LASERGRAVERING

3977 BAMBOO BOARD
Skærebræt af høj kvalitet i bambus med en rande til kød- og/eller 
frugtsaft. Mål 32 x 20 x 1,6 cm. Pakket stykvis i æske. 612 g.

LASERGRAVERING

1157 BOCADO BOARD
Bæredygtigt skærebræt af bambus i høj kvalitet. Kan også bruges som serveringsbræt. Stort format og flot udformet med 
let afrundede kanter. Absorberer nærmest ingen fugt, hvorved produktet bevarer sin optimale kvalitet. Mål 38 x 25 x 1,6 cm. 
Pakket stykvis i æske. 973 g.

LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

HJEM OG LIV

8881 DIAMANT SABATIER RIYOURI KNIVBLOK
Knivblok med 6 dele: naturlig egetræsblok med stor kokkekniv, santokukniv, tomatkniv, brødkniv og universalkniv. 
Knivtypens form er graveret i enden af grebet. Du får dermed altid fat på den rigtige kniv. Mål 20,5 x 16,5 x 36 cm. Pakket 
stykvis i æske. 2350 g.

LASERGRAVERING

0669 VICTORINOX SWISS 
CLASSIC STEAK-/PIZZAKNIV
Topkvalitets steak-/pizzakniv fra mærket 
Victorinox Swiss Classic. Bladet på 
12 cm er lavet af rustfrit stål af høj 
kvalitet og har takker og en spids 
ende. Med skaft af plastik. Grundet det 
ergonomiske design ligger denne kniv 
godt i hånden. Tåler opvaskemaskine. 
Mål 23 x 2,5 x 1,2 cm. 40 g.

LASERGRAVERING

0679 VICTORINOX SWISS 
CLASSIC BORDKNIV
Topkvalitets bordkniv fra mærket 
Victorinox Swiss Classic. Bladet på 
11 cm er lavet af rustfrit stål af høj 
kvalitet og har takker og en afrundet 
spids. Med skaft af plastik. Grundet 
det ergonomiske design ligger 
denne kniv rigtig godt i hånden. Tåler 
opvaskemaskine. Mål 22 x 2,1 x 1,2 cm. 
33 g.

LASERGRAVERING

5715 DIAMANT SABATIER 
SKÆREBRÆT
Skærebræt i stærk og smuk bambus. 
Flot og poleret finish. Holdbar, 
miljøvenlig, hygiejnisk (antibakteriel) 
og let at rengøre. Med metalring og 
lædersnor. Mål 52,8 x 20,8 x 2 cm. 
850 g.

LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 18,50DKK 18,50

DKK 23,00 DKK 32,00

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

3307 KITCHENGLOVE
Solid og kraftig ovnhandske fremstillet af 100% bomuld. Polstret og foret med flannel. Vatteret på den ene side og med 
strop. Mål 26 x 17 x 2 cm. 59 g.

SILKETRYK

3630 APRON
Forklæde i bomuld (130 g/m²) med påsyet lomme. Mål 90 x 58 cm. 
90 g.

SILKETRYK

0764 COCINA
Forklæde i 100% bomuld (180 g/m²). Med påsyet lomme. 
Nakkestroppen kan indstilles vha. et plastikspænde. Passer alle. Mål 
89 x 66 cm. 142 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 41,00DKK 41,00

DKK 32,00DKK 32,00

HJEM OG LIV

2876 COCINA ORGANIC COTTON
ØKO forklæde i 100% organisk bomuld (180 g/m²). Med påsyet lomme. Nakkestroppen kan indstilles vha. et metalspænde. 
Passer alle. Bæredygtig og miljøvenlig. Mål 88 x 65 cm. 168 g.

SILKETRYK

2884 COCINA RECYCLED COTTON
ØKO forklæde i meleret, genanvendt bomuld (160 g/m²). Med påsyet lomme. Nakkestroppen kan indstilles vha. et 
metalspænde. Passer alle. Bæredygtig og miljøvenlig. Mål 90 x 65 cm. 140 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 21,00DKK 11,50

DKK 15,50 DKK 10,50 DKK 24,00

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

1200 BUTLER BAMBOO
Foldbar tjenerkniv i metal med bambusgreb og 4 funktioner: 
proptrækker, 2 flaskeåbnere og kniv. Mål 13,6 x 3 x 1,5 cm. Hvert stykke 
i en kasse lavet af genanvendt pap. 78 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

3960 BUTLER
Foldbar proptrækker i metal med ABS-greb og 4 funktioner: 
proptrækker, 2 oplukkere og kniv. Mål 13,5 x 4 x 1,3 cm. Pakket stykvis 
i æske. 82 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

3938 CELEBRATE
Flot flaskeprop i rustfrit stål, der lukker 
helt tæt i alle champagne- og vinflasker 
med korkprop. Mål Ø 3,5 x 5,5 cm. 55 g.

LASERGRAVERING

4333 BORDEAUX
Tjenerproptrækker i rustfrit stål. Mål 11 x 
2,2 x 1 cm. Pakket stykvis i æske. 69 g.

LASERGRAVERING

4406 STYLOVINO
Tjenerproptrækker i stilfuldt design, 
der kan foldes ud. Fremstillet i rustfrit 
stål kombineret med aluminium. Med 
oplukker og folieskærer. Mål 12,3 x 3,2 x 
1,5 cm. Pakket stykvis i æske. 85 g.

LASERGRAVERING
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DKK 30,00DKK 23,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 55,00DKK 173,00 DKK 137,00

HJEM OG LIV

5063 VINDEUX
Vinsæt med 2 dele: Tjenerproptrækker i mat stål og proptrækker med 
greb i afrundet træ. Pakket sætvis i æske. Mål 13,8 x 11 x 2,5 cm. 225 g.

LASERGRAVERING

3667 WINETASTE
Vinsæt med 2 dele: Tjenerproptrækker i mat stål med drypstop. 
Pakket sætvis i æske. Mål 13,5 x 11 x 2,5 cm. 126 g.

LASERGRAVERING

1329 WINEWOOD 
Vinkasse af Paulownia træ. Med 
skydelåg og tov. Egnet til 1 flaske vin 
(0,75L). Vinkassen leveres ekskl. vin. Mål 
34,8 x 9,8 x 9,8 cm. 285 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

0577 CHÂTEAU BAMBOO
Luksuriøs vinæske i bambus af høj 
kvalitet. Med drypstop, flaskeprop og 
tjenerproptrækker i rustfrit stål. Ekskl. 
vin. Mål 36 x 11 x 12 cm. Pakket sætvis i 
æske. 1200 g.

TAMPOTRYK

7046 CHÂTEAU
Elegant vinsæt i en bourgognerød 
gaveæske af træ. Inkluderer drypstop, 
flaskeprop og tjenerproptrækker i 
rustfrit stål. Ekskl. vin. Mål 36,5 x 12 x 11 
cm. Pakket sætvis i æske. 1393 g.

SILKETRYK | 3D-TRYK
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.98 .01 .06
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 128,00 DKK 119,00

Pris ved forespørgsel    

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

1188 COOLSTEEL BLACK
Vinkøler i rustfrit stål, dobbeltvægget og yderside i mat sort. Mål Ø 11,8 
x 19 cm. Pakket stykvis i æske. 492 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

6882 COOLSTEEL
Vinkøler med dobbelt isolering i rustfrit stål. Mål Ø 12 x 19,3 cm. Pakket 
stykvis i æske. 715 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

3745 VINCE ICE BUCKET
Elegant flaskekøler lavet af robust plast. Med praktisk håndtag. Fyld denne køler med isterninger til kold servering af flasker 
med læskedrikke, øl eller vin. BPA-fri og 100% genanvendelig. Kapacitet 2.500 ml. Made in Germany. Mål Ø 17,5 x 22,6 cm. 
336 g.

TAMPOTRYK
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DKK 46,00 DKK 62,00

HJEM OG LIV

5411 SUPERSOFT
Tæppe lavet af 100% fleece (180 g/m²). Måler 150 x 120 cm. Mål Ø 13 x 
30 cm. 400 g.

SILKETRYK

5850 PILLOWPLAID 2-IN-1
Fleecetæppe (220 g/m²), som leveres i et pudebetræk fremstillet af 
blød fleece og nylon. Måler 150 x 120 cm, når det er foldet ud. Kan 
bruges både som pude og tæppe. Mål 35 x 35 x 7 cm. 440 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 37,00

DKK 9,05

DKK 91,00

DKK 27,00

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

4595 CHANGINGCOLOURS
Trådløs lampe i plast hvor lyset skifter farve. Inkl. batterier. Mål Ø 8 x 16 
cm. Pakket stykvis i æske. 175 g.

TAMPOTRYK

3825 CANDLETIN
Behageligt duftlys i holder. Mål Ø 5,3 x 3,2 cm. Pakket stykvis i æske. 
55 g.

TAMPOTRYK

1349 HALO MOODLIGHT
Ledningsfri bordlampe af plastik med LED-stemningsbelysning. 2 
indstillinger: skarpt hvidt lys eller varmt hvidt lys. Med håndtag. Let at 
hænge op eller medbringe. Inkl. brugsanvisning. Fungerer på 3 AAA-
batterier, ikke inkluderet. Mål 105 x 105 x 195 cm. 245 g.

TAMPOTRYK

2712 DUO MEMO
Whiteboard og opslagstavle med yderlag i kork. Plastramme med hul 
til ophæng. Inklusive 3 magneter, 3 tavlestifter og pen med visker. Mål 
28 x 21,5 x 1,5 cm. Pakket stykvis i æske. 250 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

HJEM OG LIV

2300 SHOWERTIMER
Dråbeformet timeglas (varighed 5 minutter) med sugekop på bagsiden. Mål 10 x 7,5 x 3,6 cm. Pakket stykvis i æske. 40 g.

TAMPOTRYK

2351 HEATPAD
Praktisk, fleksibel varmepude. Indholdet kan varmes op til en 
temperatur på 52 grader. Perfekt til at varme muskler eller kolde 
hænder. Inkl. brugsanvisning. Mål 10,5 x 6 x 1 cm. 66 g.

TAMPOTRYK

3342 HOT&COLD PACK
Fleksibel, transparent pude fyldt med geleperler. For terapeutisk køling 
eller opvarmning af muskler. Inkl. brugsanvisning. Mål 15,4 x 10,6 x 0,3 
cm. 110 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

2819 SEE ME
Kompakt spejl i beskyttende plastetui. Mål Ø 6 x 0,5 cm. 17 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

0678 SUNSCREEN CREAM HOOKUP
Beskyttende solcreme (solfaktor 30). Praktisk sprayflaske. Bedst før 12 
måneder efter åbning. Indeholder 15 ml. Mål 11,8 x 4,5 x 1,5 cm. 26.3 g.

TAMPOTRYK

3309 FROSTBALM
Læbepomade i moderne, transparente 
farver. Sort eller hvid beholder. Ingen 
solfaktor. Mål Ø 2 x 7 cm. 13 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK

3152 LIPBALM CUBE
Læbepomade i kubeformet 
plastbeholder. Ingen solfaktor. Mål 3,5 x 
3,5 x 3,5 cm. 18 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

0743 LIPBALM GLOSSY
Læbepomade i blank beholder. Ingen 
solfaktor. Mål Ø 3,8 cm. 16 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 19,00DKK 11,50

DKK 23,00 DKK 41,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

HJEM OG LIV

0575 STACEY
Rummeligt etui af 600D polyester til opbevaring af make-up eller 
toiletartikler. Med ophængningsstrop og ekstra lynlåsrum. Mål 22,5 x 
12,5 x 8,5 cm. 60 g.

SILKETRYK

0574 AIRPLANE COSMETICBAG 
Solid, transparent PVC toilettaske med lynlåslukning. Da indholdet er 
synligt må denne taske komme med gennem tolden og gør den ideel 
som håndbagage. Mål 14 x 21 x 4,5 cm. 36 g.

SILKETRYK

3928 MANUCARE
Manicuresæt: neglesaks, negleklipper, pincet, neglefil og 
neglebåndsskubber. I etui af specialbundet læder. Mål 11 x 6 x 2 cm. 
Pakket stykvis i æske. 76 g.

TAMPOTRYK

3829 SMART
Praktisk toilettaske i stærk polyester. Med hængekrog, lommer med 
lynlås, netlomme, inderfor og bærerem. Mål 20 x 15 x 9,5 cm. 197 g.

SILKETRYK
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HJEM OG LIV HJEM OG LIV

1249 COSCORK ECO
Toilettaske af naturlige materialer: organisk lærred og kork. Med lynlås, 
praktisk bærestrop og foret med vandtæt PEVA. Mål 24 x 14 x 8 cm. 
70 g.

SILKETRYK

3282 COSMETIC BAG RPET
Rummelig toilettaske med lynlås. Fremstillet af 600D RPET; materiale 
af genanvendte PET-flasker. Med strop og forlomme med lynlås. 
Metal pladen på forsiden gør dette produkt yderst velegnet til 
personalisering. Mål 25 x 7 x 14 cm. 100 g.

SILKETRYK | LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

HJEM OG LIV

Solaine badetekstiler: 
Omfavnende 
markedsføring
Solaine er bløde og komfortable badetekstiler lavet 
af 100% bomuld. I Solaine-serien finder du både 
gæstehåndklæder, badehåndklæder og badelagener i 
mange faver. Lad dit navn eller logo associere med luksus 
og kvalitet. 
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

3061 UNI 
Kasket fremstillet af 100% bomuld med formet skygge og justerbar 
rem. 44 g.

SILKETRYK

3560 TRENDLINE
Baseballkasket fremstillet af 100% bomuld med formet skygge og velcrolukning. 60 g.

SILKETRYK

2621 REFLECTCAP 
Kasket fremstillet af 100% bomuld med reflekskant, formet skygge og 
velcrolukning. 62 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

HJEM OG LIV

0823 RILEY
Baseballkasket af 100% kraftig polyester. Formet skygge og justerbar plastiklukning. 80 g.

BRODERI 

3016 TRUCKER
Baseballcap med formbar skygge, skumkant og plasticbagside i 
åndbart materiale for optimal ventilation. Justerbar plasticrem. 49 g.

SILKETRYK

3065 HEAVYCAP
Robust baseballkasket i 100% kæmmet bomuld af ekstra høj kvalitet. 
Med formet skygge og justerbart metalspænde på bagsiden. 68 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

HJEM OG LIV HJEM OG LIV

0746 BANDANA
Multifunktionel bandana af polyester. Dette trendy tilbehør beskytter 
mod solen eller varmer i kulden. Kan bæres på forskellige måder; som 
hovedklæde, tørklæde eller hårbånd. Mål 49,5 x 26 cm. 31 g.

SILKETRYK

1916 SANTA HAT
Nissehue i polyester. Mål 41 x 28 x 0,5 cm. 23 g.

SILKETRYK

3529 ROBIN
Blød hagesmæk af 100% bomuld. Dobbelte syninger. Kan justeres i 
nakken med 3 knapper. Mål 36,5 x 23 cm. 39 g.

SILKETRYK

3528 NICKY
Hue til babyer af 100% blød og åndbart bomuld. Onesize. Mål 15,5 x 
13 cm. 22 g.

SILKETRYK



1301 BANDA FITNESS BANDS (P. 151)

FRILUFTSLIV
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 137,00DKK 73,00

DKK 164,00

FRILUFTSLIV

8890 QUALITYTIME
Picnickurv i pileflet med picnictilbehør til 4 personer: 4 
keramiktallerkener, 4 plastkrus og bestik i rustfrit stål. Inkl. 2 udtagelige 
køletasker. Mål 47 x 20,5 x 30,5 cm. Pakket stykvis i æske 2420 g.

TAMPOTRYK

8260 BBQ-TOOLS
Grillsæt i stål med 3 dele: paletkniv, grillgaffel og grilltang. I kuffert af 
aluminium. Overholder EU-bestemmelsen (2004/1935/EF). Mål 36 x 10 
x 8 cm. Pakket stykvis i æske. 1102 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

6241 BBQ-KIT
Grillsæt i stål med 3 dele: Paletkniv, grillgaffel og grilltang. I 
ikke-vævet pose med ekstra lomme af 420D nylon på forsiden. I 
overensstemmelse med EU-bestemmelsen (2004/1935/CE). Mål 40,5 x 
12 x 4,5 cm. 475 g.

SILKETRYK

6317 ASADO BBQ-SET
4-delt grill sæt: spatel, gaffel, kniv og kødtænger. Rustfrit stål har en 
smuk, sort belægning, og tilbehør har håndtag lavet af akacietræ. 
Dette smarte sæt kommer i en 600D nylonpose. Mål 44 x 16 x 6 cm. 
840 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

1248 BIKE PHONE HOLDER
Justerbar, universel telefonholder i 
robust ABS plast. Monteres let på styr 
eller stang. Til nem håndfri betjening 
af din telefon på cyklen. Passer til alle 
telefoner med en maksimal bredte på 
8,8 cm. Mål 3,8 x 6,5 x 10,2 cm. Pakket 
stykvis i æske. 74.5 g.

TAMPOTRYK

0589 RESCUEHAMMER 
COB
4-i-1 aluminium bilværktøj med: 
sikkerhedshammer, seleskærer, 
magnet og lommelygte med COB-lys. 
Et nødværktøj, der bør være inden 
for rækkevidde i alle biler. Inklusive 
aftagelig håndledsløkke og batterier. 
Mål 13 x 4,3 cm. 70 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4999 SMARTLIGHT
Mini cykellygtesæt: Forlygte med klart, 
hvidt LED-lys og baglygte med klart, rødt 
LED-lys. Begge med elastikstropper. 
Begge lygter kan indstilles til blinkende 
eller konstant lys. Inkl. batterier og 
brugsanvisning. Pakket sætvis i en 
transportæske med magnetlås. Mål 9,5 
x 4,5 x 2,2 cm. 48 g.

FULD-FARVE KLISTERMÆRKE | TAMPOTRYK

2359 CLIP REFLECTION
Lygte med farvet clips. 2 lysindstillinger: 
Konstant hvidt lys eller blinkende rødt 
lys. Inkl. batterier. Mål 6,2 x 3,1 x 1,7 cm. 
12 g.

TAMPOTRYK

3553 BIKE BELL
Ringeklokke i metal med holder i plast. 
Mål Ø 5,5 x 5,3 cm. 63 g.

FULD-FARVE KLISTERMÆRKE | 3D-TRYK

3835 CAR
Mappe fremstillet af fint imiteret læder 
med plads til kørekort og dokumenter 
med hjørnebeskyttere i metal. Mål 16,5 x 
12 x 0,5 cm. 55 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

3566 ONTARIO
Stor isskraber fremstillet af robust plast. Mål 22,5 x 8,2 x 1,4 cm. 61 g.

TAMPOTRYK

1204 NORDIC WHEATSTRAW
Robust, økologisk forsvarlig isskraber i 60% PP og 40% hvedestrå. 
Delvist biologisk nedbrydelig. Mål 25 x 9,8 x 1,7 cm. 63 g.

TAMPOTRYK

3520 ICEGLOVE
Isskraber i plast og nylonhandske med blødt for. Mål 30 x 17 cm. 97 g.

SILKETRYK

1955 ICING
Isskraber af plast. Mål 11 x 11 x 0,3 cm. 13 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

2552 EUROPARK
P-skive i imiteret læder. Iht. belgisk/
europæisk lovgivning. Mål 15 x 11 x 0,3 
cm. 24 g.

SILKETRYK

2258 EURONORM
P-skive fremstillet af blåt imiteret læder. 
Mål 13 x 10 x 0,3 cm. 24 g.

SILKETRYK

4243 STICKYPAD
Fleksibel og skridsikker måtte til 
instrumentbrættet. Mål 14,5 x 9 x 0,3 
cm. 38 g.

TAMPOTRYK

3500 EURONORM SPECIAL
P-skive af holdbar plast med isskraber, 
gummiskraber, mønt til indkøbsvogn og 
mønstermåler til dækket. Mål 15,5 x 11,8 
x 0,3 cm. 76 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

3255 ARRIVEE
Parkeringsskive i blåt imiteret læder. 
Iht. fransk lovgivning. Mål 15 x 15 x 0,4 
cm. 40 g.

SILKETRYK

4481 SAFETYFIRST 
SIKKERHEDSVEST
Selvlysende sikkerhedsvest fra 
SafetyFirst. 100% trikotpolyester. 
Onesize med velcrolukning, der 
passer til alle. (EN ISO 20471 klasse 2). 
Pakket stykvis i etui. Mål 22 x 13,5 cm. 
Gennemsnitsvægt 135 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

1926 CARPENTER
Snedkerblyant i træ. Mål 17,5 x 1 cm. 9 g.

TAMPOTRYK

3000 TOOLPEN
Aluminiumpen i metallic look med clips og 8 skruebits. Mål Ø 1,6 x 11 
cm. Pakket stykvis i æske. 41 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

2328 JUMBO
Hobbykniv med 7 blade. Mål 15,5 x 3 x 1,5 cm. 24 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 4,60 DKK 11,00

FRILUFTSLIV

3601 METRIC
Tommestok fremstillet af kraftig glasfiber med en længde på 2 meter. 
Fremstillet iht. europæiske standarder. Mål 23,5 x 1,5 x 3,2 cm. 120 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

4311 METRIC WOODPRO
Tommestok af lakeret træ med en længde på 2 meter/78 tommer. 
Med angivelse i centimeter på en side og tommer på den anden side. 
Fremstillet iht. europæiske standarder. Mål 24,5 x 1,6 x 3,5 cm. 132 g.

TAMPOTRYK

3315 MEASURE-IT
Målebånd i plastholder med en længde på 150 cm med automatisk 
stop. Viser tommer og centimeter. Mål Ø 5,2 x 1,4 cm. 24 g.

TAMPOTRYK

5209 MINIMETRIC
Nøglering med minitommestok lavet af stærk glasfiber. Længden på 
tommestokken er 0,5 meter/20 tommer. Fremstillet iht. europæiske 
standarder. Mål 6,6 x 2,4 x 1,3 cm. 28 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

4831 ROTARY 3 METER
Professionelt målebånd af høj kvalitet med bånd i hærdet stål 
(båndbredde 1,6 cm), visning i cm, non-slip gummigreb, automatisk stop 
af båndet, bælteclips og håndledsrem. Verificeret efter europæiske 
standarder. Mål 6,5 x 6,5 x 3,2 cm. Pakket stykvis i æske. 132 g.

TAMPOTRYK | 3D-TRYK

4841 ROTARY 5 METER
Professionelt målebånd af høj kvalitet med bånd i hærdet stål 
(båndbredde 1,9 cm), visning i cm, non-slip gummigreb, automatisk stop 
af båndet, bælteclips og håndledsrem. Verificeret efter europæiske 
standarder. Mål 7,5 x 7,5 x 3,5 cm. Pakket stykvis i æske. 215 g.

TAMPOTRYK | 3D-TRYK

5472 UNIVERSAL 5 METER
Professionelt standard målebånd med bånd i stål (bredde 1,9 cm), 
visning i cm, robust plastikkabinet, automatisk låsning af båndet, 
robust bælteclips og rem til håndleddet. Modstår alt vejr ved dets UV-
beskyttelse. Fremstillet iht. europæiske standarder. Mål 9,3 x 6,9 x 4 
cm. Pakket stykvis i æske. 202 g.

TAMPOTRYK | 3D-TRYK

5471 UNIVERSAL 3 METER
Professionelt standard målebånd med bånd i stål (bredde 1,6 cm), 
visning i cm, robust plastikkabinet, automatisk låsning af båndet, 
robust bælteclips og rem til håndleddet. Modstår alt vejr ved dets UV-
beskyttelse. Fremstillet iht. europæiske standarder. Mål 7,5 x 5,7 x 3,3 
cm. Pakket stykvis i æske. 123 g.

TAMPOTRYK | 3D-TRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

7042 MAG-LITE SOLITAIRE
Det mindste medlem af Mag-Lite-familien. Med en længde på 8 cm 
og en vægt på kun 25 gram (inkl. batteri) kan den komme med dig på 
rejsen, uanset hvor du skal hen. Rækkevidde på 20 meter. 2 lumen. 
Kan lyse i op til 3,45 timer med kun 1 batteri. Inkluderer en smart 
nøglering, ekstra pære og batteri. Pakket i æske. Mål 9 x 5,7 x 2 cm. 
63 g.

LASERGRAVERING

Lad din markedsføring 
lyse med Mag-Lite 
lommelygter!
Det er den perfekte lygte til campingferier, overlevelsesture, 
hjemmet og professionel brug.

Mag-Lite sætter standarden for lommelygter med et sortiment 
i høj kvalitet valgt af professionelle verden over. Fremstillet af 
flyaluminium, som er modstandsdygtigt over for vand og stød. 
Med kraftig kryptonpære, der giver en skarp, justerbar stråle. 
Med livsvarig garanti.

Lasergravering gør det muligt at få alle Mag-Lite lygter med 
individuelle navne. 

8667 3D LED MAG-LITE USA
Stor kvalitetslommelygte i aluminium med kraftig LED-lysdiode. Fremstillet af flyaluminium, modstandsdygtig overfor vand og 
stød. Rækkevidde på 412 meter. 168 lumen. Kan lyse i op til 80 timer med kun 3 batterier. Ekskl. 3 D-batterier. Mål Ø 5,5 x 32 
cm. Pakket stykvis i æske. Mål 32 x 5,7 x 5,7 cm. 479 g.

LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

8115 MINI MAG-LITE AA
Den mest solgte mini Mag-Lite. Mål Ø 2,5 x 14,6 cm. Denne lette 
lygte kombinerer et slankt og kompakt design med optimal ydeevne. 
Rækkevidde på 96 meter. 14 lumen. Kan lyse i op til 5,15 timer med kun 
2 batterier. Kan konverteres til fritstående ‘lys’ i 3 enkle trin. Inkl. ekstra 
pære og batterier. Pakket stykvis i æske. Mål 16,5 x 7,8 x 2,5 cm. 197 g.

LASERGRAVERING

8116 MINI MAG-LITE AA VICTORINOX
Praktisk lommelygte. Mål Ø 2,5 x 14,6 cm (100 g). Kombineret med en 
original schweizisk Victorinox-militærkniv med 5 dele (6 funktioner) – 
et praktisk og holdbart gavesæt. Rækkevidde på 96 meter. 14 lumen. 
Kan lyse i op til 5,15 timer med kun 2 batterier. Inkl. reservepære og 
batterier. Pakket stykvis i æske. Mål 16,7 x 8 x 3 cm. 221 g.

LASERGRAVERING

7031 MINI MAG-LITE AAA
Kompakt lommelygte, der kun vejer 50 g (inkl. batterier). Mål Ø 1,8 x 
12,8 cm. Konverteres til fritstående “lys” i 3 enkle trin. Rækkevidde 
på 31 meter. 9 lumen. Kan lyse i op til 2,5 timer med kun 2 batterier. 
Inkluderer ekstra pære, batterier og aftagelig lommeclips. Pakket 
stykvis i æske. Mål 16 x 5,3 x 2,5 cm. 114 g.

LASERGRAVERING

8201 MINI MAGLITE LED AA
Praktisk lommelygte med ultrastærkt 3-Watt LED-lys. Den 
energieffektive lysdiodeteknologi sikrer længere batterilevetid. 
Konverteres til et fritstående “lys” i 3 enkle trin. Lommelygten måler Ø 
2,5 x 14,5 cm. Rækkevidde på 145 meter. 97/23 lumen. Kan lyse i op til 
11 timer (høj) og 32 timer (lav) med kun 2 batterier. Inkl. batterier. Pakket 
stykvis i æske. Mål 18,8 x 8 x 3 cm. 206 g.

LASERGRAVERING
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FRILUFTSLIV

3443 RETRO PULL LIGHT
Lampe med 1 Watt LED-lys og snor (108 cm). Inkl. batterier. Mål Ø 5,5 x 
16 cm. Pakket stykvis i æske. 62,5 g.

TAMPOTRYK

3936 GRIPLIGHT
Lommelygte i rustfrit stål med 3 skarpe, hvide og energieffektive 
LED-lys. Teleskopfunktion, der kan forlænges til 56,5 cm, fleksibel, 
magnetisk top og clips. Mål Ø 2,1 x 17 cm. Pakket stykvis i æske. 100 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

4184 STARLED
Lommelygte i aluminium med 9 energieffektive LED-lysdioder, som 
giver en klar, hvid lysstråle. Måler Ø 2,7 x 9 cm. Inkl. batterier og 
aftagelig strop. Pakket stykvis i æske. Mål 15 x 6,5 x 3,3 cm. 96 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4294 STARLED COB
Letvægtslommelygte i aluminium med 1 watt COB LED. Giver enormt 
klart hvidt lys, lysere end en normal LED-lampe. COB LED har et lavere 
energiforbrug end LED; batterierne varer i gennemsnit 30% længere. 
Lommelygten har en aftagelig rem. Inkl. batterier. Pakket stykvis i 
æske. Mål Ø 2,6 x 8,5 cm. 65 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

6288 LED-BOOSTER 1 WATT
Aluminiumlygte med ekstra kraftfuld 1-Watt LED-lysdiode. Måler Ø 4 x 
14 cm. Inkl. batterier, aftagelig rem til håndleddet og nylonetui. Pakket 
stykvis i æske. Mål 16 x 11,7 x 4 cm. 263 g.

TAMPOTRYK | 3D-TRYK

7500 CREE-LED 3 WATT
Solid lygte i aluminium med skarpt, hvidt lys fra de superstærke 3-Watt 
Cree LED-lysdioder. Den har et mindre energiforbrug og længere 
levetid. Den justerbare lysstråle kan indstilles til svag, stærk eller 
blinkende og har en rækkevidde på op til 100 meter. Mål Ø 3,3 x 10 
cm. Inkl. batterier og aftagelig rem. Pakket stykvis i æske. Mål 17 x 6,5 
x 4 cm. 120 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

5425 HANDSFREE
Lommelygte i plast med 4 skarpe LED-
lysdioder. 3 indstillinger. Lygten sidder i 
en holder med justerbar elastikrem, der 
kan anbringes rundt om hovedet. Inkl. 
batterier. Mål 8 x 4,4 x 3,2 cm. Pakket 
stykvis i æske. 105 g.

TAMPOTRYK

3270 CAPCLIP COB LIGHT
ABS-lygte med COB LED-lys. Kan 
justeres til forskellige positioner. Giver 
en utrolig mængde hvidt lys. Stor clips, 
der gør det nemt at sætte den fast til 
tøj, bælte eller taske. Utrolig brugbar til 
udendørsaktiviteter. Inkl. batterier. Mål 
5,5 x 5,5 x 2,3 cm. 40 g.

TAMPOTRYK

0588 CAMPINGLIGHT COB 
Kompakt, sammenklappelig ABS-campinglygte med ekstremt skarpt 
COB lys og energibesparende COB LED-teknologi. Vandtæt, så den 
kan stilles eller hænges op udenfor. Inklusive batterier. Mål Ø 6,7 cm. 
Pakket stykvis i æske. 130 g.

TAMPOTRYK

4527 HEADLIGHT COB
ABS-pandelygte med COB LED-lys. Giver en utrolig mængde 
hvidt lys. Justerbart og elastisk pandebånd. Utrolig brugbar til 
udendørsaktiviteter i mørke. Inkl. batterier. Pakket stykvis i æske. Mål 6 
x 4 x 2,5 cm. 40 g.

TAMPOTRYK

2354 CLIPLED
Plastiklygte med hvidt LED-lys, 
metalclips og ring. Når clipsen trykkes 
mod røret, tændes lyset. Inkl. batterier. 
Mål Ø 1,5 x 12,5 cm. Pakket stykvis i 
æske. 25 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

4418 BEECHWOOD MULTITOOL
Kompakt multitang i rustfrit stål og håndtag i bøgetræ. 9 dele med 11 funktioner: tang, kniv, fil, stjerneskruetrækker, 2 
skruetrækkere, trådklipper, syl, dåseåbner, flaskeåbner, sav. I etui med bæltestrop. Mål 10,5 x 5,1 x 2,3 cm. Pakket stykvis i 
æske. 214 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4416 BEECHWOOD LOMMEKNIV
Lommekniv med skaft i bøgetræ. 8 dele med 11 funktioner: kniv, proptrækker, dåseåbner, flaskeåbner med lille skruetrækker, 
stjerneskruetrækker, saks, fil, fiskeskraber, afkroger og syl. Med nøglering. Mål 9 x 2,5 x 1,9 cm. Pakket stykvis i æske. 113 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

4245 COLUMBUS
Forhandles ikke i Danmark. Overlevelseskniv i rustfrit stål med 
savtakket blad, træ ilagt i grebet og en handy clips. Mål 10,2 x 2,7 x 1,6 
cm. Pakket stykvis i æske. 150 g.

LASERGRAVERING

3543 LOCK-IT
Lommekniv med skarpt blad i rustfrit stål. Kan låses så den ikke folder 
sammen under brug. Forhandles ikke i Danmark. Mål 8,5 x 2,5 x 1,3 
cm. 75 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1460 SMARTTOOL
Multiværktøj i rustfrit stål i 
kreditkortformat med 11 funktioner. 
I et etui af imiteret læder. Inkl. 
brugsanvisning. Mål 8 x 5,1 x 0,3 cm. 
30 g.

TAMPOTRYK

0590 SMARTKEY
Multiværktøj af rustfrit stål i 
lommeformat. Med 8 funktioner: 
oplukker, karabinhage, 
stjerneskruetrækker, flad skruetrækker, 
unbrakonøgle i 3 størrelser og lineal (5 
cm). Lille format og derfor super praktisk 
at sætte i et nøglebundt. Mål 7,8 x 2,3 x 
0,18 cm. 15 g.

LASERGRAVERING

4144 FIXY MULTITOOL
Multiværktøj i rustfrit stål med 8 
funktioner. Heriblandt oplukker, 
karanbinhage, stjerneskruetrækker, kniv 
og lineal. Mål 8,6 x 4 x 6 cm. 60 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

5550 CRUSADER
Forhandles ikke i Danmark. Gavesæt: Multiværktøj i rustfrit stål med 
9 dele og 13 funktioner og en lommekniv med karabinhage og lås 
i rustfrit stål. Begge med greb i aluminium med metallic look. Inkl. 
nylonetui. Pakket sætvis i æske. Mål 15,5 x 14,5 x 3,8 cm. 430 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

5922 MAXISTAR
Funktionelt og omfattende gavesæt: 9 dele med 12 funktioner, 
multiværktøj i rustfrit stål og aluminiumsgreb med metallic look.  
Lommelygte i aluminium (Ø 2,7 x 9 cm) med 9 hvide, energieffektive 
LED-lysdioder og aftagelig strop. Inkl. batterier. Pakket stykvis i æske. 
Mål 13,4 x 12,2 x 3,4 cm. 364 g.

LASERGRAVERING

4205 MICROTOOL
Kompakt multiværktøj i rustfrit stål med greb i aluminium og metallic 
look. 9 dele med 13 funktioner. I et 600D nylonetui. Mål 8 x 5 x 2,3 cm. 
Pakket stykvis i æske. 100 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4404 MAXITOOL
Kompakt multiværktøj i rustfrit stål med greb i aluminium. 9 dele med 
13 funktioner. I nylonetui. Mål 10 x 4,5 x 2,2 cm. Pakket stykvis i æske. 
245 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

3372 VICTORINOX JETSETTER
Lille schweizisk lommeværktøj med 7 funktioner uden kniv. Den kan 
dermed tages med ombord på flyet. Pakket stykvis i pose. Mål 5,8 x 1,8 
x 0,9 cm. 24 g.

TAMPOTRYK

6883 VICTORINOX CLASSIC SD
5 dele med 7 funktioner. Inkl. brugsanvisning. Mål 5,8 x 1,7 x 0,9 cm. 
Pakket stykvis i æske. 27 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

Få din markedsføring til at springe i 
øjnene med Victorinox!
Lommeknive i højeste kvalitet med livsvarig garanti.

De multifunktionelle lommeknive fra Victorinox er kendt verden over for pålidelighed, 
funktionalitet og perfektion. Hver kniv er et udtryk for schweizisk kvalitet og pionerånd.

Alle Victorinox lommeknive er inklusive pincet, tandstik og nøglering. 
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

6403 VICTORINOX WAITER
6 dele med 9 funktioner. Mål 8,4 x 2,5 x 1,1 cm. Pakket stykvis i æske. 
39 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

7111 VICTORINOX SPARTAN
9 dele med 12 funktioner. Mål 9,1 x 2,6 x 1,4 cm. Pakket stykvis i æske. 
64 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

6922 VICTORINOX WALKER
6 dele med 9 funktioner. Mål 8,4 x 1,2 x 1,9 cm. Pakket stykvis i æske. 
50 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

5521 VICTORINOX BANTAM
5 dele med 8 funktioner. Mål 8,4 x 2,3 x 1,1 cm. Pakket stykvis i æske. 
37 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

8745 VICTORINOX EVOWOOD 10
Original schweizerkniv fra Victorinox med greb i valnøddetræ. 6 dele med 11 funktioner. Mål 8,6 x 2,8 x 1,7 cm. Pakket stykvis 
i æske. 61 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

8328 VICTORINOX HUNTSMAN
12 dele med 15 funktioner. Mål 9,1 x 2,6 x 2 cm. Pakket stykvis i æske. 103 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

8517 VICTORINOX SWISSCARD LITE
Det kompakte Swisscard i plast har en række praktiske værktøjer, 
som beskrevet nedenfor, og kan anvendes som lineal (7,5 cm og 3 
tommer). Med forstørrelsesglas, klart, hvidt LED-lys, saks, skruetrækker, 
kniv, pincet, kuglepen, nål. Let og nem at tage med. Mål 8,1 x 5,3 x 
0,4 cm. Inkl. instruktioner og  livsvarig garanti. Leveres enkeltvis i en 
specialdesignet æske. Mål 12 x 12 x 0,7 cm. 68 g.

TAMPOTRYK

7534 VICTORINOX SWISSCARD CLASSIC
Det kompakte Swisscard i plast har en række praktiske værktøjer, som 
beskrevet nedenfor, og kan anvendes som lineal (7,5 cm og 3 tommer). 
Med: saks, skruetrække, knivblad, neglefil med skruetrækker, tandstik, 
pincet, kuglepen og knappenål. 76 g. Inkl. instruktioner og livsvarig 
garanti. Let og nem at tage med. Mål 8,1 x 5,3 x 0,4 cm. Pakket stykvis i 
en specialdesignet æske. Mål 12 x 12 x 0,7 cm. Inkl. brugsanvisning og 
livsvarig garanti. Mål 12 x 12 x 0,7 cm. 76 g.

TAMPOTRYK

6788 VICTORINOX SWISSCARD QUATTRO
Det kompakte Swisscard i plast har en række praktiske værktøjer og kan anvendes som lineal (7,5 cm og 3 tommer). Med: 
skruetrækker, knivblad, neglefil med skruetrækker, tandstik, pincet, kuglepen og nål. Let og nem at tage med. Mål 8,1 x 5,3 x 
0,4 cm. Inkl. brugsanvisning og livsvarig garanti. Leveres enkeltvis i en specialdesignet æske. Mål 12 x 12 x 0,7 cm. 75 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 4,60DKK 8,40

FRILUFTSLIV

1182 RPET MINI UMBRELLA
Paraply med skærm i 190T RPET pongee polyester (lavet af PET-
flasker). Med ramme og skaft i metal, flot bambus håndtag med strop 
i bomuld, velcrolukning, opbevaringspose og RPET-mærke. Manuel 
betjening. Mål Ø 98 x 59 cm. 295 g.

SILKETRYK

0824 COLORADO MINI
Kompakt foldeparaply med 190T polyesterkærm. Stel og skaft i metal, 
plastikhåndtag med strop, velcrolukning og pose til opbevaring. 
Manuel betjening. Mål Ø 94,5 x 55,5 cm. 228 g.

SILKETRYK

3055 CLEAR
Gennemsigtig, letvægts plastponcho i en plastikpose. Mål 12,8 x 10 x 
1,5 cm. 46 g.

FULD-FARVE KLISTERMÆRKE

3095 SPRINKLE
Transparent regnslag i en plastbold med karabinhage. Mål ekskl. 
karabinhage Ø 6 cm. 67 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

5482 AUTOMATIC
Paraply med fuldautomatisk åbning og lukning med 190T pongee 
nylon skærm, stel og stang i metal, plastik håndtag med trykknap og 
håndledsstrop, velcrolukning og pose. Mål Ø 90 x 55 cm. 312 g.

SILKETRYK

6195 IMPULSE
Paraply med fuldautomatisk åbning og lukning med skærm i 190T 
pongeenylon, stel og skaft i metal, gummihåndtag med trykknap og 
strop og velcrolukning. I pose. Mål Ø 96 x 56 cm. 385 g.

SILKETRYK

4832 ULTRA
Let paraply med 190T polyesterskærm, aluminium stang og skaft, velcrolukning, håndtag med rem og pose. Foldet længde: 
24 cm. Mål Ø 98 x 53 cm. 225 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 58,00DKK 58,00

FRILUFTSLIV

5814 COLORADO CLASSIC
Paraply med automatisk teleskopåbning. 190T polyesterskærm, fiberglasstel, metalskaft, velcrolukning og klassisk buet 
håndtag med luksus gummibelægning. Mål Ø 94 x 87 cm. 378 g.

SILKETRYK | 3D-TRYK

4296 COLORADO BLACK
Stormsikker paraply med automatisk teleskopåbning,190T polyesterskærm, plastikstel, skaft i metal, formet skumgreb og 
velcrolukning. Praktisk bærepose med skulderrem. Mål Ø 103 x 81 cm. 340 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

4833 COLORADO
Paraply med automatisk teleskopåbning, 190T nylonskærm, stel i glasfiber, metalskaft, håndtag i blødt skum og 
velcrolukning. Mål Ø 94 x 82 cm. 308 g.

SILKETRYK

1179 COLORADO RPET
Kompakt paraply med skærm i 190T pongee polyester RPET (lavet af PET-flasker). Denne bæredygtige paraply har 
automatisk teleskopåbning, ramme i glasfiber, stang i metal, blødt skum greb og velcrolukning. Mål Ø 102 x 82 cm. 310 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

5122 TRANSEVENT
Paraply med automatisk teleskopåbning, gennemsigtig skærm, metalstel og stang, plasthåndtag og knaplukning. Mål Ø 99 
x 81,5 cm. 357 g.

SILKETRYK

6320 IMAGE CLOUDY DAY
Paraply med kreativt tryk indvendigt, 190T nylonskærm med dobbelt 
lag, metalstel, skaft og håndtag i træ og velcrolukning. Mål Ø 100 x 87 
cm. 400 g.

SILKETRYK

0825 COLORADO RAINBOW
Regnbuefarvet paraply med automatisk åbning med 190T nylonskærm. 
Stel i glasfiber, metalskaft, håndtag af behageligt EVA skum og 
velcrolukning. Mål Ø 94 x 82 cm. 306 g.

SILKETRYK
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FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

5555 REFLECTCOLOUR
Stormsikker letvægtsparaply med reflekskant, 190T nylonskærm, 
fiberglasstel, metalskaft, blødt håndtag og velcrolukning. Mål Ø 103 x 
82,5 cm. 265 g.

SILKETRYK

1181 COLORADO REFLEX
Iøjnefaldende paraply i fluorescerende ‘high-visibility’ 190T polyester. 
Med automatisk teleskopåbning, stel i glasfiber, stang i metal, soft grib 
og velcrolukning. Mål Ø 102 x 82 cm. 430 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

6245 NEWPORT
Paraply med 190T nylonskærm, stel og skaft i metal, ergonomisk skumhåndtag og velcrolukning. I praktisk etui med 
integreret skulderrem. Mål Ø 103 x 82 cm. 392 g.

SILKETRYK

5585 SILVERRAIN
Stormsikker paraply med 190T polyesterskærm, let fiberglasstel, 
metalskaft, blødt håndtag og velcrolukning. Beskytter også mod sol og 
varme. Mål Ø 99 x 84 cm. 300 g.

SILKETRYK

6878 FIBERSTAR
Stormsikker paraply med 190T nylonskærm, automatisk 
teleskopåbning, fiberglasstel, blødt håndtag, velcrolukning og 
stjernehimmel på undersiden af skærmen. Filtrerer sollys og varme. 
Mål Ø 103 x 83 cm. 410 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

3311 QUADRAPLU
Paraply med automatisk teleskopåbning, 190T nylonskærm, metalstel, 
skaft og håndtag i træ og knaplukning. Mål Ø 105 x 89 cm. 430 g.

SILKETRYK

5114 FIRSTCLASS
Paraply med automatisk teleskopåbning, 190T polyesterskærm, 
metalstel, skaft og håndtag i træ og velcrolukning. Mål Ø 100 x 89 cm. 
464 g.

SILKETRYK

5038 ROYALCLASS
Paraply med automatisk teleskopåbning, 190T nylonskærm, stel og 
skaft i metal, håndtag i træ og velcrolukning. Mål Ø 105 x 83 cm. 356 g.

SILKETRYK

6027 BUSINESSCLASS
Paraply med 190T nylonskærm, metalstel, skaft og håndtag i træ og 
velcrolukning. Mål Ø 100 x 89 cm. 374 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

5235 BLUESTORM
Stormsikker paraply med 190T nylonskærm med en diameter på 127 cm, metalstel og metalstang, håndtag i træ og 
velcrolukning. Mål Ø 127 x 102 cm. 500 g.

SILKETRYK

5340 SUPERUMBRELLA
Stormsikker paraply med 190T nylonskærm med en diameter på 120 
cm, metalstel, håndtag i træ og velcrolukning. Mål Ø 120 x 98 cm. 680 
g.

SILKETRYK

6868 COLORADO EXTRA LARGE
Paraply i pongee 190T nylon med en ekstra stor diameter på 132 cm. 
Med automatisk teleskopforlængelse, stel og skaft i fiberglas, blødt 
skumhåndtag og velcrostrop. Mål Ø 132 x 100 cm. 620 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

5682 GOLFCLASS
Luksus golfparaply med to lag og stormsikkert design, vindbrydende system, 190T polyester- og nylonskærm, fiberglasstel i 
skaft, håndtag i blødt skum og dobbelt velcrolukning. I pose. Mål Ø 130 x 100 cm. 522 g.

SILKETRYK

0855 REVERSE UMBRELLA
Stor, innovativ inverteret paraply med dobbelt 190T pongeeskærm. Særligt materiale, der fremskynder tørring. Kan tørre 
stående. Lukker automatisk, åbnes manuelt. Ideel når man stiger ind og ud af bilen. Metalstel med vindtæt system og 
ergonomisk formet håndtag med bærestrop. Mål Ø 94 x 75,5 cm. 510 g.

SILKETRYK

6541 AVENUE
Paraply med 190T pongeenylonskærm, stormsikkert design, automatisk teleskopåbning, stel og skaft i fiberglas, håndtag i 
blødt skum og velcrolukning. I pose. Mål Ø 110 x 93 cm. 484 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 8,15 DKK 23,00

DKK 35,00 DKK 10,50

FRILUFTSLIV

2111 EASYPOCKET
Praktisk pengekat i bomuld med 2 lynlåslommer. Mål 20,5 x 14,5 cm. 
23 g.

SILKETRYK

3462 OLYMPIC
Bæltetaske i 70 D nylon med bælte og spænde. Mål 28 x 15 x 9 cm. 
88 g.

SILKETRYK

4295 TRAVEL MATE
Digital bagagevægt med håndtag med digitalt display, som præcist 
angiver vægten i kg og lb op til 40 kg / 88 lb. Tætvævet nylonrem med 
spænde til nem fastgørelse under vejning. Slukker automatisk. Inkl. 
batteri. Mål 10 x 3,7 x 4 cm. Pakket stykvis i æske. 23 g.

TAMPOTRYK

3656 EN-ROUTE
Kompas i lommestørrelse med halsrem. Mål Ø 4,3 x 1,6 cm. Pakket 
stykvis i æske. 34 g.

TAMPOTRYK
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DKK 23,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 18,50 DKK 20,00 DKK 35,00

DKK 46,00

FRILUFTSLIV FRILUFTSLIV

0580 SPORTS BRACELET
Justerbart sportsarmbånd lavet af strækbart, smidigt og slidstærkt 
materiale. Med velcrolukning, lille opbevaringslomme lavet specielt til 
en nøgle og transparent telefoncover med fluorescerende kant, så du 
ses bedre i mørket. Mål vindue 7,5 x 14,5 cm. Mål udfoldet 45,3 x 18,8 
x 0,3 cm. 54 g.

TAMPOTRYK

0681 NIGHTRUNNER
Sikkerhedsclips af hård plast, der 
fæstnes omkring skoens hæl. LED-
striben lyser rødt ved et tryk på en 
knap. Kan indstilles til konstant lys 
eller blinkende lys. Den gør dig synlig 
i mørket, når du går, løber eller cykler. 
Inkl. batterier. Mål 9,1 x 6,5 cm. 25 g.

TAMPOTRYK

3470 NIGHTWALKER
Bliv set med dette justerbare og 
elastiske armbånd med selvlysende 
stribe og LED-lys. 3 lysindstillinger: 
hurtigt blinkende, langsomt blinkende 
eller konstant lys. Praktisk plastlukning. 
Inkl. batteri. Mål 40 x 3,8 x 0,6 cm. 19 g.

TAMPOTRYK

3872 RUNNING BELT
Vandtæt bæltetaske til løb i et 
komfortabelt og elastisk materiale. 
Ideel til sikker opbevaring af personlige 
ting ved sportsaktiviteter, på rejse eller 
festivaler. Med vandtæt lynlås og lomme 
til telefon med åbning til høretelefoner. 
Seperat rum til nøgler. Justerbar rem og 
tætvævet bælte med plastik klik-lukning 
og reflekterende stropper. Op til 104 cm 
i livvidde. Mål 30 x 11,5 cm. 48 g.

SILKETRYK

1301 BANDA FITNESS BANDS
Sæt med 3 modstandsbånd i gummi i forskellige styrker for optimal 
træning. Praktisk hjælpemiddel til at strække og styrke musklerne. 
Fitnessbåndene leveres per sæt i etui af polyester. Mål 60 x 5 x 0,01 
cm. 157 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 23,00 DKK 37,00DKK 27,00

DKK 55,00DKK 55,00

FRILUFTSLIV

3128 COOLDOWN
Specielt kølehåndklæde af 100% 
polyester. Dyp håndklædet i koldt vand, 
og det forbliver koldt længe. Praktisk i 
forbindelse med sportsaktiviteter eller 
ved solskoldning. Dim. håndklæde 30 
x 80 cm. I transparent beholder med 
ABS-skruelåg og karabinhage. Mål Ø 
6,5 x 16 cm. 98 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

4272 QUICK DRY SPORTS/
TRAVEL TOWEL
Praktisk mikrofiber håndklæde (100 x 50 
cm) af 80% mikrofiber og 20% polyamid. 
Dette utroligt lette sportshåndklæde har 
en fremragende absorberingsevne, er 
hurtigttørrende og føles dejligt blødt. 
Med strop til ophæng. Leveres i praktisk 
pose. Ideelt under og efter intensiv 
sport. Mål 100 x 50 cm. 111 g.

SILKETRYK

2863 COOLDOWN RPET
Specielt sports kølehåndklæde i RPET 
pose. Håndklædet er lavet af 50% 
genbrugt PET (fra genbrugte PET-
flasker). Efter en dukkert i koldt vand 
tilbyder dette håndklæde køling under 
sportsaktiviteter. Ideel størrelse (30 x 
80 cm) til brug som nakkekøler. Leveres 
i en praktisk RPET polyesterpose (11,5 
x 16,6 cm). Et miljøvenligt produkt til 
sportsfremme. Mål 16,5 x 11,5 x 1 cm. 
40 g.

SILKETRYK

1339 ELASTIQ FITNESS SET
Fitness sæt bestående af et sjippetov af PVC (270 cm) med håndtag af plastik og et modstandsbånd (37 cm) lavet af 
behageligt og slidstærkt tekstil (polyamid, elastan og polyester). Praktisk sæt til forbedring og vedligeholdelse af din form og 
koordination samt styrkelse af de forskellige muskelgrupper. Pakket per sæt i etui af polyester. Mål 15 x 20 x 2 cm. 173 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK
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DKK 27,00DKK 27,00

DKK 11,50 DKK 26,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

FRILUFTSLIV

0739 DRYBAG 5L
Robust taske af 210T ripstop polyester/PVC så personlige egendele holdes tørre. Tasken flyder på vandet og er 
modstandsdygtig over for vandstråler og stænk, men må ikke nedsænkes i vand. Med rullelukning foroven, kliksystem og 
praktisk karabinhage så den nemt kan hænges på anden bagage eller i bælter. Kapacitet ca. 5 liter. Mål Ø 15 x 35 cm. 89 g.

SILKETRYK

2913 WATERPROOF
Vandtæt cover i holdbar plast med tredelt, ekstra sikker kliklukning, 
velcrolukning og nøglesnor. Du kan benytte din enhed mens den er i 
coveret. Beskytter elektronik og vigtige dokumenter mod vand og sne. 
Mål 19,5 x 10 x 1,3 cm. 38 g.

TAMPOTRYK

1172 DRYBAG MINI
Robust taske med rullelukning foroven. I vandtæt PVC så personlige 
egendele forbliver tørre. Forsiden i gennemsigtig PVC har et 
ekstra rum til sikker opbevaring af din smartphone. Touchskærmen 
kan betjenes udefra via ruden . Tasken flyder på vandet og er 
modstandsdygtig over for vandstråler og stænk, men må ikke 
nedsænkes i vand. Med kliksystem og praktisk karabinhage så den 
nemt kan hænges på anden bagage eller i bælter. Kapacitet ca. 2,5 
liter. Mål Ø 11,5 x 29 cm. 69 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

FRILUFTSLIV



6311 NOLAN RECYCLE RPET (P. 178)

TASKER
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

2400 PRO-SHOPPER
Stor, holdbar og meget let pose af ikke-vævet materiale (80 g/m²). Med 
lange hanke, der gør, at den kan bruges som skuldertaske. Mål 38 x 8 
x 42 cm. 47 g.

SILKETRYK

2200 SHOPPER
Praktisk indkøbspose, som kan anvendes mange gange. Fremstillet af 
et ultralet og stærkt, syntetisk materiale (80 g/m²). Mål 42 x 36,5 cm. 
35 g.

SILKETRYK

0845 ROYAL SHOPPER
Rummelig, ikke-vævet indkøbs- og strandtaske (80 g/m²) med lange håndtag. Bred model. Holdbar og let. Mål 40 x 49 x 13 
cm. 48 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

3179 VERBENA BAG
Taske af ikke-vævet materiale (80 g/m²) med lange hanke. Let og 
holdbar. Mål 38 x 29 x 9 cm. 39 g.

SILKETRYK

2422 PROMOSHOPPER
Ekstra stor indkøbspose (ikke-vævet 100g/m2) med ekstra lange 
håndtag. Siderne og bunden er skinnende hvide. Mål 40,5 x 16 x 35 
cm. 57 g.

SILKETRYK

2882 SHOPXL
Praktisk, ekstra stor indkøbspose fremstillet i et stærkt og superlet, 
syntetisk materiale. Forstærket bund, håndtag og ekstra strop på 
indersiden. Mål 33 x 25 x 38 cm. 101 g.

SILKETRYK

2100 BASEBAG
Praktisk reklamepose fremstillet af ikke-vævet materiale (80 g/m²). Et 
ultralet og stærkt, syntetisk materiale. Med udstansede håndtag. Mål 41 
x 32,5 cm. 23 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

7007 TRUNKORGANIZER
Hold bilen ren med denne sammenfoldelige opbevaringstaske i 600D polyester til bagagerummet. Med to rum med 
bundplader samt sidelomme i hvert rum. Mål udfoldet 32 x 26 x 50 cm. Mål sammenfoldet 32 x 26 x 5 cm. 870 g.

SILKETRYK

0839 ROYAL XL SHOPPER
Flot taske i 600D polyester med forstærket inderside, lange hanke, 
lynlås og lynlåsrum. Den brede bund er flot og stift afrundet på 
ydersiden med rund kant. Multifunktionel: kan bruges som shopper, 
indkøbspose og strandtaske. Mål 47 x 35 x 17 cm. 300 g.

SILKETRYK

4134 ZIPSHOPPER
Indkøbspose i 600 D polyester med solide håndtag og lynlås. Mål 46 x 
34,5 x 14 cm. 215 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

2018 SHOPPYBAG
(100 G/M²) LANGE HÅNDTAG
Populært indkøbsnet af 100% vævet 
bomuld. Mål 42 x 38 cm. 53 g.

SILKETRYK

3018 SHOPPYBAG
(135 G/M²) LANGE HÅNDTAG
Populært indkøbsnet af 100% vævet 
bomuld. Mål 42 x 38 cm. 69 g.

SILKETRYK

2019 SHOPPYBAG
(100 G/M²) KORTE HÅNDTAG
Populært indkøbsnet af 100% vævet 
bomuld. Mål 42 x 38 cm. 48 g.

SILKETRYK

5018 SHOPPYBAG
(180 G/M²) LANGE HANKE
Populært indkøbsnet af 100% vævet 
bomuld. Mål 42 x 38 cm. 103 g.

SILKETRYK

3019 SHOPPYBAG
(135 G/M²) KORTE HÅNDTAG
Populært indkøbsnet af 100% vævet 
bomuld. Mål 38 x 42 cm. 63 g.

SILKETRYK

5019 SHOPPYBAG
(180 G/M²) KORTE HANKE
Populært indkøbsnet af 100% vævet 
bomuld. Mål 42 x 38 cm. 100 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

4018 SHOPPY COLOUR BAG
Indkøbspose af høj kvalitet. Fremstillet af 100% vævet bomuld (135 g/
m²). Mål 42 x 38 cm. 69 g.

SILKETRYK

3686 COLOUR SQUARE BAG (160 G/M²)
Bomuldsnet med lange hanke af 100% vævet bomuld (160 g/m²). Mål 
38 x 42 x 8 cm. 100 g.

SILKETRYK

3634 TWO COLOUR BAG
Hvidt net med farvede detaljer. Fremstillet af 100% bomuld (125 g/m²). 
Lange hanke. Mål 42 x 37 cm. 67 g.

SILKETRYK

3680 NATURAL SQUARE BAG (165 G/M²)
Bomuldsnet med lange hanke af 100% vævet bomuld (165 g/m²). Mål 
38 x 42 x 8 cm. 100 g.

SILKETRYK
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DKK 15,00

DKK 14,00 DKK 23,00

DKK 20,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

2254 RECYCLED COTTON SHOPPER
ØKO indkøbstaske af meleret, genanvendt bomuld (180 g/m²). Med 
lange hanke. Mål 42 x 38 cm. 63 g.

SILKETRYK

0852 ORGANIC COTTON SHOPPER 140 G/M²
Kraftig og bæredygtig indkøbspose fra mærket Solaine™. Af 100% 
organisk kvalitetsbomuld (140 g/m²). Med lange hanke. Indhold ca. 8 
liter. Mål 42 x 38 cm. 70 g.

SILKETRYK

0851 ORGANIC CANVAS SHOPPER 320 G/M²
Kraftig og bæredygtig indkøbspose fra mærket Solaine™. Af 100% 
økologisk lærred af kraftig kvalitet (320 g/m²). Med lange hanke. 
Kapacitet ca. 8 liter. Mål 42 x 38 cm. 200 g.

SILKETRYK

1177 COMBI ORGANIC SHOPPER
Solid ØKO indkøbsnet i 100% økologisk bomuld (160 g/m²) kombineret 
med robust jute. Med lange hanke. Mål 44 x 36 cm. 96 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

4033 CANVAS SHOPPYBAG LANGE HÅNDTAG
Indkøbsnet af 100% vævet, ekstra robust kvalitetskanvas (270 g/m²). 
Mål 38 x 40 x 10 cm. 136 g.

SILKETRYK

4034 CANVAS SHOPPYBAG KORTE HÅNDTAG
Indkøbspose af 100% vævet, ekstra robust kvalitetskanvas (270 g/m²). 
Mål 38 x 40 x 10 cm. 134 g.

SILKETRYK

1176 CANVAS SHOPPY COLOUR
Bæredygtig indkøbstaske i tætvævet lærred af høj kvalitet (220 g/m²). Med lange hanke i farver. Mål 42 x 38 x 10 cm. 123 g.

SILKETRYK
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DKK 37,00DKK 37,00

DKK 46,00 DKK 41,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

4840 BLACK CANVAS
Indkøbspose med lange hanke. 100% lærredsbomuld (340 g/m²), som er et meget stærkt og smidigt stof. Mål 36 x 42 x 10 
cm. 212 g.

SILKETRYK

0786 FLORIDA
Flot indkøbs- og strandtaske i robust lærred (390g/m²). Model med 
lange hanke og lomme på forsiden. Naturfarvet med iøjnefaldende 
farvedetaljer. Mål 50 x 17,3 x 34 cm. 330 g.

SILKETRYK

4233 MICHELLE
Strandtaske i 100% bomuld. Med flotte hanke og indvendig lomme 
med lynlås. Mål 35,5 x 49 x 14 cm. 280 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 27,00DKK 27,00

TASKER TASKER 

0849 ELEGANCE BAG
Iøjnefaldende jute taske med lange, vævede bomuldshanke. 
Slidstærk. Egnet som indkøbspose og ideel til at have med på tur. 
Kapacitet ca. 25 liter. Mål 35 x 48 x 15 cm. 200 g.

SILKETRYK

0791 FELTRO RPET SHOPPER
Indkøbsnet i kraftig RPET kvalitetsfilt (lavet af genanvendte PET-flasker) 
med lange, vævede hanke af bomuld. Mål 40 x 36 cm. 80 g.

SILKETRYK

0783 JUTE CANVAS SHOPPER
Ekstremt stærk indkøbstaske til miljøvenlig reklame. Med masser af plads til dine varer. Med matchende naturlige farver og 
en materialekombination bestående af jute og lærred (320 g/m²). Lange hanke. Ideel til hyppig brug. Mål 42 x 19 x 33 cm. 
230 g.

SILKETRYK
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DKK 14,00 DKK 9,95

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

Vi leverer disse indkøbstasker, præcis som du vil have det: i den ønskede farve med et flot print, 
eget design eller et knivskarpt billede. Du kan også vælge at kombinere alle muligheder.

Vil du have én specifik farve? Front i orange, grøn eller lilla? Måske et tryk af slange- eller 
koskind? Du kan få enhver tænkelig farve og design - endda trykt med dit logo eller slogan. 

2632 FULL COLOUR SHOPPER
Stor, sort taske af ikke-vævet materiale (120 g/m²). Superlet og 
stærk. Tasken har lange hanke og kan bruges som bæretaske eller 
skuldertaske. Fronten kan trykkes med et fuldfarvet tryk i eget design. 
Mål 36 x 42 x 15 cm. 76 g.

SUBLIMATIONSTRYK

2109 SUBLIMATION SHOPPER
Praktisk og stor indkøbspose med lange hanke. Lavet af ikke-vævet 
materiale (120 g/m²). Slidtærk og let. Kan trykkes med et hvilket som 
helst fuldfarvetryk. Mål 36,5 x 38 cm. 38 g.

SUBLIMATIONSTRYK

FULL COLOUR BAGS

Der er uanede muligheder til unik og 
bemærkelsesværdig markedsføring!
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

3631 FULL COLOUR POSTMANBAG
Praktisk skuldertaske af ikke-vævet materiale (120 g/m²). Superlet og 
stærk. Med stort rum, lommer til kuglepenne, skulderrem og overslag 
med velcrolukning. Mål 36 x 27 x 7 cm. 69 g.

SUBLIMATIONSTRYK

3828 PHOTOBAG
Skulder-/dokumenttaske i 600D polyester. Med stort hovedrum, 
diverse lommer og justerbar skulderrem. Aftageligt overslag med 
velcrolukning. Mål 37 x 28 x 9 cm. 289 g.

SUBLIMATIONSTRYK

2611 POSTMANBAG
Praktisk ikke-vævet (120 g/m²) skuldertaske i handy størrelse. Superlet og stærk. Med stort hovedrum, lomme til 
kuglepenne, skulderrem og velcrolukning. Mål 36 x 27 x 6 cm. 80 g.

SILKETRYK
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TASKER 

0789 RPET SHOPPER 
Stor, foldbar indkøbspose med dobbelthåndtag i 190T RPET polyester. 
Lavet af 100% genbrugs PET-flasker. Bæredygtig, miljøvenlig og 
biologisk nedbrydelig. Hurtig at folde sammen i lommen på indersiden 
af posen og let at have med. Kapacitet ca. 10 liter. Mål sammenfoldet 
45 x 42 cm. 35 g.

SILKETRYK

3242 SHOP EASY RPET
Foldbar indkøbstaske i 190T RPET polyester; lavet af genanvendte 
PET-flasker. I etui med trykknap og karabinhage. Mål udfoldet 53 x 38 
cm. Mål ekskl. karabinhage 12,5 x 2,5 x 6 cm. 28 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

0784 STRAWBERRY COTTON
Foldbar, rummelig indkøbstaske i 100% kraftig bomuld (135 g/m²) med 
dobbelthank. I et snuptag fra pose til taske. Mål udfoldet 56 x 37,5 cm. 
Mål 56 x 37,5 cm. 64 g.

SILKETRYK

3202 SHOP EASY
Indkøbspose i kraftig polyester, som kan foldes sammen. Meget 
rummelig. Posen har trykknap og karabinhage. Mål udfoldet 53 x 38 
cm. Mål ekskl. karabinhage 12,5 x 2,5 x 6 cm. 32 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

2380 STRAWBERRY
Stor, foldbar taske i stærk polyester. Omdan nemt tasken til en bærepose. Udfoldet mål 42 x 38 cm. Mål sammenfoldet 8 x 
8 x 6 cm. 28 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

5871 FOLDY
Stor indkøbspose i kraftig polyester, som kan foldes sammen. Meget rummelig med 2 forlommer. Mål udfoldet 44 x 36 x 11 
cm. Mål sammenfoldet 17 x 9 x 1,5 cm. 50 g.

SILKETRYK

0785 FOLDY COTTON
Foldbar indkøbstaske i robust bomuld (180 g/m²) med dobbelthank og lærredslomme (225 g/m²) på forsiden. Tasken kan 
heri nemt foldes sammen til en praktisk pakke. Med strop og 2 trykknapper. Mål udfoldet 41,5 x 37 cm. Mål 41,5 x 37 cm. 116 
g.

SILKETRYK

3371 SMARTSHOPPER
Foldbar, ikke-vævet (80 g/m²) taske. I en smart og kompakt pose med lynlås og karabinhage. Udfoldet mål 37 x 40 cm. Mål 
sammenfoldet ekskl. karabinhage 21 x 10,5 x 2 cm. 50 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

4488 BACKPACK GO COMFORT
Foldbar og meget let rygsæk af stærk og holdbart 190T jacquard polyester med overraskende meget opbevaringsplads, 
lynlås med flotte fluorescerende detaljer, 2 netlommer og justerbare skulderremme. Fold rygsækken ud fra det ekstra rum i 
ryggen. Foldet mål 21 x 17 x 3 cm. Mål udfoldet 39,5 x 27 x 11 cm. 140 g.

SILKETRYK

4138 FOLDAWAY
Ultralet og foldbar rygsæk i stærk 190T polyester med justerbare skulderstroppe, hank og karabinhage. Mål 22 x 40 x 11 cm. 
49 g.

SILKETRYK

4485 BACKPACK GO ACTIVE
Foldbar og superlet rygsæk af stærk og holdbart jacquard-vævet polyester. Med stort opbevaringsrum og justerbare 
skulderremme. Tilhørende pose til at øge dens kapacitet med et ekstra rum. Mål sammenfoldet 13 x 12,5 x 2,5 cm. Mål 
udfoldet 40 x 35 x 10 cm. 64 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

0843 PROMOBAG XL
Stærk rygsæk i vandafvisende 210D polyester. Med rummeligt 
lynlåsrum på forsiden og snører. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 44 x 33,5 cm. 
51 g.

SILKETRYK

2000 NON-WOVEN PROMOBAG
Rygsæk i ikke-vævet materiale: Et ultra let og stærkt, syntetisk 
materiale (80 g/m²). Med sorte snører. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 41 x 37 
cm. 40 g.

SILKETRYK

2389 FOLDABLE PROMOBAG
Foldbar, letvægtsrygsæk lavet af 190T polyester. Udfoldet mål 36 x 40 
cm. Kapacitet ca. 8 liter. Mål sammenfoldet 8 x 8 x 6 cm. 39 g.

SILKETRYK

0842 NERO
Rygsæk i vandafvisende 210D polyester. Med farvede snører. Kapacitet 
ca. 8 liter. Mål 44 x 33,5 cm. 46 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

1233 PROMOBAG RPET
Rygsæk i 210D RPET polyester: lavet af genanvendte PET-flasker. Med træksnor. Bæredygtig, miljøvenlig og økologisk 
forsvarlig. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 33 x 40 cm. 37 g.

SILKETRYK

1235 PROMOBAG 210D
Rygsæk i 210D polyester. Med træksnor. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 40 x 
33 cm. 30 g.

SILKETRYK

4492 PROMOBAG
Rygsæk i vandafvisende 190T polyester med snøre. Kapacitet ca. 8 
liter. Mål 35 x 40 cm. 40 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

0850 COTTON PROMO
Rygsæk med snører af 100% naturlig bomuld (140 g/m²) og farvet indsats. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 45 x 36 cm. 90 g.

SILKETRYK

3157 PROMOCOLOUR
Rygsæk i 100% bomuld (125 g/m²). Med snører. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 36,4 x 40,5 cm. 68 g.

SILKETRYK

3156 PROMONATUREL
Rygsæk i 100% bomuld (100 g/m²). Med snører. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 37 x 41 cm. 55 g.

SILKETRYK
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DKK 22,00DKK 22,00

DKK 15,00 DKK 17,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

1173 COMBI ORGANIC BACKPACK
Stærk rygsæk til miljøvenlig reklame. Med naturlige materialer der matcher hinanden. Tasken er lavet af organisk bomuld 
(160 g/m²) kombineret med stærk jute og snører i bomuld. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 44 x 36 cm. 113 g.

SILKETRYK

1174 ORGANIC COTTON PROMO
Rygsæk i organisk bomuld (140 g/m²). Med træksnore. Kapacitet ca. 8 
liter. Mål 44 x 36 cm. 84 g.

SILKETRYK

3234 RECYCLED COTTON PROMOBAG
ØKO rygsæk af meleret, genanvendt bomuld (180 g/m²). Med 
træksnore. Kapacitet ca. 8 liter. Mål 42 x 38 cm. 89 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

3444 PROMOLINE
Rygsæk i vandafvisende 210D nylon med snører og to vertikale refleksbånd. Kapacitet ca. 7 liter. Mål 32 x 39 cm. 52 g.

SILKETRYK

3388 SAFEBAG
Rygsæk i vandafvisende 190T nylon med snører. Inkl. refleksbånd. 
Kapacitet ca. 8 liter. Mål 36 x 40 cm. 41 g.

SILKETRYK

0841 REFLEX BAG
Grå rygsæk i reflekterende, fluorescerende og vandafvisende nylon. 
Specielt overfladebehandlet. Med snører og forstærkede hjørner. 
Sådan lægges der mærke til dig, når du går eller cykler i mørket. En 
betryggende tanke. Kapacitet ca. ca. 8 liter. Mål 44 x 34 cm. 100 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

4038 GETAWAY
Ultralet polyesterrygsæk med stort opbevaringsrum, forlomme med 
lynlås, justerbare og polstrede skulderstroppe og hank. Kapacitet ca. 8 
liter. Mål 22,5 x 10 x 34,5 cm. 107 g.

SILKETRYK

4225 PROMOPACK
Rygsæk i 600D polyester i iøjnefaldende farver, stort hovedrum med 
dobbelt lynlås, justerbare/polstrede skulderremme og hank foroven. 
Kapacitet ca. 12 liter. Mål 30 x 40 x 17 cm. 206 g.

SILKETRYK

4286 TRIP
Rygsæk fremstillet af vævet 600D polyester med vandafvisende beklædning indvendigt. Kapacitet ca. 12 liter. Mål 30 x 40 x 
10 cm. 320 g.

SILKETRYK
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DKK 37,00 DKK 18,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 105,00

TASKER 

0844 PADDY PACK
Rygsæk af 600 D polyester med stort hovedrum, forlomme med 
lynlås, justerbare og forede skulderstropper, ophængningsstrop og 
vandafvisende inderside. Mål 37,5 x 25 x 12,5 cm. 190 g.

SILKETRYK

2627 BACKPACK COVER
Beskyttende polyesterbetræk til rygsække. Vandtæt og elastisk. 
Med reflekser og pose på indersiden, som det kan foldes ind i. Med 
karabinhage. Mål 55 x 40 x 5 cm. 41 g.

SILKETRYK

6281 BACKTRACK
Sporty 600D polyesterrygsæk med polstret ryg, justerbare og polstrede skulderremme og åbning til høretelefoner. Mål 30 x 
43 x 15,5 cm. 550 g.

SILKETRYK
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DKK 73,00DKK 73,00
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

4683 GREYSTONE 15,4” LAPTOPBAG
Grå rygsæk med hovedrum, skumforet rum til sikker transport af en bærbar pc op til 15,4”, forlomme med lynlås, foret 
bagside og justerbare skulderremme. Vandtæt belægning på indersiden for ekstra beskyttelse. Mål 28 x 12 x 40 cm. 397 g.

SILKETRYK

4839 TRACKWAY
Rygsæk i 600D/300D polyester. Med stort opbevaringsrum, forlomme 
med lynlås, netlomme, justerbare og polstrede skulderstoppe, polstret 
ryg og hank. Mål 44 x 34 x 16,5 cm. 323 g.

SILKETRYK

6357 ACTIVEBAG
Sporty rygsæk fremstillet af slidstærkt nylon med stort hovedrum, 
polstret ryg og justerbare skulderemme. Mål 21 x 40 x 11 cm. 440 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

0765 NOLAN
Praktisk urban rygsæk lavet af stærk 600 D polyester med vandtæt 
PVC- inderside, delvist foret med nylon. Rygsækken har ét stort rum, 
en lomme på begge sider og et stort rum med lynlås foran. Med 
skumpolstring i ryggen for større bærekomfort, polstrede, justerbare 
skulderstropper og bærehåndtag. Med lynlås og praktisk kliksystem. 
Den perfekte taske til hverdagsbrug. Kapacitet ca. 18 liter. Mål 54 x 26 
x 14 cm. 350 g.

SILKETRYK

1265 NOLAN FELT RPET
Sej, praktisk ‘roll-top’ rygsæk af kraftigt RPET filt (lavet af genanvendte 
PET-flasker). Rygsækken har et stort rum og en lomme på forsiden. 
Med bærehåndtag, foldelukning og praktisk kliksystem foroven.
Kapacitet ca. 15 liter. Mål 38 x 35 x 11 cm. 260 g.

SILKETRYK

1264 NOLAN CANVAS
Sej, praktisk ‘roll-top’ rygsæk af stærkt lærred (320 g/m²). Rygsækken 
har ét stort rum, en lomme på den ene side og et stort rum med lynlås 
foran. Med bærehåndtag, foldelukning og praktisk kliksystem foroven. 
Den perfekte taske til hverdagsbrug. Kapacitet ca. 20 liter. Mål 54 x 26 
x 14 cm. 320 g.

SILKETRYK

6311 NOLAN RECYCLE RPET
Praktisk, robust og vandafvisende ‘roll-top’ rygsæk i RPET polyester 
(lavet af genanvendte PET-flasker). Rygsækken har et stort 
indvendigt rum med specielt laptop del (op til 15.4 inch). Lomme med 
lynlås foran og derunder en reflekterende detalje, der forbedrer 
synligheden i mørke. Med 2 sidelommer, skumryg og polstrede, 
justerbare skulderstropper for en bedre bærekomfort, bærestrop og 
praktisk foldelukning med kliksystem foroven. Den perfekte taske til 
hverdagsbrug med mindst mulig belastning af miljøet. Kapacitet ca. 24 
liter. Mål 60 x 27 x 16 cm. 390 g.

SILKETRYK
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DKK 82,00DKK 82,00
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

1232 SAFELINE
13” laptop rygsæk i 600D/300D, 2-tone polyester med skjult lynlås på ryggen. Dette gør det vanskeligere for lommetyve 
at få fat i taskens indhold. Dermed er dine ting mere sikre. Det store hovedrum er udstyret med en beskyttende lomme til 
en 13” laptop og har diverse smårum. Med solidt for i PVC der beskytter indholdet i regnvejr. Forlomme, 2 sidelommer og 
bærestrop. Ryg og justerbare skulderstropper har behagelig skumpolstring. Mål 29,5 x 14 x 44,8 cm. 325 g.

SILKETRYK

8868 JAYDEN RFID ANTI-THEFT
Virkelig komplet, vejrbestandig og sikker anti-tyveri rygsæk af Oxford 2-tone 300D polyester. Med skjult lynlås på bagsiden, hvilket vanskeliggør tyveri og uønsket 
adgang til indholdet. Det store hovedrum har skumforede rum til laptop (max. 15,4”) og tablet (max. 12”), lomme med lynlås og diverse mindre rum. Lomme med 
lynlås foran, reflekterende detaljer og netlommer på siderne til nem opbevaring af drikkeflaske. Både ryg og de justerbare skulderstropper er forsynet med kraftigt 
skum og pyntet med netstruktur. Foroven og i begge skulderstropper er der skjulte, RFID-blokerende lynlåslommer, der forhindrer “skimming”. Med forstærket bund, 
bærestrop og en ekstra løkke til fastgørelse af rygsækken på en trolley. Inklusive USB-stik med ladekabel. Kapacitet ca. 20 liter. Mål 44 x 30 x 13 cm. 680 g.

LASERGRAVERING | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

3895 BOTTLECOOLER
Cylinderformet køletaske i 600D polyester til flasker på op til 1,5 liter. Med justerbar rem. Mål Ø 11,5 x 35 cm. 116 g.

SILKETRYK

1238 FELTRO RPET COOLER
Rummelig køletaske i RPET filt (lavet af genanvendte PET-flasker).
Med isolerende inderside i aluminium. Denne praktiske indkøbstaske 
har velcrolukning og bærestropper. Yderst velegnet til transport af 
frostvarer. Mål 40 x 40 x 11 cm. 120 g.

SILKETRYK

1239 COOLER BACKPACK
Rygsæk og køletaske i 300D/210D, 2-tone polyester. Det store 
kølerum er foret med 4mm tykt lækfri PEVA. Med ekstra forlomme med 
lynlås, skumpolstring i ryggen, justerbare og postrede skulderstropper. 
Kapacitet 6 liter. Mål 24 x 16 x 40 cm. 180 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

1237 FRESHCOOLER RPET
Køletaske i 210D RPET polyester: lavet af genanvendte PET-flasker. 
Egnet til 6 dåser drikkevarer. Med bærehank. Mål 19,5 x 14,5 x 14 cm. 
36 g.

SILKETRYK

3612 FRESHCOOLER
Køletaske i 600D polyester. Ideel til en 6-pack. Med bærerem. Mål 19,5 
x 14 x 11 cm. 88 g.

SILKETRYK

3876 KEEP-IT-COOL
Ikke-vævet (80 g/m²) køletaske med plads til 6 standarddåser. Med 
rem. Mål 21,5 x 14,5 x 13 cm. 35 g.

SILKETRYK

3896 SO COOL
Køletaske i polyester med forlomme og justerbar bærerem. Kapacitet 
6 dåser. Mål 23,5 x 14 x 15 cm. 170 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

0767 FRESHCOOLER 12 PACK
600D polyester køletaske egnet til 6 flasker (kapacitet 500 ml) eller 12 dåser. Med bærehank. Mål 21 x 12 x 25 cm. 140 g.

SILKETRYK

5225 COOLTRIP
Taske i 600D polyester med stort kølerum samt ekstra kølerum med trådnet og bærerem. Mål 31 x 21,5 x 23,5 cm. 262 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

3836 FRESCO
Køletaske af 600D polyester med stort kølerum, forlomme med lynlås, bærehank og justerbar skulderrem. Kapacitet ca.12 
dåser. Mål 26 x 14 x 23 cm. 251 g.

SILKETRYK

4232 FRESHCOOLER-XL
Stor, robust køletaske i 600D polyester med lynlås og håndtag. Stort 
opbevaringsrum egnet til flasker op til 2 liter. Let at opbevare som lille 
pakke. Mål 40 x 37,5 x 16,5 cm. 283 g.

SILKETRYK

5612 COOLERBAG
Slidstærk køletaske i vævet 600 D polyester med stort kølerum med 
lynlås, lynlåslomme, justerbar skulderrem med skulderpude, 2 håndtag 
og stort opbevaringsrum: plads til 6 flasker på op til 2 liter. Mål 22,5 x 
32 x 36,5 cm. 583 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

5927 RETROSPORT
Sportstaske i PVC/PU med et klassisk 70’er look. Tasken er fremstillet af kvalitetsmaterialer med en suveræn finish og er 
utrolig holdbar. Med stort hovedrum, foret indvendigt med ekstra lomme med lynlås, lynlås i hele taskens bredde og 2 
håndtag. Forstærket bund og dupper, som giver ekstra stabilitet og beskyttelse. Kapacitet ca. 21,5 liter. Mål 48 x 28 x 25 cm. 
760 g.

SILKETRYK

4859 SPORTS DUFFLE
Stor sports-/rejsetaske i 600D polyester. Forlomme med lynlås, 
netlomme, 2 håndtag og justerbar skulderstrop. Kapacitet ca. 22 liter. 
Mål 55 x 25 x 28 cm. 420 g.

SILKETRYK

4541 SPORTTRAVELLER
Praktisk sports-/rejsetaske i 600D polyester med justerbar/aftagelig 
skulderrem, flere rum, 2 håndtag og indlæg og dupper under bunden. 
Kapacitet ca. 29 liter. Mål 41 x 30 x 32 cm. 721 g.

SILKETRYK
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TASKER TASKER 

5282 TRENDBAG
Alsidig sports-/rejsetaske i 600D polyester med justerbar skulderrem 
og hank med velcrolukning. Kapacitet ca. 22,5 liter. Mål 55 x 31 x 26 
cm. 610 g.

SILKETRYK

6783 TOPSTARS
Stor rejse-/sportstaske i 600D polyester med aftagelig/justerbar 
skulderrem, robust indlæg i bunden og ekstra lomme til vådt tøj. 
Kapacitet ca. 57 liter. Mål 62 x 32 x 29 cm. 860 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

3791 DOCUTRAVEL
Alsidig dokumenttaske i 600D polyester. Med lynlåslukning og forstærket håndtag. Mål 41 x 29 x 6 cm. 177 g.

SILKETRYK

1234 DOCUTRAVEL FELT RPET
Rummelig dokumenttaske i RPET vilt (lavet af genanvendte PET-flasker)  
i en chik kombination af grå og sort. Med lynlås og kraftigt håndtag. 
Mål 39 x 29 cm. 70 g.

SILKETRYK

0766 DOCUTRAVEL PRO
Rummelig dokumenttaske i 300D Oxford polyester i en chik 
kombination af grå og sort. Med forstærket håndtag, indvendig foring 
og lynlås. Mål 38 x 28 cm. 132 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

4172 ALLROUNDER
Skulder-/dokumenttaske af vævet 190T polyester. Høj model med 
rummeligt hovedrum, forlomme og justerbar skulderrem. Tasken 
lukkes med velcro og trykknap ved at bukke toppen. Mål 30 x 8 x 43 
cm. 238 g.

SILKETRYK

4682 GREYSTONE 10” TABLETBAG
Grå skulder-/tablettaske med hovedrum, skumforet rum til sikker 
transport af en tablet op til 10”, forlomme med lynlås, foret bagside og 
justerbar skulderrem. Vandtæt PVC-belægning på indersiden. Mål 22,5 
x 6 x 28 cm. 195 g.

SILKETRYK

5405 METRO
Skulder-/dokumenttaske i polyester med stort hovedrum, 2 lommer til kuglepenne, hank og justerbar skulderrem. Mål 40 x 
30 x 8 cm. 201 g.

SILKETRYK



188

.98

.98

.98

DKK 58,00DKK 58,00

DKK 91,00DKK 91,00

DKK 80,00DKK 80,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER 

5940 NEW YORK
Dokumenttaske fremstillet af kraftigt vævet 600D polyester med stort hovedrum og lynlåslukning, indlæg i bunden, 
forlomme med lynlås, sidelomme til smartphone, justerbar skulderrem og håndtag. Mål 43 x 29 x 13,5 cm. 412 g.

SILKETRYK

6838 FIRSTCLASS
Kabinetaske af 600D polyester med store lommer, forstærket håndtag og justerbar/aftagelig skulderrem. Mål 42 x 36 x 20,5 
cm. 656 g.

TAMPOTRYK

6944 BUSINESSPARTNER
Dokumenttaske i 600D polyester med mange lommer og justerbar/aftagelig skulderrem. Mål 40 x 28 x 14 cm. 500 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

0800 PAPILLON RPET
Laptop case af RPET kvalitetsfilt (lavet af genanvendte PET-flasker) med velcrolukning. Egnet til tablets, laptops og 
MacBooks på op til 15 tommer. Mål 26 x 37 cm. 120 g.

SILKETRYK

4637 FELTRO RPET COLLEGEBAG
Skulder-/dokumenttaske af 3 mm tyk RPET filt af god kvalitet (lavet af 
genanvendte PET-flasker). Stort hovedrum, 2 magnetiske trykknapper 
og justerbar skulderrem. Mål 35,5 x 30,5 x 7,5 cm. 251 g.

SILKETRYK

4898 CITYBAG RPET
Denne robuste skuldertaske er fremstillet af 3 mm tykt RPET filt af 
god kvalitet (lavet af genanvendte PET-flasker). Med velcrooverslag, 
2 lommer på forsiden og en justerbar skulderrem. Mål 25,5 x 34,5 x 6 
cm. 230 g.

SILKETRYK
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.98 .98

DKK 137,00 DKK 265,00

TASKER 

7347 MILAN SPORTS/REJSETASKE
Sports/rejsetaske i høj kvalitet lavet med 5 lommer og justerbar 
skulderrem. Fremstillet af vandafvisende 600D polyester med et smart 
udseende. Kapacitet ca. 30,5 liter. Mål 58,5 x 31 x 27 cm. 1000 g.

TAMPOTRYK

8126 MILAN TROLLEY
Eksklusiv, praktisk trolley lavet med teleskophåndtag, 2 hjul, stort 
hovedrum og forlommer med lynlås.  Fremstillet af vandafvisende 
600D polyester med et smart udseende. Kapacitet ca. 31,5 liter. Mål 57 
x 30 x 30 cm. 2550 g.

TAMPOTRYK
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.98

.10 .30 .90 .98

.98

DKK 429,00 DKK 274,00

DKK 475,00DKK 475,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

TASKER TASKER 

8444 CABINET TROLLEY
Trolley lavet af 1000D polyester med stort hovedrum, dobbelt lynlås, 
adskillige lommer, 2 solide hjul og teleskophåndtag i aluminium. 
Kapacitet ca. 22 liter. Mål 36 x 48 x 22 cm. Pakket stykvis i 
transportkasse. 3500 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1175 CABIN TROLLEY BAG
Praktisk18” trolley/  kabinetaske i 600D polyester. Med 
teleskophåndtag, 2 hjul, bærestropper og hank. Således kan tasken 
transporteres på flere forskellige måder. Tasken har et stort hovedrum, 
2 rum med lynlås og en netlomme med lynlås på indersiden. Kapacitet 
ca. 35 liter. Mål 46 x 32 x 22 cm. 1900 g.

SILKETRYK

8642 OXFORT
Smart og let 18” trolley af 100% ABS i metallic look. Med rummeligt hovedrum 4 hjul, teleskophåndtag og lås. Kapacitet ca. 
28 liter. Mål 54 x 33 x 22 cm. 2440 g.

LASERGRAVERING
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PREMIUMS
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.10 .20 .31 .32

.50 .60 .62 .71

.90.80

.10 .20 .32.31

.50 .60 .71.62

.80 .90 .98

.98

DKK 10,50DKK 10,50

DKK 7,25DKK 7,25

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

3269 LOGOSPECS
Bliv set med disse iøjnefaldende solbriller. Med UV 400-beskyttelse i henhold til europæisk standard. Mulighed for fuldfarvet 
klistermærke på linserne. Mål 14,6 x 5 x 3,5 cm. 28 g.

FULD-FARVE KLISTERMÆRKE | TAMPOTRYK

3259 MALIBU
Klassiske og trendy solbriller med UV 400-beskyttelse i henhold til europæisk standard. Mål 14,6 x 5 x 3,5 cm. 27 g.

TAMPOTRYK
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.05 .20 .50.30

.60 .70 .98.80

.10 .20 .50.30

.60 .71

.03.98.10 .30

.50 .60

.71

DKK 9,05 DKK 13,50

DKK 13,50DKK 9,05DKK 8,15

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

3253 MALIBU TRANS
Trendy solbriller med transparantfarvet stel samt UV-400 beskyttelse (i 
henhold til europæiske standarder). Mål 14,5 x 5 x 3 cm. 25 g.

TAMPOTRYK

3239 FIESTA
Solbriller med spejlende linser. Rammen er i to farver. Farven 
på glasset matcher perfekt med farven i rammen. Med UV 
400-beskyttelse i henhold til europæiske standarder. Mål 14,6 x 5 x 3,5 
cm. 28 g.

TAMPOTRYK

0619 RAINBOW
Iøjnefaldende solbriller, der altid passer 
og med transparent stel i alle regnbuens 
farver. Bliv set på festivalerne. Med UV 
400-beskyttelse (i henhold til europæisk 
standard). Mål 14,6 x 5 x 3,5 cm. 28 g.

TAMPOTRYK

0668 MALIBU MATT 
BLACK
Seje solbriller med luksusstel i mat sort 
og glas med UV 400-beskyttelse (i 
henhold til europæisk standard). Mål 14 
x 5 x 3,8 cm. 24 g.

TAMPOTRYK

0621 MALIBU COLOUR
Trendy solbriller med sort stel og 
stænger i en iøjnefaldende farve. 
Med UV 400-beskyttelse (i henhold til 
europæisk standard). Mål 14,5 x 4,8 x 
3,3 cm. 25 g.

TAMPOTRYK
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.44.44

.98

DKK 13,50DKK 13,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 11,50DKK 11,50

PREMIUMS PREMIUMS

3299 LOOKING WOOD
Klassiske solbriller i trælook. UV 400-beskyttelse (i henhold til 
europæisk standard). Mål 14,6 x 3,5 x 5 cm. 28 g.

TAMPOTRYK

0617 LOOKING BAMBOO
Klassiske solbriller i bamboo look. UV 400-beskyttelse (i henhold til 
europæisk standard). Mål 14,5 x 5 x 3,5 cm. 28 g.

TAMPOTRYK

1292 MALIBU RPET 
Bæredygtige solbriller af RPET. Stellet er lavet af 100% genanvendte PET-flasker; miljøvenligt og økologisk forsvarligt. Med 
UV 400-beskyttelse (i henhold til europæisk standard). Mål 14,6 x 5 x 3,5 cm. 27 g.

TAMPOTRYK
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.98

.98

DKK 32,00DKK 32,00

DKK 32,00DKK 32,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

3216 LAGUNA BAMBOO
Øko-venlige solbriller med moderne, rundt stel, stænger i bambus, mat sort ramme og sorte glas med UV 400-beskyttelse (i 
henhold til europæisk standard). Mål 14,5 x 4,8 x 3,2 cm. 24 g.

TAMPOTRYK

3098 MALIBU ECO-MIX
Øko-venlige solbriller med stænger i bambus, hvedehalm ramme og sølvfarvede spejllinser med UV 400-beskyttelse (i 
henhold til europæisk standard). Mål 14,5 x 4,8 x 3,2 cm. 25 g.

TAMPOTRYK
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.42 .98

.42 .98

DKK 11,50DKK 11,50

DKK 7,80DKK 7,80

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

3088 ECO WHEATSTRAW
Moderne, øko-venlige solbriller. Stellet er lavet af  biologisk nedbrydeligt hvedehalm fibre og PP. Med UV 400-beskyttelse (i 
henhold til europæisk standard). Mål 14,5 x 4,8 x 3 cm. 25 g.

TAMPOTRYK

3266 MALIBU ECO WHEATSTRAW
Øko-venlige solbriller. Rammen er lavet af biologisk nedbrydeligt hvedehalmfibre og PP. Med UV 400-beskyttelse (i henhold 
til europæisk standard). Mål 14,5 x 4,8 x 3 cm. 22 g.

TAMPOTRYK
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.98 .45 .98 .04 .98

.90 .98.10.98

DKK 23,00 DKK 23,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 13,50

DKK 4,15 DKK 3,20

PREMIUMS

0622 CARBON
Hippe solbriller med skinnende sort 
stel. Spejlglassene er monteret på 
stellet som en komplet front. Dette 
giver brillerne et yderst iøjnefaldende 
look. Glassene har UV 400-beskyttelse 
(i henhold til europæisk standard). Mål 
14,5 x 5 x 2,7 cm. 19 g.

TAMPOTRYK

0618 BRAVA
Traditionelle solbriller med højglansstel 
kombineret med metal. Med silikone 
næsebøjle. Glassene har UV 
400-beskyttelse (i henhold til europæisk 
standard). Fås i forskellige udgaver. Mål 
14,2 x 4,2 x 3 cm. 26 g.

TAMPOTRYK

3276 LAGUNA
Solbriller med moderigtigt rund ramme 
og sorte glas. Med UV 400-beskyttelse 
(i henhold til europæisk standard). Mål 
14,5 x 4,8 x 3,2 cm. 27 g.

TAMPOTRYK

1302 FELTRO RPET POUCH BRILLER SAG
Beskyttelsesafdækning af filt af RPET-kvalitet (lavet af genanvendte 
PET-flasker). Velegnet til sikker opbevaring af (sol) briller. Et miljøvenligt 
produkt. Mål 9 x 18 cm. 11.3 g.

SILKETRYK

2211 SMART POUCH
Opbevaringspose af mikrofiber i 100% polyester med snøre. Mål 17,5 x 
0,20 x 8,6 cm. 7 g.

SILKETRYK
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.03 .25 .35 .55 .65

.75

.25 .35 .55 .65 .75

.95

.03 .25 .35 .55 .65 .75

DKK 7,25DKK 6,85

DKK 5,40DKK 5,40

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

3040 BEACHBALL Ø 30 CM
Oppustelig badebold. Mål Ø 30 cm. 50 g.

SILKETRYK

0864 BEACHBALL Ø 28 CM
Oppustelig badebold. Mål Ø 28 cm. 43 g.

SILKETRYK

3020 BEACHBALL Ø 24 CM
Oppustelig badebold. Mål Ø 24 cm. 45 g.

SILKETRYK
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.30 .50 .60 .98

.10 .20 .30 .50 .71.10 .20 .30 .60

.62 .70 .98

DKK 17,00 DKK 44,00

DKK 6,85DKK 13,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

4821 BEACHTENNIS
Sporty strandsæt bestående af 2 træketchere og 1 gummibold. Mål 33 
x 18,5 x 4 cm. 302 g.

SILKETRYK

4829 BEACHGAMES
Træketchere med 2 brætspil. Inkl. bold og brikker. Leveres i en 
nylonpose. Mål 40 x 24 x 3 cm. 438 g.

SILKETRYK

0865 BEACH PILLOW
Oppustelig PVC-pude med sikkerhedsventil. Mål 25 x 32 cm. 36 g.

SILKETRYK

0863 BEACHBALL SOLID Ø 40 CM
Oppustelig badebold. Mål Ø 40 cm. 102 g.

SILKETRYK
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.98.03

.31 .41 .76

.81 .90 .93

.10 .20 .30

.50 .60 .70

.98

.30 .50 .60

.70 .98

DKK 91,00DKK 27,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 9,35DKK 5,95 DKK 3,50

PREMIUMS PREMIUMS

5759 JEU DE BOULES
Petanquesæt med 3 bolde (Ø 7,2 cm, 715 g), målkugle i træ og 
målesnor. Opbevares i en 600D bæretaske af nylon. Mål 23 x 7,5 x 7 
cm. 2250 g.

TAMPOTRYK

4237 TWIST
Jonglørsæt: 3 farverige bolde med  blødt fyld. I et rør. Mål sæt Ø 6 x 
15,5 cm. 168 g.

TAMPOTRYK

3741 ECO FLYING DISC 
SPACE 22 CM
Stabelbar frisbee lavet af 
robust bioplast. BPA-fri og 100% 
genanvendelig. Lavet i Tyskland. Mål Ø 
21,6 cm. 57 g.

SILKETRYK

1115 UFO
Frisbee i plast. Mål Ø 21 cm. 63 g.

SILKETRYK

1972 POPUP
Sammenfoldelig nylonfrisbee (Ø 25 cm) i 
en pose. Mål 10,5 x 9,5 x 1 cm. 15 g.

SILKETRYK
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.10 .20 .30 .50 .60 .70 .30

.60 .10 .20 .30 .60 .70

.70

DKK 5,40 DKK 6,85

DKK 6,30 DKK 5,95

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

2858 COLOURBALL
Stressbold fremstillet af blødt skum. Mål Ø 6,3 cm. 20 g.

TAMPOTRYK

3056 STRESSGLOBE
Stressbold i blødt skum. Mål Ø 6,5 cm. 31 g.

TAMPOTRYK

1158 ANTI STRESS HEART
Antistress-hjerte i blødt skum. Mål 7,6 x 7,3 x 5 cm. 21 g.

TAMPOTRYK

2991 STRESSBALL
Stressbold med finkornet fyld. Mål Ø 5 cm. 34 g.

TAMPOTRYK
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.98

.10 .20 .30

.60 .70

.30 .60 .70

.14 .24

.44

.04 .44

DKK 2,95 DKK 8,15

DKK 3,30

DKK 3,50

DKK 11,50 DKK 18,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS FRILUFTSLIV

2440 BUNGEE
Denne syntetiske yoyo  sætter gang 
i din markedsføring. Mål Ø 5 x 1,5 cm. 
12 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

3230 YOYO-FLASH
Yoyo fremstillet af transparentfarvet 
plastik. Med blinkende, rødt lys. Inkl. 
batterier. Mål Ø 5,6 x 3,5 cm. 45 g.

TAMPOTRYK

2016 SNAPWRAP
Reflekterende armbånd i plast. Til 
salgsfremmende brug. Mål 30 x 3 x 0,02 
cm. 18 g.

TAMPOTRYK

1210 YOYO
Yoyo i træ. Mål Ø 5,3 x 2,8 cm. 33 g.

TAMPOTRYK

2848 FUNLIGHT
Lyspind i plast med farvede LED-
lysdioder, som giver 7 skiftende 
mønstre. Bæresnor medfølger. Inkl. 
batterier. Mål Ø 1,7 x 20,5 cm. Pakket 
stykvis i æske. 28 g.

TAMPOTRYK

3127 JUMP
Sjippetov. Længde 235 cm. 98 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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.44.44

.44.44

DKK 21,00DKK 37,00

DKK 7,80DKK 8,15

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

3857 DICE & PLAY
5 terninger og et sæt spillekort (54) i en trææske. Mål 10 x 10 x 3 cm. 
147 g.

TAMPOTRYK

4353 WOODGAME 5-I-1
5 klassiske spil i trææske inkl. spilleregler. Mål 12,5 x 12,5 x 3,2 cm. 
Pakket stykvis i beskyttende pap. 131 g.

TAMPOTRYK

3737 MIKADO
Det klassiske spil. Inkl. spilleregler. Mål 19,3 x 4,3 x 2,5 cm. 75 g.

TAMPOTRYK

3736 DOMINO
Det klassiske spil. Inkl. spilleregler. Mål 15,5 x 5 x 3 cm. 115 g.

TAMPOTRYK
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.44 .11

.11.44

DKK 39,00 DKK 11,50

DKK 10,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 82,00

PREMIUMS PREMIUMS

1205 TOWER GAME
Stablespil i træ (54 blokke). Tårnet måler 17,8 x 5 x 5 cm. Per stk. i 
bomuldspose.  Inkl. spilleregler. Mål 25 x 13 cm. 240 g.

SILKETRYK

3213 PYRAMID PUZZLE
Puslespil i træ inkl. vejledning. I bomuldspose. Mål 17 x 10 cm. 34 g.

SILKETRYK

3304 CUBE PUZZLE
Puslespil i træ (4 x 4 x 4 cm) inkl. vejledning. I bomuldspose. Mål 17 x 
10 cm. 45 g.

SILKETRYK

1350 TOWER GAME DELUXE
Stablespil i træ (48 blokke). Tårnet måler 16,5 x 6 x 6 cm. Blokkene 
i dette festspil er nemme at opbevare i den hvide trækasse med 
glidende åbning. Inkl. spilleregler. Mål 19,5 x 8,4 x 7,4 cm. 540 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING | SILKETRYK
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.10 .20 .32 .60 .63 .98

.31 .62 .70

DKK 7,80DKK 7,80

DKK 11,00DKK 11,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

2833 LITTLEDUCK
Badeand i plast. Mål 7,3 x 6,4 x 6,6 cm. 50 g.

TAMPOTRYK

2318 PIGGYBANK
Sparegris lavet af robust plastik med aftagelig snude. Mål 9,7 x 8,1 x 7,7 cm. 75 g.

TAMPOTRYK
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.95.40

.40

.40

.90 .40

DKK 18,00DKK 18,00

DKK 18,00

DKK 18,00

DKK 18,00 DKK 18,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

6934 COW FRIEND
Kobamse. Mål 13 x 11,3 x 8,6 cm. 32 g.

TAMPOTRYK

6931 MONKEY FRIEND
Abebamse. Mål 13 x 11,3 x 8,6 cm. 32 g.

TAMPOTRYK

6936 GIRAFFE FRIEND
Girafbamse. Mål 13 x 11,3 x 8,6 cm. 32 g.

TAMPOTRYK

6933 TIGER FRIEND
Tigerbamse. Mål 13 x 11,3 x 8,6 cm. 32 g.

TAMPOTRYK

6937 ELEPHANT FRIEND
Elefantbamse. Mål 13 x 11,3 x 8,6 cm. 
32 g.

TAMPOTRYK

6938 BEAR FRIEND
Bjørnebamse. Mål 13 x 11,3 x 8,6 cm. 
32 g.

TAMPOTRYK
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.90 .40

.40 .40

DKK 37,00 DKK 37,00

DKK 37,00 DKK 37,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

5190 OLLY
Plyselefant Mål 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPOTRYK

5192 LOUIS
Plysløve Mål 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPOTRYK

5193 THOM
Plysbjørn Mål 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPOTRYK

5194 MOKI
Plysabe Mål 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPOTRYK
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.90

.41

.40

.42

DKK 27,00

DKK 46,00

DKK 37,00

DKK 64,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

5370 BILLY BEAR MINI SIZE
Lysegrå og blød plysbjørn i ministørrelse. Glasøjne og hård næse. Mål 
16 x 13 x 8 cm. 49 g.

TAMPOTRYK

5372 BILLY BEAR BIG SIZE
Brun og blød plysbjørn i stor størrelse. Glasøjne og hård næse. Mål 26 
x 24 x 16 cm. 171 g.

TAMPOTRYK

5371 BILLY BEAR NORMAL SIZE
Mørkebrun og blød plysbjørn i normal størrelse. Glasøjne og hård 
næse. Mål 21 x 19 x 13 cm. 106 g.

TAMPOTRYK

5373 BILLY BEAR GIANT SIZE
Lysebrun og blød plysbjørn i ministørrelse. Glasøjne og hård næse. Mål 
31 x 31 x 21 cm. 278 g.

TAMPOTRYK
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.40 .40.40

.95 .43 .60.30.10

DKK 46,00 DKK 27,00DKK 46,00

DKK 27,00 DKK 37,00 DKK 27,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

4705 IZZY BEAR
Blød teddybjørn med T-shirt. Mål 17 x 16 
cm. 106 g.

SILKETRYK | DIGITAL-TRANSFER

5392 WITH LOVE BEAR
Plysbjørn med rødt hjerte, glasøjne og 
løkke til ophæng. Mål 13,2 x 13,7 x 9,4 
cm. 48 g.

TAMPOTRYK

4894 GOODNIGHT BEAR
Plysbamse med pyjamastrøje og nathue. 
Mål 29 x 15 cm. 129 g.

SILKETRYK | DIGITAL-TRANSFER

3504 JOLLYCOW
Superblød og glad plysko. Mål 17 x 15 
cm. 47 g.

TAMPOTRYK

3510 PLUSHTOY GORILLA
Superblød plysgorilla. Hænderne er 
udstyret med velcro, hvilket gør det 
muligt at hænge denne reklamebærer 
stort set overalt. Mål 23 x 12 cm. 47 g.

TAMPOTRYK

3518 HOODEDBEAR
Lille plysbamse med hættetrøje. Mål 11 x 
14 x 10 cm. 34 g.

SILKETRYK
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.40 .40

.40.40

DKK 55,00 DKK 46,00

DKK 64,00DKK 46,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

4961 PROF
Bamse med kappe, hat og diplom. Mål 20 x 16 cm. 144 g.

SILKETRYK

5823 DOC
Plysbamse i lægetøj. Mål 22 x 20 cm. 139 g.

SILKETRYK | DIGITAL-TRANSFER

4853 BIG BROWNY BEAR
Blød bamse med hvid T-shirt. Mål 21,5 x 17 cm. 190 g.

SILKETRYK | DIGITAL-TRANSFER

4846 BROWNY BEAR
Bamse med hvid T-shirt. Mål 18 x 16 cm. 140 g.

SILKETRYK | DIGITAL-TRANSFER
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.10.04

.60

.30 .04 .10 .30

.01 .10 .20

.31 .50 .60

.60.10

.98

.04 .04

DKK 3,85 DKK 4,15

DKK 11,50

DKK 4,15

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

Pris ved forespørgsel    Pris ved forespørgsel    

PREMIUMS

2802 MINTHOLDER
Plastikæske indeholder ca. 8 gram (50 
stk.) sukkerfri pebermyntepastiller. Mål 
7,9 x 4,9 x 0,7 cm. 16 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2815 CIRCLE MINT
Rund plastæske indeholder ca. 12 gram 
(55 stk.) sukkerfri pastiller. Mål Ø 6,8 x 
0,6 cm. 12 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

3340 MINICANDY
Miniatureglas med ca. 30 g slik. Vælg 
mellem pebermynte, chokolade, 
vingummibamser og hjerter. Mål Ø 3,5 x 
5,5 cm. 96 g.

TAMPOTRYK

3013 HEARTMINT
Kompakt og flad plastikæske med form 
som et hjerte fyldt med ca. 8 gram (50 
stk.) sukkerfri pebermyntepastiller. Mål 
7,7 x 6,6 x 0,6 cm. 17 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

3662 CLUB SLIKKANDE 1 L
Glas slikkande. Kan lukkes med et glas 
låg med en gummikant. Indhold 1.000 
ml. Mål Ø 10 x 21 cm. 512 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK 
TRANSFER | KERAMISK TAMPONTRYK | 
KERAMISK SILKETRYK 

3663 CANDYSTORE 2 L
Glas slikkande. Kan lukkes med et 
sølvfarvet, plastisk afviklet låg. Indhold 
2.000 ml. Mål 17 x 17 cm. 905 g.

EFTERLIGNING ÆTSNING | KERAMISK 
TRANSFER | KERAMISK TAMPONTRYK | 
KERAMISK SILKETRYK 
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.04 .32

.01 .10 .20 .30 .50

.60 .70 .98

.01 .10 .31.30 .60

.98

.01 .10 .30

.60 .98

.01 .10

DKK 6,85

DKK 6,30DKK 7,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 5,95 DKK 7,80

PREMIUMS

2315 TRANSMINT
Plastæske med ca. 12 gram sukkerfri 
pebermyntepastiller. Mål Ø 4,5 x 2,6 
cm. 29 g.

TAMPOTRYK

PREMIUMS

3623 PROMOMINT
Plastæske med metallåg og praktisk tryk/klik-system. Indeholder ca. 
12 gram (75 stk.) sukkerfri pebermyntepastiller. Mål Ø 4,5 x 1,5 cm. 22 g.

TAMPOTRYK

2623 TINBOX
Lille dåse indeholder ca. 25 g friske pebermyntepastiller. Mål 6 x 5 x 
1,8 cm. 34 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2515 MINI CLICTIN
Dåse med tryk/klik-system. Indeholder 
ca. 12 g friske pebermyntepastiller. Mål 
Ø 4,5 x 1,5 cm. 17 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

3516 CLICTIN
Dåse med smart tryk/klik-system. 
Indeholder ca. 25 g pebermyntepastiller. 
Mål Ø 5,3 x 1,8 cm. 39 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

1867 TOPFIRE
Elektronisk lighter med justerbar 
flamme, der kan genfyldes. Udstyret 
med børnesikring. Mål 8,0 x 2,6 x 1,1 
cm. 18 g.

TAMPOTRYK

1507 FLINT
Lighter af høj kvalitet fra Flameclub® 
med justerbar flamme. Udstyret med 
børnesikring. TÜV-certificerede. Mål 8,0 
x 2,4 x 1,2 cm. 15 g.

TAMPOTRYK

1537 TRANSFLINT
Lighter af høj kvalitet med justerbar 
flamme. Det transparentfarvede 
design gør det nemt at se, hvornår 
ligtheren skal genfyldes. Udstyret med 
børnesikring. Mål 8 x 2,4 x 1,2 cm. 15 g.

TAMPOTRYK

Flameclub: 
Brandvarm 
markedsføring
Lightere fra Flameclub er sikre 
og pålidelige. Du kan justere 
flammen på alle varianter, som 
desuden også er udstyret med 
børnesikring. Fås i mange design, 
farver og priser. Alle lightere er 
TÜV-certificerede. 

1780 FLINT OPENER
Kvalitetslighter med smart oplukker 
og justerbar flamme. Udstyret med 
børnesikring. Mål 9,35 x 2,4 x 1,2 cm. 
18 g.

TAMPOTRYK 

2732 TOPFIRE OPENER
Slank elektronisk lighter med 
oplukker og justerbar flamme. Der 
kan genopfyldes. Udstyret med 
børnesikring. Mål 8,1 x 2,6 x 1,1 cm. 17 g.

TAMPOTRYK 
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 2,15

PREMIUMS PREMIUMS

2403 BLACKTOP
Elektronisk lighter med justerbar 
flamme, der kan genfyldes. Udstyret 
med børnesikring. Mål 8,1 x 2,3 x 0,9 
cm. 16 g.

TAMPOTRYK 

2503 COLOURTOP
Elektronisk lighter med justerbar 
flamme, der kan genfyldes. Udstyret 
med børnesikring. Mål 8,1 x 2,3 x 0,9 
cm. 16 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

1930 LUMINA COLOUR
Elektronisk, genopfyldelig lighter 
med matallic look. Slank model med 
matchende farvedetaljer i hætten af 
krom. Justerbar flamme. Udstyret med 
børnsikring. Mål 8,1 x 2,4 x 0,9 cm. 15 g.

TAMPOTRYK

3749 FUEGO
Elektronisk lighter med justerbar 
flamme, som kan genopfyldes. Udstyret 
med børnesikring. Kan trykkes med 
fuldfarvetryk. Mål 8,1 x 2,5 x 1,14 cm. 16.9 
g.

TAMPOTRYK

2520 FIRELIGHT
Elektronisk, genopfyldelig lighter med 
justerbar flamme. Enestående model 
med stor trykflade for et fuldfarvet tryk. 
Udstyret med børnesikring. Mål 6,5 x 3,6 
x 1,02 cm. 18 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2955 TORNADO
Elektronisk, genopfyldelig lighter med 
justerbar flamme. Vindsikker. Selv i 
stærk vind forbliver turboflammen 
tændt. Udstyret med børnesikring. Mål 8 
x 2,6 x 1,3 cm. 21 g.

SILKETRYK
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DKK 71,00 DKK 26,00

PREMIUMS

0682 PLASMA ELECTRIC LIGHTER
Denne elektriske, genopladelige lighter i RVS/aluminium hører til 
den nye generation af lightere. Takket være den innovative plasma 
varmeelement-teknologi er det muligt at tænde grillen, gasovnen eller 
stearinlys sikkert og uden flamme. Ikke noget med at fylde gas på 
men oplades via USB. Praktisk, vindsikker, bæredygtig og miljøvenlig. 
Udstyret med børnesikring. TÜV-certificeret. Inklusive litiumbatteri, 
micro/USB-ladekabel og brugsanvisning. Mål Ø 1,5 x 17,6 cm. Pakket 
stykvis i æske. 50 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4467 STEELLITE
Lighter i mat metal med justerbar flamme, der kan genfyldes. Mål 17,5 x 
1,5 cm. Pakket stykvis i æske. 65 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

2269 COASTEROPENER
Bordskåner og oplukker i en med skridsikker underside. Kan trykkes 
med foto, logo eller design i fuldfarve. Send eksempelvis som direct 
mail. Mål 8,2 x 8,2 x 0,4 cm. 23 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2263 MAGNETOPENER
Oplukker med magnet bagpå. Oplukkeren kan trykkes med et foto, 
logo eller design i fuldfarve. Send eksempelvis som direct mail. Mål 
10,4 x 4,9 x 0,4 cm. 19 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

3869 CROWNTOP OPENER METAL
Stærk oplukker af metal. Mål 12,1 x 4,1 x 0,4 cm. 52 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1913 T-SHIRT OPENER
Solid nøglering med form som en foldbolddragt med oplukker. Mål 
ekskl. nøglering 8,1 x 6,5 x 0,5 cm. 22 g.

DIGITALTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

1849 OPENUP
Oplukker i aluminium med nøglering. Mål ekskl. nøglering 6 x 1,1 x 1,5 
cm. 9 g.

LASERGRAVERING

1927 LIFTUP
Let oplukker i aluminium med nøglering. Mål ekskl. nøglering 6,7 x 1,3 
x 1,5 cm. 11 g.

LASERGRAVERING

1834 ALU OPENER
Buet oplukker i aluminium med 
nøglering. Mål ekskl. nøglering 8 x 1,5 x 
0,8 cm. 10 g.

LASERGRAVERING

3607 KEYOPENER
Let nøglering i aluminium med oplukker. 
Mål ekskl. nøglering 6 x 2,4 x 0,3 cm. 
6 g.

LASERGRAVERING

3755 CARRERA
Elegant nøglering og oplukker i mat 
metal. Mål ekskl. nøglering 5 x 2,8 x 1 
cm. Pakket stykvis i æske. 48 g.

LASERGRAVERING
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Pris ved forespørgsel    

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

1407 TOP SPECIAL
Nøglering med klart plexiglas (akryl). 
Dim. indsæt ark 3,7 x 2,7 cm. Dette 
produkt leveres kun med aftryk. Mål 
ekskl. nøglering 3,5 x 5 x 0,6 cm. 16 g.

DIGITALTRYK

2215 DUO
Nøglering i nikkelstål i 2 dele. Tryk for at 
adskille. Mål Ø 1 x 9 cm. 17 g.

DIGITALTRYK

1031 CLUB SPECIAL
Nøglering med klart plexiglas (akryl). Dim. indsæt ark 4 x 3 cm. Dette 
produkt leveres kun med aftryk. Mål ekskl. nøglering 4 x 5 x 0,6 cm. 
13 g.

DIGITALTRYK

2039 SAFE
Nøglering med kliksystem. Mål ekskl. 
nøglering 5,4 x 3,2 x 0,7 cm. 11 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2255 SPECIALDESIGNEDE NØGLERINGE
2D PVC nøglering i dit eget design. Op til maksimalt 6 x 6 cm. På 
bagsiden kan yderligere tekst/logo trykkes. Bagsiden har som 
standard samme baggrundsfarve som forsiden. Mål nøglering Ø 35 
mm. 20 g.

CUSTOM MADE
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

2911 CARS
Metalbil med robust nøglering. Mål 
ekskl. nøglering 4 x 3 x 0,4 cm. Pakket 
stykvis i æske. 40 g.

LASERGRAVERING

3542 KEYTAG RECTANGLE
Rektangulær højglansnøglering af 
nikkel med sort indlæg i metal. Smart og 
eksklusiv. Mål ekskl. nøglering 5,6 x 2,9 
x 0,4 cm. Pakket stykvis i æske. 41 g.

LASERGRAVERING

3541 KEYTAG CIRCLE
Rund højglansnøglering af nikkel med 
sort indlæg i metal. Smart og eksklusiv. 
Mål ekskl. nøglering 4,3 x 3,4 x 0,4 cm. 
Pakket stykvis i æske. 40 g.

LASERGRAVERING

3163 KEYCOIN
Nøglering i mat stål inkl. vognmønt. 
Mål ekskl. nøglering 4,4 x 3,2 x 0,6 cm. 
Pakket stykvis i æske. 40 g.

LASERGRAVERING

3710 SHOPPING COIN
Vognmønt i en robust nøglering med 
karabinhage i metal. Inkl. din tekst/logo 
(maks. 4 farver) trykt på begge sider af 
mønten. Mål ekskl. karabinhage Ø 2,42 
x 0,23 cm. 11 g.

STANSNING

3711 SHOPPING COIN
Vognmønt i en robust nøglering med 
karabinhage i metal. Inkl. din tekst/logo 
(maks. 4 farver) trykt på begge sider af 
mønten. Mål ekskl. karabinhage Ø 2,32 
x 0,23 cm. 11 g.

STANSNING
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DKK 6,85DKK 6,85DKK 13,50Pris ved forespørgsel    

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 8,15 DKK 11,00

PREMIUMS PREMIUMS

3313 WOODKEY CIRCLE
Rund og robust nøglering i bøgetræ. 
Mål ekskl. nøglering Ø 3,9 cm. Pakket 
stykvis i æske. 25 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

3312 WOODKEY 
RECTANGLE
Rektangulær og robust nøglering i 
bøgetræ. Mål ekskl. nøglering 5,3 x 3,2 
cm. Pakket stykvis i æske. 27 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

3122 MIDWAY
Nøglering af mat metal med indsats i 
bøgetræ. Mål ekskl. nøglering 8,5 x 2,5 
x 0,5 cm. Pakket stykvis i æske. 31 g.

LASERGRAVERING

1340 CORK KEY RING
Miljøvenlig nøglering af kork. I solid ring. Bæredygtig og ansvarlig. Mål 
6,9 x 3,8 x 0,6 cm. Leveres individuelt i en papkonvolut. 7 g.

LASERGRAVERING

1969 BAMBOO KEY RECTANGLE
Rektangulær højglansnøglering af nikkel med indlægaf bambus træ. 
Bæredygtig og ansvarlig. Mål 5 x 3,2 x 0,4 cm. Leveres individuelt i en 
papkonvolut. 23 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 12,50

PREMIUMS

2834 ELOY
Nøglering lavet af mat stål kombineret med stærk, vævet nylon og en 
robust ring. Mål 6,2 x 2,8 x 0,6 cm. Pakket stykvis i æske. 27 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

2675 ECLIPSE
Smart nøglering i metal med detalje i 
imiteret læder. Mål ekskl. nøglering 6,1 x 
1,6 x 1 cm. 47 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

3365 DOMINGKEY ROUND 
Nøglevedhæng med nøglering. 
Inklusive 3D-tryk, der er 
modstandsdygtigt overfor vand og UV-
lys. Falmer ikke. Mål ekskl. nøglering Ø 
3,8 x 0,7 cm. 22 g.

3D-3D-TRYK | LASERGRAVERING

3289 STRAIGHTKEY
Enkelt og smart nøglevedhæng i metal 
med roterende kliksystem. Mål ekskl. 
nøglering 4,5 x 1,8 x 0,6 cm. Pakket 
stykvis i æske. 45 g.

LASERGRAVERING

3407 LEATHERKEY
Nøglevedhæng i mat metal og imiteret læder med kraftig nøglering. 
Mål ekskl. nøglering 6,1 x 2,7 x 0,9 cm. Pakket stykvis i æske. 36 g.

LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

3089 FLATSCAN
Nøglering med kraftig, hvid LED-lysdiode. Inkl. batterier. Mål ekskl. 
nøglering 6 x 2,4 x 0,7 cm. 13 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

3097 RADIUS
Nøglering med lommelygte og et skarpt, hvidt LED-lys. Med 
iøjnefaldende farvedetaljer. Inkl. batterier. Mål ekskl. nøglering 6,2 x 
2,6 x 1,4 cm. 13 g.

TAMPOTRYK

3515 OPENLED
Lommelygte i aluminium med 3 skarpe, energieffektive LED-lysdioder 
og oplukker. Med karabinhage. Inkl. batterier. Mål ekskl. karabinhage Ø 
1,7 x 7 cm. Pakket stykvis i æske. 20 g.

LASERGRAVERING

3386 MULTI KEY
Multifunktionel nøglering med oplukker, energibesparende LED-lygte 
og målebånd, som viser tommer og centimeter (længde 100 cm). Inkl. 
batterier. Mål ekskl. nøglering 8,0 x 3,2 x 1,1 cm. 31 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 11,50DKK 7,25 DKK 12,00

Pris ved forespørgsel    

PREMIUMS

3256 ULTRABRIGHT COB 
LIGHT
Lygte med COB LED lys, udsender et 
klart hvidt lys. 
Lygten har 3 indstillinger. Høj, Medium 
og blitzlys.
Velegnet til at lyse op i mørke, eller til at 
tiltrække opmærksomhed. Inkl. batterier 
og nøglering. Mål ekskl. nøglering 6 x 
3,3 x 1,2 cm. 24 g.

TAMPOTRYK

0797 LIGHT UP KEYCHAIN
Lygte i plast med metallisk look. Skarpt, 
hvidt LED-lys, træksnor, karabinhage 
og light-up funktion. Lygten tændes, så 
snart du trækker i snoren og logoet på 
håndtaget lyser iøjnefaldende op. Nem 
at sætte fast på tasken, i nøglebundtet 
eller livremmen. Inkl. batterier. Mål ekskl. 
karabinhage Ø 1,39 x 6,3 cm. 9 g.

LASERGRAVERING

3102 BRIGHTLIGHT
Minilygte i aluminium med LED-lys og 
karabinhage. Inkl. batterier. Mål ekskl. 
karabinhage Ø 1,5 x 6 cm. Pakket stykvis 
i æske. 38 g.

LASERGRAVERING

1403 NO-CONTACT STYLUS TOOL
Metal nøglering med berøringsfrit værktøj, udstyret med en gummi berøringspeger og en praktisk flaskeåbner. Fastgjort 
til nøglering. Ved at bruge markøren forhindrer du direkte kontakt med overflader af kasseapparater, pengeautomater, 
elevatorknapper og digitale skærme. Med dette værktøj åbner du døre uden at skulle røre ved dem. Fastgør værktøjet til 
din nøglering for at sikre, at du altid kan bruge det på offentlige steder. Mål 7,1 x 2,8 x 0,5 cm. 26 g.

LASERGRAVERING
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

1959 CARABINEKEY
Karabinhage i aluminium med nøglering (ikke egnet til klatring). Mål 
ekskl. nøglering 8 x 4,0 x 0,7 cm. 19 g.

LASERGRAVERING

2266 KEYTEX
Karabinhage med rem i vævet nylon og robust nøglering. Mål ekskl. 
nøglering 11,5 x 3 cm. 15 g.

LASERGRAVERING

1341 BADGE Ø 25 MM
Badge Ø 25 mm. Inkl. fuldfarvet tryk. Mål 
Ø 2,5 x 0,7 cm. 2 g.

DIGITALTRYK

1342 BADGE Ø 37 MM
Badge Ø 37 mm. Inkl. fuldfarvet tryk. Mål 
Ø 3,7 x 0,7 cm. 4 g.

DIGITALTRYK

1343 BADGE Ø 56 MM
Badge Ø 56 mm. Inkl. fuldfarvet tryk. Mål 
Ø 5,6 x 0,9 cm. 9 g.

DIGITALTRYK



226

.10 .20 .30 .31 .32 .50 .60 .71 .98 .10 .30 .32 .50 .60 .70 .98

DKK 2,65 DKK 4,05

PREMIUMS

0793 KEYCORD BUDGET 2 CM
Nøglesnor i polyester med karabinhage i metal. Mål 48 x 2 cm. 11 g.

SILKETRYK

0821 KEYCORD BUDGET SAFETY 2 CM
Nøglesnor i polyester med karabinhage i metal og sikkerhedsspænde 
i plast. Mål 49 x 2 cm. 13.6 g.

SILKETRYK



227

.10 .20 .30 .31 .32 .50 .60 .70 .90 .98 .10 .20 .24 .30 .31 .32 .50 .51 .60 .64 .70 .74 .80

.90 .98

.10 .30 .60 .98

DKK 5,40 DKK 4,95

DKK 4,95DKK 4,95

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

2959 KEYCORDSAFETY 2,4 CM
Nøglesnor med karabinhage i metal og sikkerhedsspænde i plast. 
Den nederste del kan nemt tages af vha. kliksystemet. Mål 52 x 2,4 
cm. 42 g.

SILKETRYK

3158 KEYCORD 2 CM
Nøglesnor med karabinhage i metal. Den nederste del kan nemt tages 
af vha. kliksystemet. Mål 53 x 2 cm. 25 g.

SILKETRYK

0794 KEYCORD TUBE SLIDER 0,5 CM
Rørformet nøglesnor i polyester med karabinhage i metal og plastlukning. Med justerbar PVC-skive (3 cm) til at stramme eller 
løsne snoren med. Mål 45 x 0,5 cm. 16.2 g.

3D-TRYK | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS

2866 LANYARD ORGANIC COTTON 2 CM
Økologisk forsvarlig nøglesnor i organisk bomuld. Med karabinhage i metal og sikkerhedslukning. Mål 45 x 2 cm. 11 g.

SILKETRYK

2864 LANYARD SAFETY RPET 2 CM
Nøglesnor af RPET; lavet af genanvendte PET-flasker. Med karabinhage i metal og sikkerhedslukning. Bæredygtig, 
miljøvenlig og økologisk forsvarlig. Mål 45 x 2 cm. 13 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

PREMIUMS PREMIUMS

2144 TRANSPARENT KORTHOLDER
Transparent kortholder til kort på op til 10,5 x 8,5 cm (kort medfølger 
ikke). 4 g.

1919 LANYARDBADGE
Transparent navnekortholder med nøglesnor. Mål 9,2 x 5,8 x 0,6 cm. 
16 g.

1014 BADGE 9 X 6 CM
Badge/navnekortholder fremstillet 
af fleksibel, gennemsigtig plast inkl. 
sikkerhedsnål og blanke kortindlæg.  

1527 BADGE 7,5 X 4 CM
Badge/navnekortholder med robust 
clips og sikkerhedsnål. Blanke 
kortindlæg medfølger.  

2292 BADGECLIP
Badgeholder med metalclips, 
optrækkelig nylonsnor og trykknap. Mål 
8,5 x 3,2 x 1,5 cm. 11 g.

TAMPOTRYK | 3D-TRYK



5644 ECO CONFERENCE CORK A5 (P. 245)

KONTOR
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

3923 FLEXREADER
LED-læselampe med fleksibel holder 
i plast. Nem at fastgøre til en bog 
eller en avis. Kan også anvendes som 
bogmærke. Inkl. batterier. Mål 20,5 x 4 x 
1,3 cm. Pakket stykvis i æske. 52 g.

TAMPOTRYK

3139 CLIP
Foto-/notesholder med fod. Mål 10,6 x 
2,4 x 2,4 cm. 20 g.

TAMPOTRYK

2280 LOUPE CREDITCARD
Praktisk forstørrelsesglas på størrelse 
med et kreditkort. Op til 3 gange 
forstørrelse. Mål 8,5 x 5,5 x 0,1 cm. 3 g.

TAMPOTRYK

4393 SNOWPICTURE
Papirvægt/fotoholder. Mål Ø 9 x 8 cm. 
Pakket stykvis i æske. 344 g.

DIGITALTRYK

4520 FOLDY
Forstørrelsesglas, der kan klappes 
sammen med en forstørrelsesfaktor på 
8. Mål 4,2 x 3,5 x 4,3 cm. Pakket stykvis 
i æske. 16 g.

TAMPOTRYK

4505 LOUPE COMPACT
Kompakt og udtrækkeligt 
forstørrelsesglas med en 
forstørrelsesfaktor på 30 og indbygget 
LED-lysdiode. Inkl. batterier. Mål 5,3 
x 2,2 x 3,5 cm. Pakket stykvis i æske. 
44 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

4664 STREAMLINE
Buet lommeregner til skrivebordet med gummitaster, justerbart 8-cifret 
display og dobbelt strømforsyning. Inkl. batteri. Mål 17,5 x 9,5 x 1,7 cm. 
Pakket stykvis i æske. 120 g.

TAMPOTRYK

4277 SNAPLOCK
Lommeregner i plast med gummitaster, 8-cifret display, hydraulisk 
dæksel/fod og beskyttende gummigreb. Inkl. batteri. Mål 9,5 x 7 x 1 cm. 
Pakket stykvis i æske. 62 g.

TAMPOTRYK

1856 LINER
Lineal fremstillet af robust plast (30 
cm/12 tommer). Mål 31 x 4 x 0,2 cm. 32 g.

TAMPOTRYK

1506 WOODRULER
30 cm lineal i naturtræ med indbygget 
metalstrimmel. Mål 30,9 x 3,4 x 0,4 cm. 
21 g.

SILKETRYK

1892 MULTIPOUCH
Penalhus lavet af 420 D polyester med 
lynlås. Mål 25 x 11 x 1,5 cm. 22 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

0587 MEMO
Blok med ca. 75 selvklæbende notesark 
og 125 skrivefaste sidemarkører 
i forskellige farver. Omslag af 
genbrugspapir. Bundet i flot metal wire-
o-binding. Mål 8,5 x 7,2 x 2,1 cm. 51 g.

TAMPOTRYK

0586 BERMUDA
Notesblok i form af en trekant med 
selvklæbende notesark i 4 farver. 25 
notesark pr. farve Mål 10 x 10 x 0,5 cm. 
12 g.

TAMPOTRYK

0585 DAISY
Notesblok i form af en blomst med 
selvklæbende notesark i 5 farver. 25 
notesark pr. farve Mål 8,5 x 8,5 x 0,5 
cm. 12 g.

TAMPOTRYK

2628 NOTEPAD
Notesbog med 25 selvklæbende 
notesark, 125 sidemarkører, der 
kan skrives på, visitkortholder og 
elastiklukning. Mål 10,5 x 6,5 x 0,5 cm. 
17 g.

TAMPOTRYK

1065 REMEMBER
Bogmærke med 15 selvklæbende 
notesark, 75 sidemarkører og lineal (13 
cm). Mål 22,2 x 6 x 0,3 cm. 8 g.

TAMPOTRYK

2912 MINIMEMO
Notesbog med ca. 50 selvklæbende 
notesark og 125 neonfarvede 
sidemarkører, der kan skrives på. Mål 
8,2 x 5,3 x 1,3 cm. 37 g.

TAMPOTRYK

3648 MAXIMEMO
Memosæt med blok med ca. 25 
selvklæbende notesark og 125 
neonfarvede sidemarkører, der kan 
skrives på. Mål 13 x 8 x 0,3 cm. 27 g.

TAMPOTRYK

3508 MULTIMEMO
Skrivebordssæt fremstillet af imiteret 
læder/plast. Notesblok med 85 
gule selvklæbende ark og 3 blokke 
med 85 selvklæbende neonfarvede 
sidemarkører. Mål 9,3 x 9 x 2,8 cm. 
134 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

3640 RECYCLENOTE-S
Miljøvenlig notesbog fremstillet af 
genbrugsmateriale med ca. 80 sider 
cremefarvet, linjeret papir, kartonomslag 
og bundet ryg. Inkl. kuglepen med blåt 
blæk. Mål 11 x 8,5 x 1 cm. 62 g.

TAMPOTRYK

3641 RECYCLENOTE-M
Miljøvenlig notesbog fremstillet 
af genbrugsmateriale med ca. 70 
sider cremefarvet, linjeret papir, 
kartonomslag og top med metalspiral og 
elastiklukning. Inkl. kuglepen med blåt 
blæk. Mål 14,5 x 10 x 1 cm. 78 g.

TAMPOTRYK

3642 RECYCLENOTE-L
Miljøvenlig notesbog fremstillet af 
genbrugsmateriale med ca. 70 sider 
cremefarvet, linjeret papir, kartonomslag 
og ryg med metalspiral. Inkl. kuglepen 
med blåt blæk. Mål 18 x 13,5 x 1,5 cm. 
129 g.

TAMPOTRYK

0756 POCKET ECO A5 
Miljøvenlig notesbog i A5-format af genbrugsmateriale. Med ca. 80 
cremefarvede ark, linjeret papir, smart penneholder og elastiklukning. 
Mål 21,1 x 14,7 x 1,1 cm. 238 g.

TAMPOTRYK

0755 POCKET ECO A6
Miljøvenlig notesbog i A6-format af genbrugsmateriale. Med ca. 80 
cremefarvede ark, linjeret papir, smart penneholder og elastiklukning. 
Mål 14,1 x 9 x 1,1 cm. 100 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

0819 JOURNAL
Notesbog i duostil af kork og PU i praktisk størrelse med ca. 72 
cremefarvede ark, linjeret papir og elastiklukning. Mål 18 x 13 x 1,5 cm. 
185 g.

TAMPOTRYK

0757 CORKNOTE A5 
Miljøvenlig notesbog af kork i A5-format. Med ca. 80 cremefarvede 
ark, linjeret papir. Med smart kuglepensholder, elastik og læsebånd. 
Mål 21,3 x 14,3 x 1,8 cm. 250 g.

TAMPOTRYK

1171 STONEPAPER NOTEBOOK
Miljøvenlig notesbog med omslag i genanvendt pap. Med 70 linjerede 
sider lavet af natursten: 80% kalciumkarbonat og 20% HDPE-plast. 
Papiret er antibakterielt, vandtæt og modstandsdygtigt over for revner 
og pletter. Ryg med metalspiral. Mål 18,1 x 13,8 x 0,9 cm. 218 g.

TAMPOTRYK

3688 MAGICA NOTEBOOK
Original notesbog i pap med ca. 60 sider hvidt, linjeret papir (70 g/
m²). Der er indbygget to magneter i forsiden under konturmotivet. 
Magneterne holder kuglepenne i metal på plads. Bundet i flot metal 
wire-o-binding. Mål 18 x 14 x 1,9 cm. 169 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

3292 HELIX NOTE SET
Notesbog med ca. 70 siders hvidt og linjeret papir. Farvet omslag i karton. Spiralryg. Inkl. kuglepen med blåt blæk i 
matchende farve. Mål 18 x 15 x 1,5 cm. 200 g.

TAMPOTRYK

3333 NOTEBOOK A6
Notesbog med ca. 70 sider linjeret skrivepapir. Med holdbart omslag 
i plast indbundet med spiralryg i metal. Inkl. kuglepen med blåt blæk. 
Mål 15,5 x 13 x 1,7 cm. 115 g.

TAMPOTRYK

3336 NOTEBOOK A5
Notesbog med ca. 70 sider linjeret skrivepapir. Med holdbart omslag 
i plast indbundet med spiralryg i metal. Inkl. kuglepen med blåt blæk. 
Mål 21,5 x 18 x 1,7 cm. 182 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

3644 APPEARANCE
Gavesæt i 2 dele: handy A6 notesbog, 
op til 96 ark linjeret, cremefarvet papir 
med praktisk elastiklukning, bogmærke 
og matchende touchskærmpen med 
sort blæk. Pakket stykvis i gaveæske. 
Mål 18,5 x 13,5 x 1,8 cm. 190 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

4476 WHITENOTE A6
Praktisk notesbog i A6-format med ca. 80 siders 70 gram cremefarvet 
og linjeret papir, hardcover, elastiklukning og silkebånd. Mål 14,3 x 9,2 
x 1,2 cm. 130 g.

TAMPOTRYK

4478 WHITENOTE A5
Praktisk notesbog i A5-format med ca. 80 siders cremefarvet og 
linjeret papir, hardcover, elastiklukning og silkebånd. Mål 21 x 14,5 x 1,5 
cm. 250 g.

TAMPOTRYK

4852 BLACKNOTE A6
Praktisk og smart notesblok i A6-format. 
Med 80 sider cremefarvet, linjeret papir, 
PU-omslag, elastiklukning, bundet ryg 
og silkebånd. Mål 14,3 x 9,2 x 1,2 cm. 
130 g.

TAMPOTRYK

5618 BLACKNOTE A5
Praktisk og smart notesblok i A5-format 
med 80 sider cremefarvet, linjeret papir, 
PU-omslag, elastiklukning, bundet ryg 
og silkebånd. Mål 21 x 14,5 x 1,5 cm. 
304 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

5989 POCKET NOTEBOOK A4
Notebook i A4-format med 96 sider cremefarvet, linieret papir (80 g/m²), hardcover, elastikluknin, silkebånd i ryggen. Mål 29 
x 21 x 1,5 cm. 630 g.

TAMPOTRYK

5588 POCKET NOTEBOOK A6
Smart notesbog med 96 sider cremefarvet, linjeret papir (80 g/m²). 
Med hardcover, elastiklukning, opbevaringslomme og silkebånd.  Mål 
14,3 x 9,2 x 1,7 cm. 140 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

5813 POCKET NOTEBOOK A5
Notesbog i A5-format med bunden ryg, hårdt omslag, 96 
cremefarvede, linjerede sider, elastiklukning og silkebånd. Mål 21 x 14 
x 1,8 cm. 296 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

1244 SOFTCOVER NOTEBOOK
Praktisk, kompakt og fleksibel notesbog. Med bøjeligt cover i PU og ca. 64 ark cremefarvet, linjeret papir (70 g/m²). Mål 12,7 
x 17,8 x 0,8 cm. 123 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1243 BUDGETNOTE A5 LINES
Praktisk notesbog i A5-format. Cover i hård PU, ca. 80 cremefarvede, 
linjerede sider (70 g/m²), elastisk lukning og læsebånd. Mål 14,8 x 21 x 
1,1 cm. 300 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1245 BUDGETNOTE A5 BLANC
Praktisk notesbog i A5-format. Cover i hård PU, ca. 80 cremefarvede, 
blanke sider (70 g/m²), elastisk lukning og læsebånd. Mål 14,8 x 21 x 1,1 
cm. 300 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

0758 RFID VISITA SLIDE
Praktisk RFID-kortholder af plast med praktisk glidesystem. Beskytter mod ufrivillig digital aflæsning af identitetskort, 
kreditkort og bankkort. Passer til 3 kort. Mål 9,2 x 6,3 x 0,8 cm. 26 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

0584 RFID PHONE POCKET
Fleksibel RFID-kortholder lavet af aluminium/PP til at forhindre skimming og digital aflæsning. Opbevares nemt i en pung 
eller på bagsiden af en mobiltelefon ved hjælp af den smarte klæbestrimmel. Passer til 1 kort. Mål 9,2 x 6,4 cm. 3 g.

TAMPOTRYK

1260 RFID VISITA
RFID-kortholder af ABS. Designet til at blokere RFID-læsere fra at aflæse ID-kort og kreditkort. Mål 9,5 x 6,2 x 0,9 cm. 25 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

1536 RFID PATROL
RFID-pung i polyester med nylon indeni. Møntlomme med trykknap, 
plads til sedler og 3 kreditkort. RFID-beskyttelsesteknologien beskytter 
kortene mod aflæsning og identitetstyveri. Mål 11,5 x 9,5 cm. 46 g.

SILKETRYK

1436 RFID DELGADO
RFID-kreditkortholder af vævet polyester med nylon indeni og plads 
til 7 kreditkort. RFID-beskyttelsesteknologien beskytter kortene mod 
aflæsning og identitetstyveri. Mål 7,7 x 11,1 cm. 35 g.

SILKETRYK

0759 RFID KEYLESS KEY 
RFID-signalblokker til nøglefrie bilnøgler. Lavet af 600D-polyester 
og med speciel inderbeklædning. Blokerer effektivt indgående og 
udgående signaler fra blandt andet; RFID, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 
og selv telefonopkald. Inklusive brugsvejledning. Mål 13 x 8,6 x 0,5 
cm. 20 g.

SILKETRYK

1236 RFID KEYPURSE
RFID-nøglepung i polyester med nylon indeni. Lynlås, nøglering og 
ekstra plads til kort. RFID-beskyttelsesteknologien beskytter kortene 
mod aflæsning og identitetstyveri. Mål 11,5 x 7,5 cm. 20 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

1721 TRANS PURSE
Transparent PVC nøgle-/møntpung med lynlås og nøglering i rustfrit 
stål. Mål 11,2 x 7,8 x 0,8 cm. 12 g.

SILKETRYK

1711 PURSEY
Pung i imiteret læder med lynlås og nøglering i rustfrit stål. Mål 10,5 x 
7 x 0,8 cm. 16 g.

SILKETRYK

2136 CREDITPOUCH
Kompakt kortholder i imiteret læder til opbevaring af penge, kreditkort 
eller visitkort. Med 2 lommer foran. Mål 10 x 7,2 x 0,5 cm. 10 g.

SILKETRYK

3468 BLACKSTAR
Smart pung fremstillet af blødt, imiteret læder med 5 rum og en 
rummelig lomme til mønter. Mål 12,5 x 9,5 x 1,5 cm. 61 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

3879 DOCUMENT A4
Skriveplade i plast i A4-format med dokumentklemme i metal. Mål 32,3 
x 23,7 x 1,3 cm. 190 g.

TAMPOTRYK

4143 MARKETING A4
Skriveplade i imiteret læder i A4-format med kraftig dokumentklemme. 
Mål 33 x 23,5 x 1,2 cm. 338 g.

SILKETRYK

4465 PICO A4
Skriveplade fremstillet af vævet 600D polyester/imiteret læder i A4-format. Mål 32 x 23 x 1,5 cm. 394 g.

SILKETRYK



244

.98

.98 .98

DKK 82,00DKK 82,00

DKK 50,00 DKK 44,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

6087 DESIGNFOLIO A5
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester/imiteret læder i A5-format. Med diverse lommer, 
udtagelig solcellelommeregner med dobbelt strømforsyning (inkl. batteri) og lynlås. Inkl. skriveblok og kuglepen. Mål 25 x 19 
x 3 cm. 438 g.

SILKETRYK

5026 MARCO POLO A5
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester 
i A5-format med flere lommer og lynlåslukning. Inkl. skriveblok og 
kuglepen. Mål 25 x 19 x 2 cm. 339 g.

TAMPOTRYK

4642 NOTO A5
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester/
imiteret læder i A5-format. Med lommer og lynlåslukning. Inkl. 
skriveblok og kuglepen. Mål 25 x 19 x 2,5 cm. 320 g.

TAMPOTRYK
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DKK 73,00DKK 73,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

5644 ECO CONFERENCE CORK A5
Øko-venlig skrivemappe i A5 format med omslag i kork og indstiklomme med plads til kreditkort. Indersiden er foret med 
ikke-vævet materiale. Inkl.linjeret skriveblok (ca. 30 ark) og miljøvenlig kuglepen i kork og hvedestrå med blåt blæk. Mål 
23,5 x 18 x 1,5 cm. 230 g.

SILKETRYK

5646 ECO CONFERENCE CORK A4
Øko-venlig skrivemappe i A4 format. Med omslag i kork og lomme. Inderside foret med nylon. Inkl. linjeret skriveblok (ca. 30 
ark) og miljøvenlig kuglepen i kork og hvedestrå med blåt blæk. Mål 32,5 x 24,5 x 1,8 cm. 460 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

Vi leverer disse dokumentmapper, præcis som du vil have det: i den ønskede farve med et flot 
print, eget design eller et knivskarpt billede. Du kan også vælge at kombinere alle muligheder.

Vil du have én specifik farve? Front i orange, grøn eller lilla? Måske et tryk af slange- eller 
koskind? Du kan få enhver tænkelig farve og design - endda med dit logo eller slogan. 

4698 RAINBOWNOTE A5
Dokumentmappe af mikrofiber i A5-format med 2 lommer og 
elastikholder til kuglepen. Inkl. linjeret skriveblok (ca. 30 ark) og 
kuglepen. Mål 23,3 x 18 x 1 cm. 235 g.

SUBLIMATIONSTRYK

5698 RAINBOWNOTE A4
Dokumentmappe af mikrofiber i A4-format med 4 lommer og 
elastikholder til kuglepen. Inkl. linjeret skriveblok (ca. 30 ark) og 
kuglepen. Mål 33 x 24,5 x 1 cm. 469 g.

SUBLIMATIONSTRYK

RAINBOW COLLECTION

Der er uanede muligheder til unik og 
bemærkelsesværdig markedsføring!
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

4756 PERUGIA A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D nylon/imiteret 
læder i A4-format. Med diverse lommer. Inkl. skriveblok og kuglepen. 
Mål 33 x 24 x 1,5 cm. 585 g.

SILKETRYK

5453 ACADEMY A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D nylon/imiteret 
læder i A4-format. Med diverse lommer. Inkl. skriveblok og kuglepen. 
Mål 33 x 24 x 1,5 cm. 585 g.

SILKETRYK

5936 SUPERIEUR A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester/
imiteret læder i A4-format. Med lynlåslukning. Inkl. skriveblok og 
kuglepen. Mål 36 x 25 x 2 cm. 688 g.

SILKETRYK

7325 CONGRESS A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af imiteret læder i A4-format. 
Med hjørnebeskyttere i metal. Inkl. skriveblok og kuglepen. Mål 32 x 
24 x 1,5 cm. 517 g.

SILKETRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

7354 ALPHA A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester/
imiteret læder i A4-format. Inkl. udtagelig solcellelommeregner med 
dobbelt strømforsyning (inkl. batteri), skriveblok og kuglepen. Mål 33 x 
24 x 1,5 cm. 668 g.

SILKETRYK

6064 FIRENZE A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester/
imiteret læder i A4-format. Med rummelig opbevaring, ekstra indvendig 
lomme og lynlåslukning. Inkl. skriveblok og kuglepen. Mål 36 x 25 x 2 
cm. 756 g.

SILKETRYK

6446 MANAGER A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester i 
A4-format. Med ringbind og lynlåslukning. Inkl. skriveblok og kuglepen. 
Mål 34 x 28 x 3 cm. 834 g.

SILKETRYK

7353 BETA A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af 420D ripstop-polyester/
imiteret læder i A4-format. Med udtagelig solcellelommeregner med 
dobbelt strømforsyning (inkl. batteri) og lynlåslukning. Inkl. skriveblok 
og kuglepen. Mål 33,5 x 24 x 3,5 cm. 744 g.

SILKETRYK
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.98

.98.98

DKK 164,00DKK 164,00

DKK 164,00DKK 160,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

7549 DESIGN ORGANISER A4
Luksus konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester/imiteret læder i A4-format. Med flere lommer, 
udtageligt ringbind, skriveplade og solcellelommeregner med dobbelt strømforsyning (inkl. batteri). Lynlåslukning. Inkl. 
skriveblok og kuglepen. Mål 36 x 30 x 5 cm. 1237 g.

SILKETRYK

6480 MOBILE OFFICE A4
Eksklusiv tablet case i A4-format. Med velcrolukning til fastgørelse i 
forskellige skrivepositioner, drejbar tabletholder med elastikbånd til 
sikker beskyttelse af tabletten. Organisator med 1 stort rum, plads til 6 
visitkort og elastiklomme til en smartphone eller oplader. Lynlåslukning. 
Inklusive notesbog og luksus touchpen. Mål 33,5 x 26 x 3,5 cm. 868 g.

SILKETRYK

7945 TOP A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af vævet 600D polyester i 
A4-format. Med håndtag, ringbind, solcellelommeregner med dobbelt 
strømforsyning (inkl. batterier) og lynlåslukning. Inkl. skriveblok og 
kuglepen. Mål 36 x 31 x 6,5 cm. Pakket stykvis i æske. 1434 g.

TAMPOTRYK
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.98.98

DKK 164,00DKK 108,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR

Eksklusive Tucson-mapper i læder!
Eksklusive konference-/dokumentmapper fremstillet af Tucson-læder: elegant, specialspundet 
læder med fint, grynet mønster. Alle dele i vores Tucson-kollektion er indpakket i et elegant 
klæde og leveres i en gaveæske. 

7447 TUCSONMAYOR A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af læder/160 D polyester i 
A4-format. Med diverse lommer og lynlåslukning. Inkl. skriveblok og 
kuglepen. Mål 33 x 25,5 x 3 cm. Pakket stykvis i gaveæske. 980 g.

SILKETRYK | LASERGRAVERING

7650 TUCSONCHIEF A5
Konference-/dokumentmappe af læder i A5-format. Med flere lommer 
og lynlåslukning. Inkl. skriveblok og kuglepen. Mål 25 x 19 x 2,5 cm. 
Pakket stykvis i gaveæske. 550 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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.98

.98

.98

DKK 164,00DKK 164,00

DKK 169,00DKK 169,00

DKK 272,00DKK 272,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

KONTOR KONTOR

7665 TUCSONEMPEROR A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af læder i A4-format. Med flere lommer, slidser til visitkort og lynlåslukning. Inkl. 
skriveblok og kuglepen. Mål 35 x 27 x 2,5 cm. Pakket stykvis i et elegant klæde og gaveæske. 1050 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

7157 TUCSONGOVERNOR A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af læder i A4-format. Med lommer, lynlåslomme, slidser til visitkort og lynlåslukning. 
Inkl. skriveblok og kuglepen. Mål 35,5 x 25,5 x 3,5 cm. Pakket stykvis i gaveæske. 1050 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

8343 TUCSONPRESIDENT A4
Konference-/dokumentmappe fremstillet af læder i A4-format. Med håndtag, udtageligt ringbind, solcellelommeregner med 
dobbelt strømforsyning (inkl. batteri) og lynlåslukning. Inkl. skriveblok og kuglepen. Mål 36 x 32 x 7 cm. Pakket stykvis i 
gaveæske. 1945 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING



1337 BIO STONE PEN (P. 282)

SKRIVEREDSKABER
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.70

.62.50.30.10 .01

.10 .10

DKK 4,15DKK 4,15 DKK 18,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 8,25 DKK 10,50

SKRIVEREDSKABER

1406 DUOMARKER
Overstregningstusch med 2 
fluorescerende farver. Skrå spids med 
2 markeringsbredder. Mål 9,5 x 2,5 x 
1,3 cm. 14 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

3604 TRIOMARKER
Highlighter med 3 forskellige 
neonfarver. Gul, grøn og pink spids. Mål 
8 x 9 x 1,5 cm. 23 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

3747 ACCENTIVE
Gul, grøn og pink highlighter i en 
kompakt holder. Mål Ø 4,5 x 12 cm. 95 g.

TAMPOTRYK

2574 BLOOM
Overstregningstuscher med 5 forskellige neonfarver. Mål Ø 10 x 1,7 
cm. 45 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

2840 STARMARKER
Highlighter med 5 forskellige neonfarver. Mål 11 x 11 x 1,8 cm. 42 g.

DIGITALTRYK | TAMPOTRYK
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.44

.04

.04

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 15,00DKK 15,00

DKK 11,50DKK 11,50

DKK 4,15DKK 4,15

SKRIVEREDSKABER

3592 LINIBOX
Opbevaringsæske i træ med glidelåg (20 cm lineal), 12 spidsede farveblyanter og en blyantsspidser i træ. Mål 20,8 x 4,4 x 3 
cm. 107 g.

TAMPOTRYK

2444 YOUNG ARTIST
8 lakerede og spidsede farveblyanter og malebog med 12 miniature maleskitser (6 x 2 identiske billeder). Pakket i en 
praktisk opbevaringsboks. Mål 14,8 x 10,4 x 1,3 cm. 73 g.

FULD-FARVE KLISTERMÆRKE

1515 MAGIC CRAYON
6 farvekridt i en transparent beholder formet som en farveblyant. Egnet til børn over 3 år. Mål 9 x 1,9 x 1,4 cm. 20 g.

FULD-FARVE KLISTERMÆRKE
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.44 .30 .60 .62 .40

.44 .44

DKK 9,60 DKK 3,15 DKK 5,95

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 1,65 DKK 3,15

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

3245 COLOURWOODY
6 farveblyanter i ulakeret træ, som 
leveres i en træbeholder. Mål Ø 3 x 14 
cm. 46 g.

TAMPOTRYK

1888 COLOURTUBE
6 farveblyanter i ulakeret træ i en 
papæske med blyantsspidser i 
plastlåget. Mål Ø 2,8 x 10,2 cm. 28 g.

TAMPOTRYK | FULD-FARVE KLISTERMÆRKE

2434 COLOURJOY
Karton med 6 ufarvede blyanter, 6 
farveblyanter og blyantspidser. Mål Ø 
4,5 x 10 cm. 70 g.

TAMPOTRYK | FULD-FARVE KLISTERMÆRKE

1319 SIXCOLOUR
6 farveblyanter i ulakeret træ. Leveres i papæske fremstillet af 
genbrugsmaterialer. Mål 9,2 x 4,5 x 1 cm. 19 g.

TAMPOTRYK

1419 PASTELLI
12 farveblyanter af ufarvet træ i en papæske af genbrugsmateriale. Mål 
9 x 9 x 0,9 cm. 30 g.

TAMPOTRYK
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.10 .20 .31 .32.44.50.60 .71.70 .98 .44

.98.01 .10 .65.75 .97.98.35

.01 .10 .20.32.60.98

DKK 0,55 DKK 0,55

DKK 0,55 DKK 1,65

DKK 0,55

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

1409 PENCIL
Spidset blyant i træ (HB) med 
viskelæder. Mål 19 x 0,8 cm. 5 g.

SILKETRYK

1308 TOPIC
Uspidset blyant i træ (HB) med 
viskelæder. Mål 19,1 x 0,8 cm. 6 g.

SILKETRYK

1615 SHARP
Spidset blyant i træ (HB) med viskelæder. Mål 19 x 0,8 cm. 5 g.

SILKETRYK

1263 SIGNPOINT
Stiftblyant med viskelæder og 3 HB-refills (0,7 mm). Mål 15 x 0,8 cm. 
7 g.

SILKETRYK

1309 TOPIC LAK
Uspidset blyant i træ (HB) med 
viskelæder. Mål 19,1 x 0,8 cm. 6 g.

SILKETRYK
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.01 .32.60.70.30 .99

.01 .01 .30.60.70.98.10

DKK 4,15 DKK 6,85

DKK 7,80 DKK 4,15

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

1529 QUATTRO COLOUR
Kuglepen med 4 farver og non-slip gummigreb. Blåt, grønt, rødt og sort 
blæk. Mål 14,26 x 1,21 cm. 11 g.

TAMPOTRYK

2857 FUNWRITE
Kuglepen med blåt blæk og farvet lyspære, der lyser i 10 sekunder, så 
snart du slår den let. Inkl. batterier. Leveres med 6 forskellige farver. 
Mål 18,5 x 2,7 cm. 20 g.

TAMPOTRYK

1729 QUINTET 5-I-1
4-farvet kuglepen og mekanisk stiftblyant i én. Med viskelæder i 
toppen og gummigreb. Blåt, grønt, rødt og sort blæk. Stiftblyanten (0,5 
mm) kommer frem ved at trykke clipsen ned. Mål 14,57 x 1,37 cm. 16 g.

TAMPOTRYK

1629 TRIPLETOUCH
3-farvet kuglepen med top/pegepind i gummi, som kan anvendes på 
touchskærme (f.eks. iPhone/iPad). Skaft med metallic look, gummigreb 
og blåt, rødt og sort blæk. Mål 14,3 x 1,25 cm. 10 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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.30

.01 .98

DKK 5,40

DKK 7,80

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

0810 MAGIC ERASABLE PEN
Kuglepen med sletbar blåt blæk. Du kan bruge enden af pennen til nemt at gøre den skrevne tekst usynlig og skrive den 
over igen. Clipsen på pennen fungerer også som trykknap. Mål 14,5 x 1,1 cm. 9 g.

SILKETRYK

2696 PROTOOL MULTIPEN
Multifunktionel kuglepen i rustfrit stål. Med lineal (7 cm/3 inches), vaterpas, skruetrækker og pegepind. Kuglepennen har blåt 
blæk, clips i metal og dreje-klik-system. Mål Ø 1,1 x 14,5 cm. 12,5 g.

TAMPOTRYK
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.10 .60.70.80.98

.10 .20.30 .31 .50.60.70.98 .10 .30.98

.98 .30.50.60.98

.32.50.62 .71 .90.72 .98.20

.32

DKK 1,30

DKK 1,10 DKK 1,10 DKK 1,75

DKK 1,10 DKK 2,60

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

1608 PALITO
Reklamekuglepen med farvede detaljer 
og strømlinet skaft. Mål 14,8 x 1 cm. 7 g.

SILKETRYK

1835 TIP
Kuglepen med blåt eller sort blæk, non-
slip greb og farvet clips og trykknap. 
Angiv den ønskede variant ved 
bestilling. Mål 13,8 x 1 cm. 7 g.

SILKETRYK

1837 ICETIP
Kuglepen med blåt blæk, matteret skaft 
og behageligt greb. Mål 13,8 x 1 cm. 7 g.

SILKETRYK

1678 NUVA
Kuglepen med blåt blæk i mat finish. 
Enestående clips og trykknap, der 
passer perfekt sammen. Mål 14,7 x 1 
cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1836 BLACKTIP
Kuglepen med sort blæk og non-slip 
greb. Mål 13,8 x 1 cm. 7 g.

SILKETRYK

1860 COLOURBOW
Kuglepen med blåt blæk, non-slip greb, 
sølvfarvede detaljer og solid og farvet 
clips. Mål 14 x 1,1 cm. 8 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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.10 .20.30.32.50.60.62 .71 .90.30.60

.10 .31 .50.60.70.80.98.30

.98.30.50.60.70.98

DKK 1,65

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 1,85

DKK 1,50

DKK 2,20

SKRIVEREDSKABER

1546 JOLLY
Kuglepen med blåt eller sort blæk og 
smart kugleformet trykknap. Angiv den 
ønskede variant ved bestilling. Mål 13,8 
x 1,4 cm. 11 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

1109 STRIPER
Kuglepen med blåt blæk og 
transparentfarvet clips. Mål 13,9 x 1,01 
cm. 8 g.

TAMPOTRYK

1848 ROXYSOLID
Kuglepen med blåt blæk eller sort blæk, buet clips og dreje-klik-system. Angiv den ønskede variant ved bestilling. Mål 13,53 
x 1,01 cm. 8 g.

SILKETRYK

1826 TRANSACCENT
Kuglepen med blåt blæk, 
transparentfarvet clips og matchende 
detaljer på grebet. Mål 14,3 x 1,3 cm. 
14 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK
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.20.30.50.60.62.70.80.20.32.50.60.70.98 .10 .20 .31 .32.50.60.70 .90.80 .98

.10 .20.30.50.60.70.98.30 .31 .50.60.62.80 .98.90

DKK 2,40DKK 1,85

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 2,05

DKK 1,65DKK 2,20

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

2350 COLOURGRIP
Kuglepen med blåt blæk, 
transparentfarvet gummigreb og 
metalclips. Mål 14,1 x 1,26 cm. 12 g.

TAMPOTRYK

1971 CURVY
Kuglepen med blåt blæk i en mat og 
skinnende kombination. Non-slip greb 
og imponerende detaljer. Mål 14,2 x 
0,85 cm. 8 g.

TAMPOTRYK

1920 DOTT
Kuglepen med blåt blæk og matchende 
farvedetaljer på den sølvfarvede 
trykknap. Mål 13,9 x 1,07 cm. 7 g.

SILKETRYK

2606 CROCKET
Kuglepen med blåt blæk, transparentfarvet skaft og sølvfarvede 
detaljer. Mål 13,5 x 1 cm. 9 g.

TAMPOTRYK

1865 IREEN
Kuglepen med blåt blæk, farvede detaljer, gummigreb og elegant clips. 
Mål 14,2 x 1,2 cm. 9 g.

TAMPOTRYK
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.10 .31 .32.50.60.62 .71.70 .80.20

.10 .32.50.60.62.70 .90.80 .98

.30

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 1,50

DKK 2,05

DKK 2,20

SKRIVEREDSKABER

0818 ATHOS BLACKGRIP
Kuglepen med blå skrift, transparent skaft, sort greb, metalclips og sølvfarvede detaljer. Mål 14 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

1810 TRANSWRITE
Kuglepen med blåt blæk, transparent skaft, flot og moderne clips, iøjnefaldende fyld i samme farve som clipsen samt farvet 
detalje på trykknappen. Mål 14,4 x 1 cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1680 MONACO
Kuglepen med blåt eller sort blæk, gummigreb og metalclips. Angiv den ønskede variant ved bestilling. 11 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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.30.20 .50.60 .61 .62.70 .71 .98.80 .10 .20 .31 .32.50.60.62 .71 .98.70 .80 .10 .20.30 .31 .50.60.62 .71 .98.70 .80

.10 .60.98.30

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 1,60 DKK 1,60 DKK 1,60

DKK 2,20

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

2112 ATHOS SILVER
Kuglepen med blåt eller sort blæk, 
farvet gummigreb og metalclips. Angiv 
den ønskede variant ved bestilling. Mål 
14,1 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2114 ATHOS WHITE
Kuglepen med blåt blæk eller sort 
blæk, hvidt skaft med non-slip greb og 
metalclips. Angiv den ønskede variant 
ved bestilling. Mål 14,1 x 1,1 cm. 10 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2358 ATHOS
Kuglepen med blåt blæk, 
transparentfarvet skaft, non-slip greb og 
metalclips. Angiv den ønskede variant 
ved bestilling. Mål 14,1 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2498 ATHOS ANTIBAKTERIEL KUGLEPEN
Antibakteriel kuglepen. ABS skaft behandles med sølv nanoteknologi. Denne teknologi hæmmer og forhindrer vækst af 
bakterier og andre mikroorganismer. Fremstillet i henhold til ISO 22196-standarden: vedrører måling af antibakteriel aktivitet 
i plast og andre ikke-porøse overflader. Pennen har blåt blæk, en trykknap og sølvfarvede accenter. Mål Ø 1,3 x 13,9 cm. 12,2 
g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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.10 .30.90.98 .01 .32.70.90.98 .20.30.50.60.70.90.91

.04.20 .31 .32.50.60.70.98 .01 .30.70.93 .01 .30.50.60.70

DKK 2,20 DKK 1,30 DKK 2,20

DKK 2,05 DKK 2,20

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 1,85

SKRIVEREDSKABER

1438 BOSTON
Elegant kuglepen med blåt blæk og 
metalclips. Mål 13,5 x 1,1 cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

1480 GRACIA
Slank kuglepen med blåt blæk og 
gummigreb. Mål 14,1 x 1 cm. 10 g.

TAMPOTRYK

1620 BOSTON TRANS
Elegant kuglepen med blåt blæk, 
transparentfarvet skaft og mat 
metalclips. 9 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

1655 PRESTON
Transparentfarvet kuglepen med blåt 
blæk, elegant, kurvet clips og sølvfarvet 
trykknap. 7 g.

SILKETRYK

1740 CLICSTAR
Kuglepen med blåt blæk, metallic look 
skaft og perforeret metalclips. Mål 13,2 
x 1 cm. 9 g.

SILKETRYK

1966 ACCENTA
Kuglepen med blåt blæk med mat, sort 
skaft, iøjnefaldende clips og detaljer 
med metallic look. Mål 13,9 x 1,1 cm. 8 g.

TAMPOTRYK
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.31 .50.60.70.98.30 .10 .31 .32.50.60.70.98.20

.31 .50.60.80.98

DKK 2,20 DKK 2,40

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 2,40

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

1850 VISTA
Kuglepen med blåt blæk i unikt design: Skaftet og clipsen er designet 
i et stykke, hvilket gør den specielt iøjnefaldende. Med farvedetaljer 
under den optisk ‘svævende’ clips. Mål 14,2 x 1,1 cm. 7 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

1866 VISTA SOLID
Kuglepen med blåt blæk i unikt design: Skaftet og clipsen er designet 
i et stykke, hvilket gør den specielt iøjnefaldende. Med farvedetaljer 
under den optisk ‘svævende’ clips. Mål 14,2 x 1,1 cm. 9 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

1516 SPARGO
Kuglepen med blåt blæk, gummigreb, moderne clips og farvede detaljer under clipsen. Mål 14,4 x 1 cm. 8 g.

TAMPOTRYK
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.20.30 .60 .71 .98.50

.20 .32.50.60.70.98.31.32.50.60.70.98.31

.30 .60 .71 .98.50

DKK 2,20

DKK 2,60DKK 2,60

DKK 2,20

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

1902 SWAN
Kuglepen med blåt blæk, buet clips med farvede detaljer og dreje-klik-
system. Mål 14,6 x 1,2 cm. 14 g.

TAMPOTRYK

1899 LUNAR
Kuglepen med blåt blæk, flot designet clips med iøjnefaldende detaljer 
og dreje-klik-system. Mål 14,5 x 1,2 cm. 12 g.

SILKETRYK

1897 LUNAR COLOUR
Kuglepen med blåt blæk, flot designet clips med en iøjnefaldende grå 
nuance og dreje-kilk-system. Mål 14,5 x 1,2 cm. 12 g.

SILKETRYK

1932 SWAN COLOUR
Kuglepen med blåt blæk, buet clips med hvide detaljer og dreje-klik-
system. Mål 14,6 x 1,2 cm. 14 g.

TAMPOTRYK



267

.10 .60.73.98.32 .01 .30.60.62.98.02

.50.60.80.98 .01 .30.50.60.70.98 .01 .30.50.60.70.98

DKK 2,20 DKK 2,95

DKK 2,40 DKK 2,95 DKK 3,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

0811 SOLID GRAPHIC
Kuglepen med blåt blæk, transparent clips og trykknap. Skaftet har et 
flot diamantmønster i 3D. Mål 13,7 x 1,1 cm. 9 g.

TAMPOTRYK

1973 GLAMOUR
Kuglepen med blåt eller sort blæk, non-slip greb, dekorative ringe i 
aluminium og metalclips. Angiv den ønskede variant ved bestilling. Mål 
13,8 x 1,1 cm. 10 g.

TAMPOTRYK

1315 JAZZY
Kuglepen med blåt blæk, metalfarvede 
ringe og skinnende udsmykning. Mål 14,1 
x 1 cm. 11 g.

SILKETRYK

1415 RINGER
Kuglepen med blåt blæk med skaft i 
metallic look, metalclips, trykknap og 
skinnende ringe på skaftet. Mål 14,2 x 
1,1 cm. 10 g.

TAMPOTRYK

1732 MORRIS
Kuglepen med blåt blæk, karakteristisk 
aluminiumgreb og detaljer i farvet 
gummi. Mål 13,6 x 1,1 cm. 11 g.

TAMPOTRYK
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.01 .60.98.30 .10 .60.98.30

.30 .70.98.61.10 .98

DKK 3,05 DKK 3,20

DKK 2,10DKK 2,10

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

1396 NOBLESSE
Kuglepen med blåt blæk med skaft i metallic look og clips og ringe i 
metal. 8 g.

TAMPOTRYK

2407 PUSHBOW
Kuglepen med blåt blæk og stilfuld clips i metal, som også fungerer 
som trykknap. Mål 14,4 x 1,1 cm. 11 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

3328 NOSTALGIE ONE
Kuglepen med blåt blæk, poleret skaft, guldfarvet clips og top samt 
twist-action spids. Mål 13,5 x 1,1 cm. 10 g.

SILKETRYK

1421 NOSTALGIE SILVER ONE
Kuglepen med blåt blæk, poleret skaft, udsmykket clips og top samt 
twist-action spids. Mål 13,5 x 1,1 cm. 9 g.

SILKETRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

2436 STILOLINEA RAJA
Kuglepen med blåt blæk, farvet spids og clips og mellemringe i metal. 
Made in Italy. Mål Ø 1,06 x 13,9 cm. 11 g.

SILKETRYK

2653 STILOLINEA RAJA CHROME
Kuglepen med blåt blæk og spids, clips og mellemringe i metal. Made 
in Italy. Mål Ø 1,06 x 13,95 cm. 11 g.

SILKETRYK

Med Stilolinea har du topkvalitet i hånden!
Reklamekuglepenne, som virkelig skiller sig ud. Med kuglepenne fra Stilolinea får du et 
mærkevareprodukt af høj kvalitet, som holder denne kvalitet selv ved omfattende brug. Det 
moderne udseende er skabt gennem italiensk design med gennemtænkte, diskrete detaljer. 
Stilolinea står for topkvalitet, der sikrer en pålidelig og omkostningseffektiv markedsføring af dit 
brand. 



270

.10 .31 .50.60.80 .10 .31 .32.50.60.70.98

.10 .31 .50.60.70.98.20 .32

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

1675 STILOLINEA BARON 03 ICE
Kuglepen med blåt blæk, transparent og matteret skaft og clips. Made 
in Italy. Mål Ø 1,09 x 13,4 cm. 10 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1769 STILOLINEA BARON 03 COLOR
Kuglepen med blåt blæk og farvede detaljer. Kombination af mat og 
skinnende finish. Produceret i Italien. Mål Ø 1,09 x 13,4 cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1877 STILOLINEA BARON COLOUR
Kuglepen med blåt blæk og farvet clips og spids. Made in Italy. Mål Ø 1,09 x 13,4 cm. 9 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

1640 STILOLINEA S30 PEN
Kuglepen med blåt blæk, ekstra bred clips og farvede detaljer i skaftet. 
Made in Italy. Mål Ø 1,12 x 13,8 cm. 8 g.

SILKETRYK

1695 STILOLINEA DUCAL
Kuglepen med blåt blæk, clips og flotte, farvede detaljer. Made in Italy. 
Mål Ø 1,14 x 13,75 cm. 8 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1775 STILOLINEA DUCAL COLOR
Kuglepen med blåt blæk og farvet clips og spids. Made in Italy. Mål Ø 
1,14 x 13,75 cm. 8 g.

SILKETRYK

1819 STILOLINEA IPROTECT
Antibakteriel kuglepen fra mærket Stilolinea. Med blå skriftpåfyldning 
og farvet klip / trykknap. Zinkionerne i denne kuglepen har en 
antibakteriel virkning og dræber 99% af de usynlige bakterier. Dette 
forhindrer spredning fra hånd til hånd. Klinisk bevist. Made in Italy. 9 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

1719 STILOLINEA PIER MIX SPECIAL
Kuglepen med blåt blæk og transparentfarvet clips og trykknap. Made 
in Italy. Mål Ø 1,13 x 13,72 cm. 9 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK | TAMPOTRYK

1718 STILOLINEA OLLY
Kuglepen med blåt blæk og farvet clips og spids. Made in Italy. Mål Ø 
1,21 x 13,9 cm. 11 g.

SILKETRYK

0567 STILOLINEA S45 KUGLEPEN
Kuglepen med blåt blæk og farvet clips/trykknap. Made in Italy. Mål Ø 
1,13 x 13,95 cm. 10 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1658 STILOLINEA S45 CLEAR
Kuglepen med blåt blæk af transparentfarvet plast og med stor clips/
trykknap.  Made in Italy. Mål Ø 1,13 x 13,9 cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK



273

.10 .30.70.98.30.50.60.70 .98.90

.10 .70.31 .10 .71 .90.95.98.30

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

3151 STILOLINEA S45 BIO
Øko-venlig kuglepen af mærket 
Stilolinea®. Med blåt blæk. Det 
matte skaft er lavet i Ingeo® PLA-
plastik. Ingeo® er plastik fremstillet af 
plantefibre, hvilket gør kuglepennen 
80% biologisk nedbrydelig og egnet til 
kompostering. Lavet i Italien. Mål Ø 1 x 
13,9 cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

2855 STILOLINEA VEGETAL 
CLEAR
Kuglepen med blåt blæk i 
naturmaterialer, 80% bionedbrydelig. 
Transparent skaft og gummigreb. 
(EN13432:2000-12). Made in Italy. Mål Ø 
1,07 x 13,7 cm. 11 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1169 STILOLINEA S45 
RECYCLED
Miljøvenlig kuglepen. Skaftet er lavet af 
100% genanvendt plastik. Med blåt blæk 
og stor clips/trykknap. Lavet i Italien. Mål 
Ø 1 x 13,9 cm. 8 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1167 STILOLINEA S45 RPET
Miljøvenlig, kuglepen med blå blæk fra Stilolinea®-mærket. RPET-
holderen og klemme / trykknap er lavet af genanvendte PET-flasker. 
Den generøse klip er ideelt til print og skiller sig straks ud. Made in 
Italy. Mål Ø 1 x 13,9 cm. 11 g.

TAMPOTRYK | SILKETRYK

1880 STILOLINEA BARON 03 RECYCLED
Miljøvenlig kuglepen med blåt blæk. Fremstillet af 100% genanvendt 
ABS-plast stammende fra brugte og/eller udtjente elektroniske 
enheder. Med standardtryk af genbrugssymbol ved siden af clipsen. Et 
ansvarligt valg. Made in Italy. Mål Ø 1,1 x 13,4 cm. 9 g.

SILKETRYK



274

.10 .30 .31 .50.60.62 .90.70 .98

.10 .30 .31 .50.60.70.80 .98.90 .10 .20 .31 .32 .70.60 .98.10 .20 .31 .50.98

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

2046 SENATOR SUPERHIT
Kuglepen med blåt blæk af mærket Senator® med tidløst design, 
poleret skaft og stor clips og trykknap. Made in Germany. Mål Ø 1,1 x 
14,5 cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

2044 SENATOR LIBERTY 
POLISHED
Kuglepen med blåt blæk af mærket 
Senator® med poleret skaft, trendy 
design og stor clips og trykknap. Made 
in Germany. Mål Ø 1,1 x 14,7 cm. 8 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

2068 SENATOR SUPERHIT 
POLISH
Kuglepen med blåt blæk af mærket 
Senator® med poleret skaft og stor, 
farvet clips/trykknap. Made in Germany. 
Mål Ø 1,1 x 14,5 cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

2066 SENATOR SUPERHIT 
POLISHED SOFTGRIP
Kuglepen med blåt blæk af mærket 
Senator® med poleret skaft, stor, farvet 
clips/trykknap og farvet gummigreb. 
Made in Germany. Mål Ø 1,1 x 14,5 cm. 
9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

Senator kuglepenne for 
optimal skrivekomfort!
Made in Germany
Siden 1920 har Senator designet og produceret 
kuglepenne af høj, tysk kvalitet til stærke priser. Senator 
kuglepenne er beundret verden over.

Kvalitet til mindste detalje
Senator følger med tiden hvilket udmønter sig i et 
altid moderne design og stor funktionalitet. Der er stor 
opmærksomhed på lækre detaljer, som giver hver 
kuglepen unik karakter. Senator er lig med fremragende 
kvalitet. 
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

2064 SENATOR DART 
POLISHED
Kuglepen med blåt blæk af mærket 
Senator® i tidløst design med poleret 
skaft og stor, farvet clips/trykknap. Made 
in Germany. Mål Ø 1 x 14,3 cm. 9 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1408 SENATOR TOP
Kuglepen af mærket Senator®  med 
blåt blæk, metalspids, clips, trykknap 
og ring om skaftet. Made in Germany. 
Den hvide og sorte kuglepen er også 
tilgængelig med sort blæk. Angiv den 
ønskede variant ved bestilling. Mål Ø 1 x 
13,2 cm. 8 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK

2048 SENATOR 
CHALLENGER FROSTED
Kuglepen med blåt blæk af mærket 
Senator® med transparentfarvet skaft og 
stor clips og trykknap. Made in Germany. 
Mål Ø 1,1 x 14,8 cm. 8 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

2308 SENATOR NATURE PLUS MAT
Kuglepen med blåt blæk af mærket Senator®. Biologisk nedbrydelig. 
Slank og matpoleret skaft • stor, kurvet clips/trykknap • produceret i 
henhold til den europæiske standard EN 13432. Produceret i Tyskland. 
Mål Ø 1,1 x 14,8 cm. 12 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

0568 SENATOR SUPERHIT BIO
Kuglepen fra Senator® med blåt blæk. Det matte skaft er lavet af PLA 
granulater baseret på sukkerrør og er derfor biologisk nedbrydeligt. 
Kuglepennen er fremstillet vha. grøn elektricitet og certificerede 
processer i overensstemmelse med miljøstandard ISO 14001. Med stor 
clips/trykknap inkl. biologisk nedbrydeligt logo. Lavet i Tyskland. Mål Ø 
1 x 14,4 cm. 10 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

ØKO - Fortrækker du at skrive med 
grønt? Vælg vores produkter mærket 
med GREEN!
ØKO-produkter er utroligt populære. Virksomheder går i stigende grad efter reklameprodukter, 
der stort set består af genanvendte, genanvendelige og/eller bionedbrydelige materialer. Vil du 
have et flot produkt og samtidigt udsende et økologisk forsvarligt budskab, så er vores ØKO-
papirvarer det helt rigtige valg.

Se vores papirvarer med det ‘grønne logo’ og vælg bevidst. 

2029 CARTOPOINT
Kuglepen med blåt blæk, skaft 
af genbrugskarton, pegepind til 
anvendelse på touchskærme og 
detaljer i plast. Mål 14,2 x 0,98 cm. 6 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1829 PAPERWRITE
Kuglepen med blåt blæk, skaft af 
genbrugskarton, farvede detaljer i plast 
og træclips. Mål 13,9 x 1,1 cm. 6 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

Genbrugspapir 
og pap - hvis du 
holder af træer
Genbrug af papir og pap har store 
fordele, såsom mindre brug af nye 
råmaterialer og det betyder en 
markant reduktion i fældning af træer. 
Kuglepenne med dele fremstillet af 
genbrugspapir eller pap er virkelig 
flotte og forbindes direkte med 
miljøvenlighed. 
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

2486 BIO DEGRADABLE NATURAL PEN
Øko-venlig kuglepen med skaft i genanvendt papir. Farvet clips, 
trykknap og spids i biologisk nedbrydeligt PLA. Med blåt blæk. Mål Ø 
0,9 x 14 cm. 6 g.

SILKETRYK

2490 BIO DEGRADABLE PEN
Øko-venlig kuglepen med skaft i genanvendt papir. Clips, trykknap og 
spids i biologisk nedbrydeligt PLA. Med blåt blæk. Mål Ø 1 x 14 cm. 6 g.

SILKETRYK

PLA - Kuglepenne af planter. Nu vi taler 
om grøn...
Stivelsen fra den hurtigtvoksende majsplante er basis for bioplast, også kendt som PLA. PLA 
står for polymælkesyre (fra engelsk Polylactic Acid). Det er et alternativ til traditionel plastik og 
det produceres af vedvarende vegetabilske råstoffer såsom majsstivelse eller sukkerrør. PLA er 
biologisk nedbrydeligt og biokompatibelt. 
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

Wheat Straw 
kuglepenne: så flot kan 
en ØKO-venlig kuglepen 
se ud!

Kuglepenne lavet af en unik kombination af materialer: 
50% PP plast og 50% hvedehalm. Hvedehalm er den 
stilk, der er tilbage efter hvedekornene er blevet høstet 
og det er derfor biologisk nedbrydeligt. Disse stilke, som 
normalt ansås for affald, bearbejdes i materialer og til 
slut til brugbare produkter. Og resultatet: en øko-venlig 
kuglepen med et fantastisk udseende! 

0882 ATHOS WHEAT-CYCLED PEN
Miljøvenlig kuglepen med blåt blæk af 50% PP og 50% hvedehalm. 
Med sorte detaljer, clips af metal og dreje-klik-system. Mål Ø 1,3 x 13 
cm. 11 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

0881 WHEAT-CYCLED PEN
Miljøvenlig kuglepen med sort eller blåt blæk af 50% PP og 50% 
hvedehalm. Skaftet, clipsen og trykknappen er lavet af samme 
materiale og hele kuglepennen er stilfuldt udført i én farve. Mål Ø 1 x 
14 cm. 8 g.

SILKETRYK

2496 EBONY WHEAT
Øko-venlig kuglepen med blåt blæk med skaft i 50% ABS og 50% 
hvedestrå, metalclips og detaljer i kunstigt krom. Mål Ø 1 x 13,9 cm. 
9,5 g.

TAMPOTRYK
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SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

2492 BAMBOO WHEAT PEN
Kuglepen med blåt blæk og bambusskaft. Clips, trykknap og spids er 
lavet af hvedestrå. Næsten helt nedbrydelig. Et økologisk forsvarligt 
valg. Mål Ø 1,1 x 13,5 cm. 6,5 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK | SILKETRYK

2488 CORK ECO WRITE
Øko-venlig kuglepen med skaft i kork og blåt blæk. Spids, top, 
trykknap og clips er lavet af 50% PP og 50% hvedestrå. Delvist 
biologisk nedbrydelig. Mål Ø 1,1 x 13,5 cm. 6,5 g.

TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 8,70DKK 4,50

SKRIVEREDSKABER

Bambus; 
miljøvenligt 
naturligvis
Bambus vokser hurtigt, høstes oftere 
og er helt nedbrydeligt. Den tætte 
fiberstruktur gør bambussen hård, 
slidstærk og bæredygtig. Kuglepenne 
med bambusskaft eller andre detaljer 
i bambus har en naturlig og trendy 
udstråling. Bambus er garant for et 
smukt og økologisk forsvarligt produkt. 

1538 BOSTON BAMBOO
Kuglepen med blåt blæk, skaft i bambus 
og metalclips. Oplagt til en miljøvenlig 
kampagne. Mål 13,8 x 1,1 cm. 7 g.

SILKETRYK | LASERGRAVERING

3369 EBONY BAMBOO
Kuglepen med blåt eller sort blæk. 
Skaft af bambus, ringe i krom og clips/
trykknap i metal. Mål 14 x 1,1 cm. 17 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

3456 BAMBOOWRITE
Kuglepen med blåt blæk, bambusskaft, 
metalclips, dreje-klik-system og farvet, 
non-slip gummigreb. Efterlader et 
økologisk indtryk. Mål 13,8 x 1,2 cm. 10 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

2482 ATHOS BAMBOO
Øko-venlig bambus kuglepen med blåt 
blæk, metalclips og detaljer i sølv. Mål Ø 
1,3 x 14 cm. 9,5 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1335 SENTO BAMBOO
Miljøvenlig kuglepen med blåt blæk og 
flot skaft i bambus, spids og trykknap i 
plastik og metalclips. Mål Ø 10,5 x 13,8 
cm. 8,9 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

4525 NOVA
Kuglepen i bøgetræ med blåt blæk og clips, trykknap og spids i krom. 
Leveres i bøgetræsæske. Mål 17,5 x 2,6 x 2 cm. 70 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

4429 NOVA SET
Skrivesæt i bøgetræ: kuglepen med blåt blæk og stiftblyant med 3 
HB-refills (0,5 mm). Begge med clips, trykknap og spids i krom. Leveres 
i bøgetræsæske. Mål 17,5 x 4,5 x 2 cm. 109 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

4326 DERBY
Kuglepen i bøgetræ med blåt blæk, spids og clips i krom og trykknap i 
træ. Mål 14,25 x 1,05 cm. 12 g.

SILKETRYK | LASERGRAVERING

Bøgetræ for en 
økologisk wow-effekt
Bøgetræ er en træsort med særlige egenskaber: den er 
hård, den splintrer ikke, og den har fine åringer. Denne 
træsort er meget nem at forarbejde og egner sig derfor 
rigtigt godt til at lave penne af og til tryk. En pen i bøgetræ 
er et bæredygtigt, stærkt, naturligt og smukt økologisk 
produkt. 
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SKRIVEREDSKABER

RPET - den nye standard 
i en ny generation 
bæredygtige materialer
RPET er en form for polyester, der er lavet 100% af PET-
flasker. (Gen-)anvendelsen af RPET bidrager til et renere 
miljø. For eksempel reduceres mængden af plastik i 
havene og bjergene med plastikaffald. Man kan ikke se 
forskel på RPET og ‘almindeligt’ plast. Lad dig overraske 
af de flotte i RPET-produkter i vores kollektion. 

2484 ATHOS RPET
Kuglepen med blåt blæk og transparent 
farvet skaft i RPET; fremstillet af 
genanvendte PET-flasker. Detaljer i 
højglans og clips i metal. Bæredygtig, 
miljøvenlig og økologisk forsvarlig. Mål 
14 x 1,2 cm. 13 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2222 BOTTLEPEN RPET
Kuglepen med blåt blæk fremstillet 
næsten udelukkende af genbrugs PET-
flasker. Mål 14,2 x 1,1 cm. 12 g.

SILKETRYK

2494 BOTTLEWISE RPET
Kuglepen i RPET med blåt blæk, næsten 
udelukkende fremstillet af genanvendte 
PET-flasker. Skaft med iøjnefaldende 
reliefmønster. Den store clips er yderst 
velegnet til tryk og falder i øjnene med 
det samme. Mål Ø 1,15 x 14 cm. 12 g.

TAMPOTRYK

1337 BIO-STONE PEN
ØKO-venlig, kuglepen med blåt blæk og trykknap. Fremstillet af 
55% PP plastik og 45% naturlig sten. 90% biologisk nedbrydelig. 
Kuglepennen har en flot struktur, der ligner ægte sten. Mål 11,5 x 1,4 
cm. 10.5 g.

TAMPOTRYK
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SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

1996 TOUCHDOWN
Let kuglepen med blåt blæk, top/pegepind, som kan bruges på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad). Skaft i metallic look, 
gummigreb og clips, der også fungerer som trykknap. Mål 14 x 0,9 cm. 6 g.

SILKETRYK

2150 PALITO TOUCH
Let kuglepen med blåt blæk og metallic look, top/pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad), 
trykknap og strømlinet skaft. Mål 14,7 x 1 cm. 7 g.

SILKETRYK

2666 LUGANO TOUCH
Kuglepen i aluminium med blåt blæk, top/pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad), toppens 
farve matcher med skaftet, højglansdetaljer i sølv, metalclips og dreje-klik-system. Mål 12,3 x 0,9 cm. 11 g.

LASERGRAVERING
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.20.30 .31 .50.60.70.98.30 .10 .32.50.60.62.70.80.98.32

.11 .32.33.50.60.62.70 .98.80.32

DKK 2,20 DKK 2,20

DKK 2,20

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

2332 ATHOS TOUCH
Kuglepen med blåt blæk, farvet top/pegepind i gummi til anvendelse 
på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad), højglansdetaljer, non-slip greb, 
metalclips og dreje-klik-system. Mål 13,5 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2442 ATHOS COLOUR TOUCH
Kuglepen med blåt blæk, skaft i metallic look, gummigreb og 
glansfulde detaljer. Fordybninger i metalclipsen og top/pegepind til 
anvendelse på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad). Mål 13,5 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2772 ATHOS TOUCH BLACKGRIP
Kuglepen med skaft i metallic look , non-slip greb, metalclips og top/pegepind i gummi til betjening af touchskærme. Mål 
13,5 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOTRYK
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.10 .20.32.50.60.70.98 .01 .11 .31

DKK 5,95 DKK 5,05 DKK 6,85

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

0813 ATHOS LIGHT UP 
TOUCH PEN  
Kuglepen med blåt blæk og farvet 
top/pegepind. Skaftet lyser i en farve, 
der matcher toppen ved et let tryk 
på toppen. Ideel til anvendelse på 
touchskærme (f.eks. iPhone/iPad). Mat 
sort skaft, detaljer i sølv, metalclips, 
gummigreb og dreje/klik-system. Få dit 
logo til at lyse op! Mål 15 x 1,45 cm. 10 g.

LASERGRAVERING

0814 ATHOSCOLOUR LIGHT 
UP TOUCH
Kuglepen med blåt blæk og gummitop/
pegepind. Med et enkelt tryk på 
pegepinden, lyser logoet på skaftet 
iøjnefaldende op i en nuance, der 
matcher farven på non-slip skaftet. 
Denne kuglepen er perfekt til betjening 
af touchskærme (såsom iPhone/
iPad). Med sølvfarvede detaljer, en 
flot metalclips og dreje-klik-system. 
Inklusive beskyttelseshætte. Mål 15 x 
1,45 cm. 10 g.

LASERGRAVERING

2707 LIGHT UP LOGO 
TOUCH
Kuglepen med blåt blæk og top/
pegepind i gummi. Med et tryk på 
toppen lyser logoet på skaftet. Ideel 
til anvendelse på touchskærme. Skaft 
i metallic look, detaljer i sølv, clips i 
metal, gummigreb og dreje-klik-system. 
Inklusive batteri. Mål 13,7 x 1,1 cm. 10 g.

LASERGRAVERING
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.01 .10 .30.60.70.90.98.10

.01 .10 .32.60 .71 .80.98.10 .01

DKK 5,95

DKK 4,50 DKK 5,40

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

3647 CORTONA TOUCH
Kuglepen i aluminium med blåt blæk, top/pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme, non-slip gummigreb, metalclips 
og dreje-klik-system. Mål 12,1 x 1,1 cm. 9 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

1666 STYLUS TOUCH
Kuglepen i metal med blåt blæk, top/pegepind i gummi til anvendelse 
på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad), højglansdetaljer og dreje-klik-
system. Mål 13,7 x 0,75 cm. 12 g.

LASERGRAVERING

3199 STYLUS STEEL TOUCH
Kuglepen med blåt eller sort blæk og slankt skaft af børstet stål. Top/
pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme, drejemekanisme 
og clips, spids, ring og top i metal. Mål 13,62 x 0,9 x 0,77 cm. 11 g.

LASERGRAVERING
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.10 .90.98.90

.01 .30.60.70.98.30

DKK 7,25

DKK 5,05

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

3140 ARONA TOUCH
Kuglepen i aluminium med blåt blæk,  top/pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad), 
gummigreb, detaljer i sølv og clips i metal. 13,96 x 1,03 cm. 17 g.

LASERGRAVERING

3569 EBONY TOUCH
Kuglepen i aluminium med blåt blæk, top/pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad), mat skaft i 
farvet, metallic look og metalclips. Mål 14,7 x 1,01 cm. 16 g.

LASERGRAVERING
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.01 .02 .31 .32.60 .71.02 .10 .30.60.90.98.30

DKK 5,05 DKK 5,95

SKRIVEREDSKABER

0816 LASAR
Slank kuglepen med blåt blæk, gummiskaft, metalclips i mat sort og 
farvet gummitop/pegepind. Nedenunder gummilaget har skaftet en 
særlig farvet coating. Så snart logoet lasergraveres ses denne farvede 
coating, som matcher med pegepindens farve. Resultatet er en 
kuglepen med en yderst smart udstråling. Mål 14,2 x 1 cm. 18.5 g.

LASERGRAVERING

2478 LUCA TOUCH
Slank kuglepen med blåt blæk og skaft i aluminium. Med soft touch 
finish og top/pegepind i gummi. Robust clips i metal og spids i plast. 
Mål Ø 0,95 x 14,5 cm. 18 g.

LASERGRAVERING
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.01 .98.30

.30 .70.90.98.60 .01 .50.70.93.98.30

.01 .70.90.98.30

DKK 21,00

DKK 5,05 DKK 5,05

DKK 5,40

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

3339 MULTITOUCH 4-IN-1
Kuglepen i aluminium med blåt blæk, top/pointer til styring af 
touchskærme (f.eks. iPhone/iPad), integreret laserpointer, klart, hvidt 
LED-lys og metalclips. Inkl. batterier. Mål 12,5 x 0,9 cm. 12 g.

LASERGRAVERING

2433 ORBIT
Smart kuglepen i aluminium med blåt blæk, metalclips og non-slip 
greb. Mål 13,85 x 1,04 cm. 18 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

2202 NUANCE
Kuglepen i aluminium med blåt blæk, metallic look, metalclips og 
mellemringe. Mål 14 x 1 cm. 18 g.

LASERGRAVERING

1122 TOUCHTIP
Kuglepen i metal med blåt blæk med non-slip greb, trykknap og top/
pegepind i gummi til anvendelse på touchskærme (f.eks. iPhone/iPad). 
11 g.

TAMPOTRYK
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.01 .10 .20.30 .31 .50.60 .70 .80.93.62 .71 .98.10

.01 .30 .31 .50.60.70.80 .98.93.30

DKK 3,30

DKK 3,30

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

2569 EBONY MATT
Kuglepen i aluminium med blåt eller sort blæk, mat, farvet skaft med metallic look og metalclips/trykknap. Mål 13,7 x 1 cm. 19 
g.

LASERGRAVERING

2669 EBONY SHINY
Kuglepen i aluminium med blåt blæk, glinsende skaft med metallic look og metalclips. Mål 13,73 x 1 cm. 18 g.

LASERGRAVERING
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.01 .10 .20 .31 .32.50.60 .71 .72 .90.98.80.10

.10 .30.50.60 .98.70.90.30

DKK 4,50

DKK 4,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

5569 EBONY RUBBERISED
Kuglepen med blåt blæk og sort trykknap/clips og spids samt sammenfletninger i krom. Skaftet har et gummifinish. Mål 13,73 
x 1 cm. 19 g.

LASERGRAVERING | DIGITALTRYK

2480 BRADY SOFT TOUCH
Kuglepen i aluminium med blåt blæk, soft touch gummi-finish, solid clips i metal, spids og trykknap i plast. Mål Ø 1 x 13,5 cm. 
18 g.

LASERGRAVERING
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.01 .32.60.70.98.02

.10 .32.31 .60 .71.70 .98 .01 .98.30

.01 .98

DKK 5,95

DKK 3,60 DKK 27,00

DKK 11,50

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

3445 EMPIRE
Kuglepen i metal med blåt blæk, skaft i skinnende metallic look, 
gummigreb, robust metalclips og trykknap og højglansdetaljer i sølv. 
Mål 14 x 1,1 cm. 18 g.

LASERGRAVERING

1499 DELGADO GLOSS
Elegant kuglepen i aluminium med blåt blæk,  slankt og skinnende 
skaft, drejemekanisme og clips, spids, ring og top i metal. Mål 13 x 1 x 
0,8 cm. 6 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

4310 ZEPPELIN
Skrivesæt i metal: Kuglepen med blåt blæk og stiftblyant med 3 HB-
refills (0,7 mm). Begge dele har skaft med blank belægning. Leveres i 
en æske. Mål 16 x 5,5 x 1,8 cm. Pakket sætvis i æske. 95 g.

TAMPOTRYK

3287 DELTA
Kuglepen i metal med blåt blæk og trekantet, ergonomisk design og 
gummigreb. Mål 13,8 x 1,2 cm. 18 g.

TAMPOTRYK
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.98

.98 .44

.98

.01

DKK 2,65

DKK 0,95 DKK 0,95

DKK 9,05

DKK 6,30

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

3854 CASSETTE ONE-PIECE
Flot og stærk gaveæske i plast til indpakning og beskyttelse 
kuglepenne, touchskærmpenne og (stift)blyanter. Der er plads til 1 
skriveredskab. Mål 16 x 4 x 2 cm. 20 g.

1605 VELVET POUCH
Stilfuld fløjlspose til indpakning 
og beskyttelse af kuglepenne, 
touchskærmpenne og (stift)blyanter. Der 
er plads til 1 skriveredskab. Mål 15,2 x 
2,8 x 2 cm. 16 g.

1282 GIFT SLEEVE
Solidt hylster i pap er både en moderne 
gaveindpakning og beskyttelse til (øko-)
kuglepenne, pegepinde og stiftblyanter. 
Passer til 1 skriveredskab. Mål 15,3 x 4 
cm. 4 g.

3865 GIFT BOX
Gaveæske til kuglepenne, touchskærmpenne og (stift)blyanter. Lavet 
af hård karton med fløjl indeni. Der er plads til 1-2 skriveredskaber. Mål 
17 x 6 x 2,5 cm. 52 g.

3864 GIFT TUBE
Gaveæske i plast med mat finish 
og skinnende detaljer. Inklusiv 
beskyttende skum. Elegant indpakning 
og beskyttelse af kuglepenne, 
touchskærmpenne og (stift)blyanter. Der 
er plads til 1 skriveredskab. Mål Ø 2,5 x 
16 cm. 22 g.



294

.01

.01

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 23,00

DKK 46,00

SKRIVEREDSKABER

5310 PRINCIPAL
Kuglepen i rustfrit stål med blåt blæk. Elegant kombination af matte og skinnende ståldetaljer, dreje-klik-system og solidt 
greb. Mål 14,05 x 0,9 cm. 30 g.

LASERGRAVERING

6410 PRINCIPAL DUO
Smart skrivesæt i rustfrit stål: kuglepen med dreje-klik-system og rollerpen med hætte og hurtigttørrende blæk. Elegant 
kombination af matte og højglans ståldetaljer samt solidt greb. Både kuglepennen og rollerpennen fås med blåt eller sort 
blæk. 61 g.

LASERGRAVERING
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.98 .98

.44

DKK 55,00 DKK 64,00

DKK 9,05

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

7333 GENTLE TOUCH SET
Trendy skrivesæt i metal: kuglepen med blåt blæk, dreje-klik-system 
og rollerpen med hurtigttørrende, blåt blæk. Begge med gummifinish, 
gummitop/pegepind og blanke detaljer. Mål 17 x 6 x 2,5 cm. 114 g.

LASERGRAVERING

7888 BLACKJACK SET
Smart skrivesæt i metal: kuglepen og rollerpen med hurtigttørrende, 
blåt blæk. Begge med gummifinish, flot top med clips og detaljer i 
højglans. 111 g.

LASERGRAVERING

2421 NOSTALGIE WOOD
Smart kuglepen af valnøddetræ med sort blæk, guldfarvet metalclips og detaljer samt dreje-klik-system. Mål 13,9 x 1,3 cm. 15 
g.

LASERGRAVERING
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.44

.41

.98

DKK 173,00DKK 173,00

DKK 55,00DKK 55,00

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 55,00DKK 55,00

SKRIVEREDSKABER

7441 MASTERCLASS
Skrivesæt i rosentræ: Kuglepen med blåt blæk og stiftblyant med 3 HB-refills. Begge med clips og spids i mat stål. Leveres i 
et etui. Mål 21 x 3,7 x 6,2 cm. Pakket sætvis i æske. 220 g.

TAMPOTRYK

0867 CORK PEN SET
Kuglepen i metal med blåt blæk og poleret, superglat finish i krom. Forstykket er flot lavet med kork. Kuglepennen har dreje-
klik-system. Pakket stykvis i smuk matchende æske med detaljer i kork. Et iøjnefaldende og elegant sæt. Mål 18 x 5,5 x 3,2 
cm. 138 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

1332 BAMBOO PEN SET
Kuglepen i metal med blåt blæk og poleret, superglat finish i krom og bambus greb. Kuglepennen har dreje-klik-system. 
Pakket stykvis i smuk matchende æske med detaljer i bambus. Et iøjnefaldende og elegant sæt. Mål 18 x 5,5 x 3,1 cm. 
Pakket sætvis i æske. 128 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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.98 .98

.98.98

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 82,00 DKK 137,00

DKK 82,00DKK 55,00

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

5344 PRINCETON
Blank kuglepen med blåt blæk, dreje-klik-system, clips/top, spids og 
ring i metal. Leveres i en æske. Mål 18 x 4,7 x 3,5 cm. 157 g.

TAMPOTRYK

6425 PRINCETON DOUBLE
Elegant skrivesæt; kuglepen med blåt blæk, dreje-klik-system og 
en stiftblyant med 3 HB-refills (0,9 mm). Begge med detaljer i metal. 
Leveres i en æske. Mål 18 x 6,5 x 4 cm. 232 g.

TAMPOTRYK

4655 LUXOR
Designerkuglepen med blåt blæk, udsmykning i skinnende metal og 
indlagt diamantmønster, dreje-klik-system, clips/top, spids og ring i 
metal. Leveres i en æske. Mål 18 x 4,7 x 3,5 cm. 139 g.

TAMPOTRYK

5626 MASTERMIND
Skrivesæt: Kuglepen med blåt blæk og stiftblyant med 3 HB-refills (0,7 
mm). Begge med forstykke i imiteret læder, dreje-klik-system, clips og 
spids i metal. Pr. sæt i gaveæske med fløjl indeni. Mål 17 x 6 x 2,5 cm. 
142 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK
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.01 .30.90.98 .01 .61 .98.30

.01 .98.90

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

Unikke kuglepenne fra 
Cross
En udsøgt kollektion af klassiske og tidløse modeller 
med en suveræn finish. Mit zeitlich unbegrenzter Cross 
Garantie. Leveres stykvis i en særlig Cross-æske. Den 
ultimative gave! 

4850 CROSS CALAIS
Kuglepen fra Cross i metal med sort blæk, poleret og glat finish i krom, 
forstykke i ren krom eller med farvet lakering og dreje-klik-system. 
Leveres stykvis i en Cross-æske. Mål 13,5 x 1,25 cm. 174 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

0822 CROSS BAILEY
Cross kuglepen i metal med sort blæk. Denne model fås i krom med 
guldfarvede detaljer og metalclips eller med en perfekt poleret, super 
glat farvet lakfinish med metalclips og detaljer i krom. Med dreje-klik-
system. Et traditionelt design med øje for detaljer. Per styk i Cross 
gaveæske. Mål 13 x 1,1 cm. 31 g.

LASERGRAVERING

6420 CROSS NILE
Cross kuglepen med sort blæk og lavet af højkvalitets metal. Denne 
model fås i poleret krom, mat krom, og mat sort. Med detaljer i krom, 
clips og et smidigt drejesystem. Et specielt, tidsløst design med 
iøjnefaldende detaljer. Per styk i Cross gaveæske. Mål 17,1 x 6,6 x 6,4 
cm. 128 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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.05 .98.10 .01 .98.60.32

.01 .30.60.98 .01 .98.30

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

4506 CROSS CLICK
Superslank kuglepen fra Cross i metal  med sort blæk, krom eller sort 
satin overflade, metalclips i satin og elegant trykknap. Leveres stykvis i 
en Cross-æske. Mål 18,5 x 9 x 3 cm. 120 g.

TAMPOTRYK

4706 CROSS CLICK CLASSIC BLACK
Cross kuglepen med sort blæk. Denne ultraslanke model er 
tilgængelig i krom eller i en farvet satinoverflade. Med metalclips og 
elegant trykknap. Pakkes stykvis i en Cross gaveæske. Mål 18,6 x 9 x 
3 cm. 120 g.

LASERGRAVERING | TAMPOTRYK

6310 CROSS TECH2 STYLUS
Kuglepen med sort blæk fra Cross med krom eller satin finish, sort 
metalclips i satin, top/pegepind til anvendelse på touchskærme (f.eks. 
iPhone/iPad) og lydløst dreje-klik-system. Det stilfulde design beviser: 
Mindre er mere! Leveres stykvis i Cross-æske. Mål 18,5 x 9 x 3 cm. 
148 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING

6710 CROSS TECH 3+ MULTIFUNCTIONAL PEN
Multifunktionel Cross pen med blæk i 2 farver og en stiftblyant: sort og 
rød kuglepen og 3 HB refill stiftblyant med viskelæder. Denne solide 
metalpen har krom finish, klassisk linjeret mønster og detaljer i poleret 
krom. Pakkes stykvis i gaveæske. Mål 18,6 x 9 x 3 cm. 120 g.

LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

5480 CROSS CLASSIC CENTURY MEDALIST 
BALLPOINT
Cross kuglepen med sort blæk. Blankt krom og super slankt skaft. Med 
dreje/klik-system. Elegant med klips og detaljer plateret i 23 karat guld. 
Klassisk linjedesign på skaftet. Pakkes stykvis i en Cross gaveæske. 
Mål 18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

LASERGRAVERING

8011 CROSS CLASSIC CENTURY 10
Kuglepen fra Cross med sort blæk og finish i 10 karat valset guld med 
spids i krom og dreje-klik-system. Leveres stykvis i en Cross-æske. Mål 
18,5 x 9 x 3 cm. 155 g.

LASERGRAVERING

6030 CROSS CLASSIC CENTURY CLASSIC BLACK
Kuglepen fra Cross med sort blæk, sort satinfinish, 23 karat 
guldbelægning på clips, top, spids og ring om skaft og dreje-klik-
system. Leveres stykvis i en Cross-æske. Mål 18,5 x 9 x 3 cm. 159 g.

LASERGRAVERING

5045 CROSS CLASSIC CENTURY LUSTROUS 
CHROME
Cross kuglepen med sort blæk. Skaft i krom med et klassisk linjeret 
design og clips og detaljer i metal. Med dreje-klik-system. Leveres 
stykvis i en Cross-æske. Mål 18,5 x 9 x 3 cm. 162 g.

LASERGRAVERING
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.98 .01

.01

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

5150 CROSS CENTURY II BLACK BALLPOINT
Cross kuglepen med sort blæk. Metalskaftet er påført en skinnende 
sort lak og kuglepennen har detaljer i rhodium med glidende dreje/
klik-system. Pakkes stykvis i en Cross gaveæske. Mål 18,6 x 9 x 3 cm. 
130 g.

LASERGRAVERING

7150 CROSS CENTURY II MEDALIST BALLPOINT
Kuglepen fra mærket Cross i moderne design. Skaft i krom med 
klassisk linjeret design og 23 karat guldplateret clips og detaljer. 
Med glidende dreje/klik-system. Pakkes stykvis i en elegant Cross 
gaveæske. Mål 18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

LASERGRAVERING

4150 CROSS CENTURY II LUSTROUS CHROME
Cross kuglepen med sort blæk. Skaft i krom med et klassisk linjeret design og clips og detaljer i metal. Med et letglidende 
dreje/klik-system. Pakkes stykvis i en luksuriøs Cross gaveæske. Mål 18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER

Skriveredskaber fra Sheaffer - et strejf af 
nostalgi med et moderne twist
Sheaffer er indbegrebet af stil og kreativitet med  respekt for brandets historie og samtidig et øje 
på fremtiden. Det ses tydeligt i de flotte design og den høje kvalitet. 

4458 SHEAFFER SWITCH
Kuglepen med sort blæk fra mærket Sheaffer med gummitop i høj 
kvalitet til benyttelse på touchskærme. Metalskaftet har en mat 
overflade og skinnende detaljer og en smart clips. Pakkes stykvis i en 
Sheaffer gaveæske. Mål 13,7 x 1,4 x 1 cm. 185 g.

LASERGRAVERING

4457 SHEAFFER SENTINEL
Kuglepen med sort blæk fra mærket Sheaffer. Klassisk slankt design 
med overflade i børstet krom og skinnende detaljer, clips og trykknap. 
Pakkes stykvis i en Sheaffer gaveæske. Mål 13,1 x 1,2 x 1 cm. 100 g.

LASERGRAVERING



a
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.01 .60.70.98.30

.10.01 .60.98.30

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

SKRIVEREDSKABER SKRIVEREDSKABER

4456 SHEAFFER VFM
Kuglepen med sort blæk fra det kendte mærke Sheaffer. Metalskaftet har en mat overflade og clips, detaljer og trykknap i 
krom. Pakkes stykvis i en Sheaffer gaveæske. Mål 13,8 x 1,4 x 1 cm. 104 g.

LASERGRAVERING

4455 SHEAFFER 100
Kuglepen med sort blæk fra det kendte mærke Sheaffer. I børstet krom med hætte, clips og detaljer i krom. Med dreje/klik-
system. Pakkes stykvis i en Sheaffer gaveæske. Mål 13,6 x 1,6 x 1,2 cm. 185 g.

LASERGRAVERING
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3873 CARE PLUS® PRO 
HYGIENE (P. 305)

PLEJE & BESKYTTELSE
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Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

DKK 6,85DKK 9,60

Pris ved forespørgsel    

PLEJE & BESKYTTELSE

1326 PLEJENDE HYGIEJNISK HÅNDGEL 30 ML
Denne hygiejniske håndgel rengør og plejer hænderne uden vand og 
sæbe. Gelen har en behagelig duft og udtørrer ikke hænderne takket 
være de plejende ingredienser, herunder bl.a. Aloe vera. Praktisk 
transparent plastflaske (PET) med vippehætte. Indhold 30 ml. Mål 7 x 
3,8 x 2,2 cm. 35.5 g.

TAMPOTRYK

1317 PLEJENDE HYGIEJNISK HÅNDGEL 50 ML
Denne hygiejniske håndgel rengør og plejer hænderne uden vand og 
sæbe. Gelen har en behagelig duft og udtørrer ikke hænderne takket 
være de plejende ingredienser, herunder bl.a. Aloe vera. Praktisk 
transparent plastflaske (PET) med vippehætte. Indhold 50 ml. Mål 10,4 
x 3,9 x 2,65 cm. 65.5 g.

FULD-TAMPOTRYK | FULD-FARVE KLISTERMÆRKE

3873 CARE PLUS® PRO HYGIENE RENSENDE HÅNDGEL 100 ML
Rengøringshygiene håndgel fra mærket Care Plus® i en praktisk PP-flaske. Kan åbnes med en hånd.
Care Plus® Pro Hygiene-håndgel indeholder 71,8% alkohol og giver hænderne en ren og frisk følelse uden brug af sæbe og 
vand. Tørrer ikke hænderne ud på grund af unikke ingredienser som Aloe Vera. Leveret med Care Plus®-logoet og omtale 
af ingredienserne på den ene side af flasken. På den anden side og/eller på toppen af hætten er der plads til dit eget print/
logo. Indhold 100 ml. Dette produkt er i fuld overensstemmelse med love og forskrifter og har vist sig at fungere. Mål 3,1 x 
4,9 x 11,5 cm. 110 g.

TAMPOTRYK | FULD-FARVE KLISTERMÆRKE
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

PLEJE & BESKYTTELSE

3277 COTTON MASK PREMIUM
Komfortabel, blød og åndbar dobbeltlags mundmaske lavet af 100% 
bomuld (2 x 190 g / m²). Med ekstra indsats bagpå til filter (medfølger 
ikke). Velegnet til store og små på grund af de justerbare øresløjfer 
og ideel pasform. Denne maske er ikke egnet til medicinsk brug og 
er ikke beregnet til personlig beskyttelsesudstyr (som angivet i EU-
direktiv 2016/425). Masken er designet til job rundt omkring i huset, til 
personlig brug og til at minimere overførsel af væsker til andre.
Maskinvaskbar. Håndvask anbefales pga bevarelse af aftrykket. Mål 18 
x 11,5 cm. 17 g.

SILKETRYK

2614 FRUIT OF THE LOOM® COTTON FACE MASK
Komfortabel 3-lags mundmaske af mærket Fruit of the Loom®. Lavet af 
100% bomuld. Med perfekt pasform over næse og mund. Én størrelse 
passer mest. Bemærk, at dette punkt ikke er egnet til medicinsk brug 
og ikke er beregnet som personlige værnemidler (som anført i EU-
direktiv 2016/425). Denne ansigtsmaske er designet til personlig brug 
og til at minimalisere overførslen af væsker til andre. Maskinvaskbar 
op til 60 °. Håndvask anbefales pga bevarelse af aftrykket. Mål 17,5 x 
12,5 cm. 17 g.

SILKETRYK

3284 50 STK MUNDMASKER TYPE II, VALGFRI 
MED TILPASSET OMSLAG
Hygiejnisk, kirurgisk, 3-lags mund-næsemaske til engangsbrug. 
Med elastiske øreløkker, næseclips og næsestykke lavet af fleksibel 
plastik for at sikre tætsiddende pasfor. Ydre og indre lag af ikke-tekstil 
(polypropylen og viskose).  Integreret filter med høj anti-bakteriel 
effekt (over 98%). Ideel til brug på offentlig transport, når du rejser og 
til kontaktyrker.  Dette produkt overholder den europæiske standard 
og norm: EN14683:2019 + AC2019. Fremstillet i ISO 13485-certificeret 
fabrik. Valgfrit: med fuld farve tilpasset omslag. PAKKET I KASSER MED 
50 MASKER OF KAN KUN BESTELLES I PAKKE VIS. Mål 7 x 10 x 18 cm. 
151 g.

DIGITAL SLEEVE

4531 GENANVENDELIG MUNDMASKE MED 
FILTERLOMME
Genanvendelig mundmaske med dobbelt lag med plads til et filter 
til yderligere beskyttelse. Lavet af blødt og elastisk OEKO-TEX®-
certificeret polyamid, hvilket gør det behageligt at have på. Masken 
kan vaskes med maskinen ved 60 grader, så den er ren til at bruge 
masken igen og igen. Håndvask anbefales for at bevare trykket. Vær 
opmærksom: dette er ikke en medicinsk ansigtsmaske eller en PPE. 
Det er kun designet til personlig brug. Vask før brug. Made in Europe. 
Mål 16 x 12 cm. 6 g.

SILKETRYK



a

307

.10 .95 .10 .95

.99 .99 .10.99 .99

.98 .98

.20 .30 .31 .32 .60

.70 .90 .98

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

PLEJE & BESKYTTELSE PLEJE & BESKYTTELSE

3881 COMFY FACE MASK FULL COLOUR
Komfortabel, blød og åndbar 2-lags mundmaske. Det ydre lag er lavet 
af 100% polyester og det inderste lag af 100% blød og behagelig 
bomuld. Med fleksibel næseklemme. Én størrelse passer mest. 
Bemærk, at dette punkt ikke er egnet til medicinsk brug og ikke 
er beregnet som personlige værnemidler (som anført i EU-direktiv 
2016/425). Denne ansigtsmaske er designet til personlig brug og til at 
minimalisere overførslen af væsker til andre. Maskinvaskbar op til 60 °. 
Made in Europe. Mål 22,5 x 12 cm. 13 g.

SUBLIMATIONSTRYK

2771 COMFY FACE MASK FULL COLOUR MED 
JUSTERBARE ØREELASTIKKER
Komfortabel, blød og åndbar 2-lags mundmaske. Det ydre lag er lavet 
af 100% polyester og det inderste lag af 100% blød og behagelig 
bomuld. Med fleksibel næseklemme. Velegnet til store og små på 
grund af de justerbare øresløjfer og ideel pasform. Bemærk, at dette 
punkt ikke er egnet til medicinsk brug og ikke er beregnet som 
personlige værnemidler (som anført i EU-direktiv 2016/425). Denne 
ansigtsmaske er designet til personlig brug og til at minimalisere 
overførslen af væsker til andre. Maskinvaskbar op til 60 °. Made in 
Europe. Mål 22,5 x 12 cm. 13 g.

SUBLIMATIONSTRYK

4347 BANDANA WITH ALL-
OVER PRINTING
Multifunktionel, sømløs bandana lavet 
af mikrofiberpolyester i høj kvalitet 
(130 g / m²). Åndbar, absorberende, 
hurtigttørrende og behagelig at bruge. 
Dette trendy tilbehør kan bæres på 
forskellige måder: som et tørklæde, 
hårbånd, maske, hovedtørklæde eller 
armbånd. Beskytter mod sol og kulde. 
One-size. Inklusive sublimationsstryk i 
fuldfarve. Made in Europe. Mål 50 x 24 
cm. 31 g.

SUBLIMATIONSTRYK

4348 BANDANA RPET 
WITH ALL-OVER PRINTING
Multifunktionel, sømløs bandana i RPET: 
100% genanvendt fra PET-flasker (130 
g / m²), hvilket gør den miljøvenlig. 
Dette materiale er meget behageligt. 
Det ånder, absorberer og tørrer hurtigt. 
Dette trendy tilbehør kan bæres på 
forskellige måder: som et tørklæde, 
hårbånd, maske, hovedtørklæde eller 
armbånd. Beskytter mod sol og kulde. 
One-size. Inklusive sublimationsstryk i 
fuldfarve. Made in Europe. Mål 50 x 24 
cm. 31 g.

SUBLIMATIONSTRYK

4349 BANDANA FLEECE
Multifunktionel, sømløs bandana lavet 
af mikrofiberpolyester i høj kvalitet 
(130 g / m²). Åndbar, absorberende, 
hurtigttørrende og behagelig at bruge. 
Dette trendy tilbehør kan bæres 
på forskellige måder og er ekstra 
warm. One size. Inklusiv fuldfarve 
sublimationstryk på ydersiden. Trykket 
placeres kun på den øverste halvdel af 
ydersiden. Den nederste halvdel består 
af fleece i den valgte farve. Made in 
Europa. Mål 50 x 24 cm. 58 g.

SUBLIMATIONSTRYK
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PLEJE & BESKYTTELSE

5496 UV-C STERILISATOR BOKS MED 5W TRÅDLØS OPLADER
Multifunktionel UV-C steriliseringsboks med trådløs 5W oplader. Ved hjælp af UV-C LED-teknologi fjerner sterilisatoren 99,9% af bakterierne fra genstande, der 
er placeret i denne ABS-boks inden for kun 5 minutter (automatisk cyklus). Kan bruges til mobiltelefoner, smykker, nøgler og mundhætter. Med UV-C LED-lys 
i bunden og i låget, der gør rengøring mulig og yderst effektiv (indholdet behøver ikke at vendes). Med indbygget sikkerhedsfunktion: Kassen åbnes, lysene 
slukkes automatisk. Dette betyder, at eksponering for UV-lys er udelukket. Oven på kassen er der en praktisk 5W trådløs oplader til opladning af mobile enheder. 
Udstyret med praktiske indikatorlamper. Indgang: DC 5V / 2A. Output: DC 5V / 1A (5W) Inkluderer Type-C USB-kabel (50 cm) og manuel. Mål 21 x 12 x 5,5 cm. 
Pakket stykvis i æske. 338 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK
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PLEJE & BESKYTTELSE PLEJE & BESKYTTELSE

8254 SELFCLEANING UV-C BOTTLE 540 ML
Vand-/termoflaske med dobbeltvægge og vakuumisolering i rustfrit stål med bevist effektiv UV-C LED-teknologi. Lågets sterilisator fjerner 99,9% af de bakterier, 
der kan blive siddende i flasken ved hjælp af UV-C LED-teknologi inden for kun 3 minutter (automatisk cyklus). Sådan holdes flasken bakterie- og lugtfri og 
rengøringen lettes. Integreret sikkerhedsfunktion: Så snart låget løsnes stopper cyklussen og lyset slukkes automatisk. Risikoen for eksponering for UV-C-lys er 
derfor helt udelukket. Beregnet til at opretholde temperaturen på kolde eller varme drikke. BPA-fri og lækfri. Med indbygget, magnetisk genopladeligt litiumbatteri 
(400mAh). Når batteriet er ladet helt op (1,5 time) holder det til 30 rengøringer. Output: 8-10mW. Inklusive magnetisk USB-ladekabel og brugsanvisning. Kapacitet 
540 ml. Mål Ø 6,5 x 24 cm. Pakket stykvis i æske. 344 g.

TAMPOTRYK | LASERGRAVERING
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AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

PLEJE & BESKYTTELSE

1403 NO-CONTACT STYLUS TOOL
Metal nøglering med berøringsfrit værktøj, udstyret med en gummi berøringspeger og en praktisk flaskeåbner. Fastgjort 
til nøglering. Ved at bruge markøren forhindrer du direkte kontakt med overflader af kasseapparater, pengeautomater, 
elevatorknapper og digitale skærme. Med dette værktøj åbner du døre uden at skulle røre ved dem. Fastgør værktøjet til 
din nøglering for at sikre, at du altid kan bruge det på offentlige steder. Mål 7,1 x 2,8 x 0,5 cm. 26 g.

LASERGRAVERING

3196 GULV KLISTERMÆRKE TIL 400 CM²
Meget holdbart gulvklistermærke inklusive knivskarpt fuldfarvetryk. Fås 
i enhver form op til en maksimal størrelse på 400 cm². Lavet af 150μm 
monomer med et øverste lag, der er forsynet med en skridsikke-
struktur (R9-certificering), så risikoen for at glide praktisk talt er nul. Let 
at rengøre. Med disse klistermærker gør du instruktionerne visuelle 
og derfor endnu tydeligere. De er perfekte som skilte i store rum, 
eksenpelvis i butikker og messestande eller til at hjælpe med at holde 
afstand. Let at påføre og fjerne uden at efterlade klæberester. Mål 20 
x 20 cm. 15 g.

FULD-FARVE KLISTERMÆRKE

3197 GULV KLISTERMÆRKE TIL 900 CM²
Meget holdbart gulvklistermærke inklusive knivskarpt fuldfarvetryk. Fås 
i enhver form op til en maksimal størrelse på 900 cm². Lavet af 150μm 
monomer med et øverste lag, der er forsynet med en skridsikke-
struktur (R9-certificering), så risikoen for at glide praktisk talt er nul. Let 
at rengøre. Med disse klistermærker gør du instruktionerne visuelle 
og derfor endnu tydeligere. De er perfekte som skilte i store rum, 
eksenpelvis i butikker og messestande eller til at hjælpe med at holde 
afstand. Let at påføre og fjerne uden at efterlade klæberester. Mål 30 
x 30 cm. 34 g.

FULD-FARVE KLISTERMÆRKE
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DKK 125,00

DKK 2,20Pris ved forespørgsel    

Pris ved forespørgsel    

PLEJE & BESKYTTELSE PLEJE & BESKYTTELSE

4897 PROTECTION SET PREMIUM
Komplet beskyttelsessæt bestående af: iProtect Stilolinea® kuglepen 
med antibakteriel virkning og  blåt blæk, Care Plus® Pro Hygiene 
rensende håndgel med desinficerende virkning (71,8% alkohol) i en 
praktisk PP-flaske (100 ml),  dobbeltlags maske af blødt og elastisk 
OEKO-TEX®-certificeret polyamid med filterindsats (filter medfølger 
ikke). Opbevares sammen i en 600D polyesterpose med lynlås. Den 
lækagesikre Malaga drikkeflaske (600 ml) BPA-fri Eastman Tritan™ 
fuldender dette sæt. Med dette sæt er beskyttelsen lige ved hånden. 
Ideel til på farten. Mål 22,5 x 8,5 x 12,5 cm. 312 g.

SILKETRYK | TAMPOTRYK

1819 STILOLINEA IPROTECT
Antibakteriel kuglepen fra mærket Stilolinea. Med blå skriftpåfyldning 
og farvet klip / trykknap. Zinkionerne i denne kuglepen har en 
antibakteriel virkning og dræber 99% af de usynlige bakterier. Dette 
forhindrer spredning fra hånd til hånd. Klinisk bevist. Made in Italy. 9 g.

SILKETRYK | DIGITALTRYK

2498 ATHOS ANTIBAKTERIEL KUGLEPEN
Antibakteriel kuglepen. ABS skaft behandles med sølv nanoteknologi. 
Denne teknologi hæmmer og forhindrer vækst af bakterier og andre 
mikroorganismer. Fremstillet i henhold til ISO 22196-standarden: 
vedrører måling af antibakteriel aktivitet i plast og andre ikke-porøse 
overflader. Pennen har blåt blæk, en trykknap og sølvfarvede accenter. 
Mål Ø 1,3 x 13,9 cm. 12,2 g.

TAMPOTRYK | DIGITALTRYK

2780 MAPPE TIL MUNDBIND
Praktisk, kompakt mappe af kraftigt papir til hygiejnisk opbevaring 
og medbringelse af mundbind. Velegnet til maksimalt 2 kirurgiske 
mundbind. Fås fra 500 stk. med fuldfarvetryk i dit eget design. Dette 
produkt leveres ufoldet og eksklusive mundbind. Mål 20 x 11,5 cm. 6 g.

OFFSET-TRYK FULL COLOUR
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Trykmetoder
Firmagaver, reklameartikler & giveaways med tryk sørger for at dit firma, logo eller budskab falder i øjnene med det samme. Du giver således 
dit visitkort og det skal være perfekt. Derfor lægger vi stor vægt på tryk af dit logo, firmaoplysninger, personalisering og unikke design i 
fuldfarve. Forskellige materialer kræver forskellige trykmetoder:

TRYKMETODER

TAMPOTRYK LASERGRAVERING SUBLIMATIONSTRYK KLISTERMÆRKE

SILKETRYK KERAMISK TAMPONTRYK

DIGITALTRYKKERAMISK TRANSFER CO² LASERGRAVERING

FOLIETRYK

DIGITAL-TRANSFER3D-TRYKPRÆGNING EFTERLIGNING 
ÆTSNING
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Priserne vist i dette katalog er nettopriser.

PRODUKTOVERENSSTEMMELSE

Vi tænker altid på produktsikkerhed
Når du giver noget væk, vil du gerne være helt sikker på at sikkerheden og kvaliteten er i orden. Du ønsker at gøre et godt indtryk og at 
udbrede dit logo med stolthed. Det forstår vi godt. Derfor har vi en streng kvalitetspolitik, og lader alle risikoprodukter teste for sikkerhed og 
kvalitet af certificerede testcentre.

Love og regler
Derudover bekræfter erklæringer fra vores leverandører at produkterne lever op til vores krav om specifikationer. Hermed viser vi at vores 
produkter overholder gældende love og regler. Hvis det er relevant, kan der anmodes om en konformitetserklæring.

Europæisk certificering - en kontinuerlig proces
Vi holder os konstant opdaterede mht. ændringer i den gældende lovgivning, for at garantere vores produkters sikkerhed.

PRODUKTOVERENSSTEMMELSE

Giv med ro i sindet…

TRYKMETODER



314

 

 

Forbeholdt model-, farve- og prisændringer samt åbenlyse trykfejl.

INDEX

A
aktivitetsarmbånd 39
antibakterielle produkter 102,263,271,308-311
armbånd 151,203
avocado kniv 99
 
B
baby hagesmæk 119
bade-/morgenkåber 116
badeand 206
badehåndklæder 116
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lommeregner 232
lys og tilbehør 111
 
M
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manicuresæt 114
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multiværktøj 133-135
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nøglesnore 35,226-229
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overstregningspen 253
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papirsvægt 231
paraply 140-149
pasetui 229,240-242
pebermynte 212-213
petanquesæt 201
picnickurv 121
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Popsockets 40-42
powerbank 19-22,24-32
p-skive 124
puder 110,200
pung 241-242
puslespil 205
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INDEX INDEX

RFID produkter 179,240-241
rollerpen 294-295,299
rygsække 169-180
 
S
Sabatier produkter 104
salatboks 101
salatshaker 99
selfiestang 43
selvklæbende notesark 233
Senator kuglepenne 274-275
shaker 64,73,99
Sheaffer kuglepenne 302-303
sikkerhedsprodukter 
45,122,124,132,151,174,203,306-307
sikkerhedstøj 124
sjippereb 152,203
skærebræt 102-104
skål 99
skridsikker måtte 124
skrivebordstilbehør 22-23
skrivemappe 244-251
skrivesæt 281,292-297
skuldertaske 155-165,168,180,187-189
slik 212-213
slikglas 212
smartur 39
snedkerblyant 125
Solaine badetekstiler 116
solcreme 113
solbriller 193-198
sparegris 206
spejl 113
spil 200-201,203-205
spillekort 204
sports-/rejsetaske 150-151,153,184-185,190
sportsprodukter 151-153
stiftblyant 256-257,281,292,296-297,299
Stilolinea kuglepenne 269-273,311
strandprodukter 116,153,162,180-181,199-201
stressbold 202
 
T
tæppe 110
tasker 150-151,153-191
tekstiler 105-106,116-119
telefontilbehør 8-38,40-43,122,240
termobæger 49-56,66-68,74-75
termoflaske 15,56-59,69,309
termokrus 49-56,66-68,74-75
terning 204
timeglas 112
toilettaske 114-115
tommestok 126
touchkuglepen 
257-258,276,283-289,295,299,302
trolley 190-191
tøjdyr 207-211

U
Underlag 217
ure 16
USB 46-47
UV-C product 308-309
 
V
vækkeur 16
værktøj 122,125-127,133-139
vandflaske 15,57-65,70-72,76-77,309
varmepude 112
vaterpas 126
Victorinox produkter 104,136-139
vingavesæt 108
vinkasse 108
vinkøler 109
vinoplukker 107-108
vognmønt 124,220
VR-briller 42
 
Y
yoghurtkop 99
yoyo 203
 
Ø
øko-produkter 
7,12-13,15,18-19,27,30,41,49,55,61,64,78,94-97,
102-104,106,108,112,115,120,123,133,140,143,150,
152,158-163,166,171-173,178,181,189,195-198,203-
205,221,228, 230,234-235,245,252,254-256,
273,273,276-282,293,295-296,307
ørepropper 8-10
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