


INTRODUKTION:
 
Vårt sortiment består av mycket noga utvalda artiklar där vi i varje segment valt ut de allra bästa alternativen. 
Vi har helt enkelt har plockat russinen ur kakan åt er!

Alla artiklar i katalogen lagerhålls, förädlas, kontrolleras, packas och skickas från ett och samma ställe i Sverige.
Alltså inga onödiga extrakostnader i form av frakter mellan leverantör och förädlare etc. samtidigt som kontrollen på både 
leveranstider och kvalité blir högre.

Presentreklam eller produktmedia som det även kallas har under den senaste tiden utvecklats och är idag ett självklart media 
när företag ser över sin marknadsföring. Produktmedia är också ett av de medier som stadigt ökar i jämförelse med många 
andra typer av media.

Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser på produkterna förekomma.
Om färg på produkt är av stor vikt, rekommenderas att man beställer prov på produkt innan order läggs.

Alla produktpriser i katalogen är exkl. tryck, moms och frakt.
Priserna gäller t.o.m. januari 2020, med reservation för ev. tryckfel.

Övrig information: se sista sidan.



REKLAMPENNOR KULSPETS Sida:
BARON  48
BLADE  15
CLASSIC 39
CLIPPO  43
COBRA clear kula 32
COBRA regular kula 34
CURVE touch 20
EZEE CLICK 28
GOLFER 40
HERCULES 8
HERCULES chrome 11
HERCULES touch 12
KICK  38
LEGEND soft touch 25
MAX chrome 7
MAX clip 6
MAX white 5
PEKA  36
PET-BOTTLE PEN 16
POP  30
QUICK  26
RAINBOW 35
RAJA  44
RAJA chrome 45
RAJA chrome silver 47
RAJA gold 46
SHARK  37
SMART  24
SMART touch 22
SPRING 29
SURF QR 42
VEGETAL PEN 49
WAVE regular 41
WEB  14
X-GO  18
X5  50
4in1  51

REKLAMPENNOR STIFT- BLYERTS
BLYERTSPENNA 59
COBRA clear stift 53
COLLEGE 52
CONDOR 54
CONTEMATIC 56
SNICKRA 57
TIMMERMAN 58

REKLAMPENNOR METALL
ARC  70
CELLO sapphire 67
DESIRE  60
DEVINE kula 64
DEVINE roller 65
ECLIPSE grip 66
GRAPHITE cigar 74
GRAPHITE space 72
GRAPHITE techno 73
MARILYN 68
SOFTY  62
STERLING 71
VERONA 69
VIENNA  61

KAMPANJ & PRESENTARTIKLAR Sida:
BAG-TAG 98
BARBLADE 92
BREVÖPPNARE 105
CARD CASE 103
CERAT  95
CORD  101
DECILITERMÅTT 79
GLASSKOPA 83
ISSKRAPA frost 107
ISSKRAPA kampanj 106
ISSKRAPA opak 107
KAPSYLÖPPNARE 93
KLOÖPPNARE 92
KNACKAR´N 98
LINJALER 105
MEMOMATE 104
MINI KNIFE 100
MONEY CLIP 102
NAGELFIL 101
NYCKELRING med måttband 100
OSTHYVEL 80
PASTASLEV 81
PENNHÅLLARE för bil 97
PENNHÅLLARE 104
PLÅSTERASK 96
PLÅSTRA 96
PUTSA  99
PUTSDUK 103
PUTSHORN 87
SKOHORN 14cm 84
SKOHORN 59cm 84
SKOHORN 79cm 85
SKOPUTS/BORSTE 87
SKOPUTS rektangel 86
SKOPUTS rund 86
SOLGLASÖGON classic 88
SOLGLASÖGON mix 89
SOLGLASÖGON race 91
SOLGLASÖGON trend 90
SMÖRKNIV 82
STRETCHY 94
SUNGLASSCLIP 97
TABLET STAND 99
TRIPLET 93
TÅRT-STEKSPADE 78
WALLY  102

TILL KONTORET
ANTECKNINGSBLOCK A6 112
KLÄMMAPP A4 PP 111
PLASTMAPP A4 PP 109
PLASTMAPP A4 PVC 108
SNODDMAPP A4 PP 110
STATUS blockomslag A5 113
STATUS notera 112
STATUS portfolio 114
STATUS tablet 113
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158 MAX

EN KRISTALLKLAR FAVORIT

 Max White finns i hela sju olika kristallklara 
 accentfärger på spets och tryckknapp att välja 
mellan. Det finns därmed en matchande Max White för de allra 
flesta.

 Den färgade spetsen lyser igenom lagom mycket 
 genom det halvtransparenta ofärgade gummi- 
greppet, som dessutom är mjukt och behagligt att hålla i vid 
användning.
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158 MAX white Reklampennor kulspets

40x7

40x16

15x25 28x4

40x7

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.

158-001
grå

158-006
grön

158-008
ljusblå

158-009
mörkblå

158-004
röd

158-012
orange

158-000
ofärgad

Förmodligen en av marknadens mest sålda reklam- 
 penna det senaste decenniet och en återkommande 
favorit hos många användare. Med sin höga funktionalitet, sina 
klara och rena färger, sitt sköna gummigrepp och det stora utbu-
det av olika färgkombinationer så är det fullt förståeligt! Den vita 
högblanka pennkroppen inbjuder till både rejäla och färgglada lo-
gotyper. Hur skulle just Er logo se ut på en Max White?

158 MAX white

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 10g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m
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Nu kan ni även förse er Maxpenna med ett större  
tryck på clipset! Med placering av tryck på clipset så 

är er logo fullt synlig även då pennan sitter i bröstfickan! Varför 
inte ett häftigt digitaltryck som skapar uppmärksamhet och nyfi-
kenhet? Hur skulle ni vilja trycka just er Max Clip?

158-709
vit/mörkblå

158-706
vit/grön

158-701
helsvart

158-704
vit/röd

158-700
ofärgad

158 MAX clip

158 MAX clip

40x7

40x16

15x25 28x4

40x7

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 10g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m
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40x7

40x16

15x25 28x4

40x7

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 10g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.

Flaggskeppet i Max-serien! De kromade detaljerna 
och solida färgerna på Max Chrome höjer pennan 

ett par nivåer och ger genast pennan ett mer exklusivt intryck. 
Ge din logo eller ditt budskap en penna den förtjänar!

158-401
helsvart

158-402
helgul

158-301
vit/svart

158-306
vit/grön

158-308
vit/ljusblå

158-309
vit/mörkblå

158-304
vit/röd

158-312
vit/orange

Reklampennor kulspets158 MAX chrome

158 MAX chrome
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En starkt lysande stjärna som med sin vassa form- 
 givning visar vägen! Det sköna gummigreppet 
följer pennkroppens strömlinjeformade design.

Det unikt formade och mycket flexibla clipset  
underlättar när pennan gjort sitt jobb och åter ska 

ner i fickan. Oavsett om det är en bröstficka på finskjortan 
eller en framficka på ett par kraftiga arbetsbyxor, så glider 
den utan svårigheter ner utan att fastna med clipset. 
Naturligtvis är den lika lätt att ta upp ur fickan igen.

133 HERCULES
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Reklampennor kulspets

VÅR STARKAST
LYSANDE STJÄRNA

Hercules blev med sina 12 stordåd den störste 
hjälten i grekisk mytologi och kallas ofta ”den som 

gjorde världen säker”. Att vår penna Hercules kommer nå sam-
ma status är dock osäkert, men ett och annat stordåd kan 
ändå förväntas.
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• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 13g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

133 HERCULES

133-101
helsvart

133-208
blå

133-204
röd

133-211
grå

133 HERCULES

133-212
orange

133-216
lila

133-206
grön

133-213
silver

Åtta olika färger att välja mellan. Samtliga varianter 
med det karaktäristiska och flexibla metallklipset 

dessutom lackat i svart. Fem fräscha och moderna metallicfärger, 
två lite diskretare i silver eller gråmetallic samt en tuffare 
variant i helsvart. Vilken av dem är du?

30x15

40x7

40x7

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.
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Reklampennor kulspets

• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 13g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

133-001
vit/svart

133-006
vit/grön

133-009
vit/blå

133-004
vit/röd

133 HERCULES chrome

Herculespennan med vit pennkropp och kromade 
detaljer! Önskas färgglada flerfärgstryck kan denna 

variant vara att föredra då trycket kommer mer till sin rätt på 
pennans vita botten. Oavsett vilken variant av pennan Hercules 
ni föredrar, så får ni samma prestanda och funktionalitet.

133 HERCULES chrome

30x15

40x7

40x7

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.
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Risken att klipset ska fastna eller ännu värre 
råka riva sönder tex. skjortfickan är minimal 

tack vare dess utformning. Pennan är därför lika lätt att 
plocka upp ur fickan som att stoppa tillbaka den. Vid 
användandet av Hercules Touch håller du även din telefon ren 
och fräsh från onödiga fingeravtryck!

Touchversion av Hercules!
Här har vi kombinerat de bästa av två världar i 

en och samma penna utan att tumma på vare sig design eller 
funktion. Oavsett om du använder: papper, smartphone eller 
surfplatta så fixar Hercules Touch detta!
När du helt enkelt vill ha ut mer av din Hercules!

DEN RÄTTA 
TOUCHEN

133 HERCULES touch
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• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 18g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

133-901
helsvart

133-911
grå

133-913
silver

133-906
grön

133-909
mörkblå

133-912
orange

133-904
röd

Reklampennor kulspets

Hercules Touch är i grunden samma penna som 
Hercules, fast här även utrustad med touch- 

funktion. Hela sju läckra färger att välja mellan: fyra fräscha 
och moderna metallicfärger samt två lite diskretare i silver och 
gråmetallic och en tuffare variant i helsvart. Vilken av dem är du?

133 HERCULES touch

30x15

40x7

40x7

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.
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• Patron: X20
• Bläck: Blått

• Vikt: 10g
• Längd: 144mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

116 WEB

Resultatet av när innovativ design och teknologi 
gifter sig! En läckert designad penna med ett 

mönstrat grepp tillverkad med tekniken ”doubleinjection”. 
Vilken variant föredrar du? Mer eller mindre silver?

116-113
silver

116 WEB

116-101
svart

40x6

40x6

20x2,5
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119 BLADE

Framtiden är här i form av ”Blade”. Innovativ och 
futuristisk design där det flexibla metallclipset även 

tjänstgör som tryckknapp. Pennans design är ändå tillräckligt 
stillsam för att inte stjäla uppmärksamheten från er logo utan 
tvärtom: framhäva den!

119-001
svart

Reklampennor kulspets119 BLADE

119-000
vit

• Patron: Jumbo
• Bläck: Blått

• Vikt: 10g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.750m

45x7

45x7

45x25

55x15

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.
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Som en garanti på att PET-Bottle Pen är ett bättre  
miljöalternativ, så levereras alla pennor med en 

förtryckt recycled logo längst upp på klipset.

112 PET-BOTTLE PEN

Att ni bryr er om miljön det vet vi! Varför då inte 
visa det? Genom att medvetet välja en penna 

som för minskad miljöpåverkan tillverkats av återvunna 
PET-flaskor kan ni nu visa detta även vid mindre tillfällen. 
”Handling utan ord är bättre än ord utan handling”.

16
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• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 10g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

112 PET-BOTTLE PEN

PET-Bottle Pen finns i sju olika färger. Sex stycken  
transparenta och en svart solid.

112-011
grå

112-101
svart (opak)

112-012
orange

112-000
ofärgad

112-004
röd

112-009
blå

112-006
grön

Reklampennor kulspets112 PET-BOTTLE PEN

45x25

45x25

45x25 30x4

45x25

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 8mm.
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Less is more!
Att se det stora i det lilla är inte alltid så enkelt. 

Genom att använda endast tre delar i uppbyggnaden av X-Go´s 
pennkropp, så har man här lyckats med detta. Här är det just 
det enkla och rena som skapar det stora. Låt inte pennan stjäla 
föreställningen, det är trots allt er logo som spelar huvudrollen!

”Pricken över i:et”. I toppen på den kromade tryck- 
 knappen sitter det en färgad prick i samma kulör 
som pennkroppen. En liten diskret detalj som ger det där ”lilla 
extra”.

114 X-Go

DET LILLA EXTRA
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114 X-Go

X-Go har i all sin enkelhet rönt stora framgångar och
fått många trogna och återkommande användare.

Söker ni en pålitlig ambassadör för ert varumärke, så ska ni 
definitivt ta er en närmare titt på X-Go. Pennan finns i sju olika 
färgkombinationer.

114-200
ofärgad

114-212
orange

114-204
röd

114-209
mörkblå

114-208
ljusblå

114-206
grön

114-211
grå

114 X-Go Reklampennor kulspets

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 8g
• Längd: 143mm

• Förpackning/inner: 100st/påse
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.600m

45x25 50x7

50x7

25x745x25

45x25

60x14

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.
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177 CURVE touch

Med sin högblanka vita pennkropp, sitt följsamma 
metalliclackade dekorfält och sin kromade 

tryckknapp, kliver Curve touch lite smått arrogant fram och 
sätter standarden för hur en modern penna bör se ut!

Med sin lite djärvare och tuffare design så vill Curve  
touch presentera sig som pennan som inte 

följer strömmen. Curve touch både vågar och vill sticka ut!

TRENDIGA KURVOR



177-204
röd

177-209
mörkblå

177-207
grön

177-201
helsvart
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177 CURVE touch

För att känslan vid användning av touchfunktionen 
ska kännas så naturlig som möjligt, så sitter stylu-

sen i skrivändan av pennan. Pennan lagerhålls i fem olika färg- 
kombinationer varav fyra stycken med vita högblanka penn- 
kroppar med färgade detaljer, samt en helsvart kombination.

177 CURVE touch

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 13g
• Längd: 143mm

• Förpackning/inner: 50st/påse
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

177-212
orange

50x7

50x7

50x7

25x4

Reklampennor kulspets



ETT SMART VAL

Minskad mängd fingeravtryck och ökad precision. 
Vid användande av touchpenna till din smartphone 

så håller skärmen sig ren och fräsh på din telefon.

Att använda sig av pennor för att sprida sitt bud- 
 skap är precis vad denna penna heter: Smart! 
Denna modell är även utrustad med en stylus för din 
smartphone, läckert infärgad i samma färg som greppet.

131 SMART touch
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131-012
orange

131-004
röd

131-009
blå

131-006
grön

• Patron: Special
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 11g
• Längd: 138mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.500m

Midjeformad plastpenna med kromade detaljer,  
klips i metall och ett grepp med gummerad 

finish för extra skön komfort. Fem varianter med vit pennkropp för  
färgglada tryck, samt en helsvart.

131-001
svart

131-000
vit

131 SMART touch

131 SMART touch OBS! Digitaltryck endast på vit pennkropp 
och maxhöjd 7mm.

43x7,5

43x7,5
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Reklampennor kulspets



• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 12g
• Längd: 144mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

131 SMART

Att använda sig av pennor för att sprida sitt budskap  
är precis vad denna penna heter: Smart!

Midjeformad plastpenna med kromade detaljer och ett grepp 
med gummerad finish för skön komfort.

131-100
vit

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.

131-101
svart

131 SMART

43x7,5

43x7,5
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137 LEGEND soft touch

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 11g
• Längd: 135mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

OBS! Trycks endast på klips.

137 LEGEND soft touch

Italienare med goda förutsättningar att bli en riktig  
Legend! Fantastiskt skön komfort tack vare gumme-

rad pennkropp.

137-6040
röd

137-609
blå

137-606
grön

137-601
svart

137-602
gul

30x7

25

Reklampennor kulspets



”Acu-Flow systemet, är ett resultat av många års  
erfarenhet och kontinuerliga förbättringar och är 

idag det mjukaste och mest friktionsfria systemet vi någonsin 
tagit fram. Kombinationen av lågviskositetsbläcket och den 
slitstarka spetsen skapar en enastående  mjuk och följsam 
skrivupplevelse.”

Med Quick blir användandet ett rent och skärt  
nöje! I pennan sitter det en kvalitetspatron med 

semi-gel bläck, vilket borgar för en skrivkänsla man tidigare en-
dast fann i betydligt mer påkostade skrivinstrument.
En enkel penna som gör sitt jobb med bravur!
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140 QUICK

MJUK
OCH
FÖLJSAM
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140 QUICK

Kvalitétspenna från Hauser! Med Hausers unika  
skrivsystem Acu Flow! Ett semi-gel bläck som 

ger en fantastisk skrivkänsla. Pennan har tryckmekanism och 
generösa ytor för tryck. Vit solid pennkropp och färgad tryck-
knapp i fem olika färger att välja mellan.

• Patron: X20
• Bläck: Blått (semi-gel)

• Vikt: 9g
• Längd: 143mm

• Förpackning/inner: 100st/påse
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1000m

140 QUICK

50x6,5

50x6,5

40x25

50x14

140-012
vit/orange

140-004
vit/röd

140-009
vit/blå

140-006
vit/grön

140-001
vit/svart

Reklampennor kulspets

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 6mm.



• Patron: X20
• Bläck: Blått (semi-gel)

• Vikt: 7g
• Längd: 142mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

109 EZEE CLICK

Det är inte helt utan anledning att vi kallar denna 
penna för: ”No: 1” bland hotellpennor. Om detta  

redan fanns i tanken när pennan togs fram på ritbordet låter vi 
vara osagt. Men att den blivit populär hos många hotell råder det 
däremot inga tvivel om. Naturligtvis behöver man inte driva hotell 
för att känna igen en bra penna när man ser den. Ezee Click har 
en patron med semi-gel bläck vilket gör användandet till en ren 
fröjd.

109-009
vit/blå

109-101
helsvart

109-004
vit/röd

45x25

45x25

45x25

45x25

109 EZEE CLICK

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 6mm.
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Reklampennor kulspets

50x7

50x7

50x14

15x25

”Acu-Flow systemet,
är ett resultat av många 
års erfarenhet och konti-
nuerliga förbättringar och 
är idag det mjukaste och 
mest friktionsfria sys-
temet vi någonsin tagit 
fram. Kombinationen av
lågviskositetsbläcket och 
den slitstarka spetsen 
skapar en enastående  
mjuk och följsam skriv-
upplevelse.”

• Patron: X20
• Bläck: Blått (semi-gel)

• Vikt: 9g
• Längd: 144mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

156 SPRING

Användarvänlig penna med metallclips och gummi- 
 grepp samt rejäla exponeringsytor för er logo. 
Semi-gel bläck för bästa skrivkänsla!

156-006
vit/grön

156-001
vit/svart

156-008
vit/blå

156-004
vit/röd

156 SPRING
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OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.
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127 POP

Pop som i Populär! En riktig klassiker när det gäller  
reklampennor. Har länge varit och är fortfarande en 

storsäljande favorit för många.

Men sin ganska så enkla och anspråkslösa (men 
ändå tilltalande design) i kombination med 

funktionalitet och pris, så har Pop fångat många användares 
intresse genom åren.

POP 
SOM I POPULÄR
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127 POP

Mycket populär och storsäljande pennmodell sedan  
många år tillbaka. Även denna  penna är tack vare 

sitt låga pris ett mycket bra alternativ för ”storförbrukare” av 
reklampennor. Finns i sex olika frostade färgkombinationer att väl-
ja mellan samt vit och svart opak.

127-000
vit (opak)

127-001
svart (opak)

127-500
ofärgad

127-502
gul

127-512
orange

127-504
röd

127-509
blå

127-507
grön

• Patron: Jumbo
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 9g
• Längd: 134mm

• Förpackning/inner: 100st/påse
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.750m

127 POP

45x7

45x7

45x15

20x15 20x4

Reklampennor kulspets

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 6mm.
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157 COBRA clear kula

Cobra finns både som kulspetspenna och stift- 
 penna och går med fördel att beställas som ett 
pratiskt set. Stiftpennan hittar ni på sid 53.

Storsäljare i budgetklassen! Något slimmad modell  
med de rätta formerna på helt rätt ställe: Lite 

kraftigare upp- och nertill och lite tunnare i mitten.

BÅDE STIFT OCH KULA
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157 COBRA clear kula

En uppfräschad variant av vår storsäljare Cobra! Nu i 
transparent utförande! Finns även som stiftpenna, se 

sid 53.

Finns även
som stiftpenna.

Se sid. 53

Reklampennor kulspets

157-500
ofärgad

157-502
gul

157-504
röd

157-509
blå

157-506
grön

• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 9g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 2000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

157 COBRA clear kula

30x14

30x14

50x6

50x6

25x3



30x14

30x14

• Patron: X20
• Bläck: Blått Dokumental

• Vikt: 9g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 2000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

157 COBRA regular kula

Storsäljare i budgetklassen! Något slimmad modell  
med de rätta formerna på helt rätt ställe: Lite 

kraftigare upptill för att sen smalna av i mitten. Och precis lagom 
till greppet så blir pennan återigen kraftigare för högsta möjliga 
komfort.

50x6

50x6

25x3

157-101
helsvart

157-001
vit/svart

157-007
vit/grön

157-009
vit/blå

157-004
vit/röd

157 COBRA regular kula
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55x15

40x30

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått Dokumental

• Vikt: 11g
• Längd: 135mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

103 RAINBOW

Rainbow finns i alla regnbågens färger! Pennkropp i  
flera fantastiskt härliga färger samt silverlackade 

detaljer. Gedigen plastpenna i italiensk design med ett metallklips i 
matt silver. De färgade pennkropparna har en fantastisk lyster 
tack vare den dubbla  pennkroppen bestående av silverlackad 
pennkropp med transparent färgad hylsa utanför.

50x8

50x8

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 8mm.

103-000
vit (opak)

103-202
gul

103-212
orange

103-204
röd

103-213
lila

103-209
mörkblå

103-208
ljusblå

103-206
grön

103-211
grå

103 RAINBOW
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135 PEKA

135-001
svart/silver

• Patron: X20
• Bläck: Blått Dokumental

• Vikt: 8g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.500m

135 PEKA
55x25

55x25

55x25

55x25 30x7

30x7

OBS! Vid flerfärgstryck är maxhöjden 7mm.

Elegant och stilren plastpenna med vridmekaniskm 
och touchfunktion. Snyggt lackad i matt svart och 

silver. Det högblankt kromade metallklipset ger en fin kontrast till 
den mattlackade silverfärgen. Touchfunktionen sitter  i skrivändan 
på pennan.
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Vad är upp och vad är ner? Med sin smått unika 
design så ställer Shark all traditionalitet på ända. I 

ena änden har pennan en stylus för smartphones och i andra 
änden en kulspets. Någonstans däremellan finner ni 
clipset…

138-204
röd

138-208
blå

138-213
silver

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått

• Vikt: 9g
• Längd: 142mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

138 SHARK

50x6

50x6

20x4

50x25

50x25

OBS! Vid flerfärgstryck är maxhöjden 6mm.

138 SHARK
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Kick är pennan som ligger i tiden med sin fartfyllda  
design. Det lite kortare och gummerade greppet med 

sin optimala placering ger dig det perfekta greppet vid användning. 
Det färgade greppet, tryckknappen och dekorfältet under clipset 
skapar liv i pennan.

139 KICK

139-004
vit/röd

139-016
vit/lila

139-008
vit/ljusblå

139-009
vit/mörkblå

139-006
vit/grön

139-001
vit/svart

139-101
helsvart

• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 8g
• Längd: 140mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.600m

139 KICK

45x6

45x6

45x6

25x6 20x4
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En av de pennor som verkligen lever upp till sitt  
namn. Den är vad den heter: Classic! Stilren plast-

penna i en klassisk retrodesign.

130-104
vit/röd

130-108
vit/blå

130-000
helvit

130-102
helgul

130-312
helorange

130-304
helröd

130-308
helblå

130-101
helsvart

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 12g
• Längd: 140mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

130 CLASSIC

50x6,5

50x6,5

25x25

50x14

130 CLASSIC

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 6mm.
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När storleken inte har betydelse, eller kanske när  
storleken helt enkelt är avgörande? Hur som helst: 

Golfer må vara kort, men den gör sitt jobb med bravur på golfba-
nan.

105 GOLFER

105-000
vit

25x6

20x7

• Patron: Mini RJ41
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 9g
• Längd: 94mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 2000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1000m

105 GOLFER
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Mycket förknippas med Italien: pizza, sportbilar  
och mode. Men att de även är i topp när det gäl-

ler att producera högkvalitativa och prisvärda pennor är sedan 
länge ställt utom all tvivel. Wave Regular är ett mycket bra exem-
pel på detta. Wave går även att beställa med ett dometryck på 
toppen (se bild till höger). Minsta antal: 3 000st och lev. tid ca 4 
veckor.

126-200
ofärgad

126-202
gul

126-204
röd

126-209
blå

126-207
grön

126-000
vit (opak)

126-001
svart (opak)

126 WAVE regular

45x25

45x25

45x25 25x8

45x25

• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 8g
• Längd: 138mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

126 WAVE regular
OBS! Vid digital och flerfärgstryck är maxhöjden 6mm.
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OBS! Digitaltryck endast på klips.

En penna kan säga mycket men har ändå vissa 
begränsningar gällande mängden information den 

kan förmedla i ren text. Men det finns andra sätt! 
Ett bra sätt att få ut önskad information är att trycka 
informationen i form av en QR-kod på klipset på denna penna. 
Trots begränsningar så är ändå möjligheterna oändliga!

102 SURF QR

102-200
vit

50x7

50x7

55x14

15x1540x28

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 10g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

102 SURF QR
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50x25

70x13

OBS! Digitaltryck endast på klips.

Pennan där generösa tryckytor har haft hög prioritet  
redan i designstadiet. Här finns det gott om plats för 

era budskap både på pennkropp och på clips! Enkel penna med 
hög funktionalitet som gör sitt jobb som reklampelare med högsta 
beröm.

113 CLIPPO

113-000
vit

113-004
röd

113-009
blå

113-001
svart

50x25

50x25

50x7

50x7

• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 8g
• Längd: 137mm

• Förpackning/inner: 100st/påse
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.600m

113 CLIPPO
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Italiensk kvalitetspenna med tidlös och elegant 
retrodesign. Finns i flera utföranden och färg- 

kombinationer. Här med vita högblanka pennkroppar och färgade 
plastspetsar.

321 RAJA

321-001
vit/svart

321-006
vit/grön

321-008
vit/klarblå

321-009
vit/mörkblå

321-005
vit/vinröd

321-004
vit/röd

321-012
vit/orange

25x8

25x8

45x26

45x26

45x26

45x26

• Patron: Jumbo
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 10g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

321 RAJA
OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.
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Italiensk kvalitetspenna med tidlös och elegant 
retrodesign. Finns i flera utföranden och färg- 

kombinationer. Här med färgade högblanka pennkroppar och 
kromade metallspetsar.

321-100
vit

321-104
röd

321-109
mörkblå

321-101
svart

25x8

25x8

45x26

45x26

45x26

45x26

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 12g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

321 RAJA chrome
OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.

321 RAJA chrome
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Italiensk kvalitetspenna med tidlös och elegant 
retrodesign. Finns i flera utföranden och färg- 

kombinationer. Här med solid högblank pennkropp och guld- 
färgade metalldelar.

321 RAJA gold

321-300
vit

321-301
svart

25x8

25x8

45x26

45x26

45x26

45x26

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 12g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

321 RAJA gold
OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.

46



Italiensk kvalitetspenna med tidlös och elegant 
retrodesign. Finns i flera utföranden och färg- 

kombinationer. Här med silverlackade pennkroppar och kromade 
metalldelar.

321-509
silver/mörkblå

321-501
silver/svart

321-512
silver/silver

25x8

25x8

45x26

45x26

45x26

45x26

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 12g
• Längd: 139mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

321 RAJA chrome silver
OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.

321 RAJA chrome silver
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301 BARON

301-004
vit/röd

301-009
vit/mörkblå

301-001
vit/svart

301-304
vit/svart/röd

301-308
vit/svart/klarblå

301-306
vit/svart/grön

301-201
gul/svart

301-209
gul/mörkblå

Baronen är en riktig trotjänare på pennmarknaden 
och är nu inne på sitt tredje decennie! En av värl-

dens mest sålda och utspridda penna någonsin. Vilket säger en 
hel del om denna penna som inte behöver någon ytterligare 
presentation.

45x25

45x25

45x25

45x25

• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 9g
• Längd: 133mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

301 BARON
OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 7mm.
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149 VEGETAL PEN

149-500
ofärgad

149-512
orange

149-504
röd

149-508
blå

149-516
lila

149-517
rosa

149-506
grön

Att ni bryr er om miljön det vet vi! Varför då inte visa  
det? Genom att medvetet välja en penna, som för 

minskad miljöpåverkan tillverkats av miljövänligt och biologiskt 
nedbrytbart material kan ni nu visa detta även vid mindre tillfällen. 
”Handling utan ord är bättre än ord utan handling”.

50x8

50x8

50x12

20x25 30x6

• Patron: X20
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 12g
• Längd: 137mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

149 VEGETAL PEN
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136 X5

136-011
vit/grå

Perfekt penna för den som behöver göra mycket 
noteringar och även skilja de olika noteringarna åt 

med t.ex. olika färger. Med denna penna kan man inte bara skriva 
och rita i fyra olika färger med bläck. Här finns även möjligheten  
att använda sig av blyerts. Och självklart sitter det ett radergummi 
i toppen på pennan för detta. Blått, svart, rött och grönt bläck.

13x25

40x16

40x8

40x8

• Patron: Special
• Bläck: Dokumental

• Vikt: 16g
• Längd: 149mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.500m

136 X5
OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 8mm.
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155 4in1

155-008
vit/blå

Perfekt penna för den som behöver göra noteringar  
och skilja de olika noteringarna åt med t.ex. olika fär-

ger. Här får man fyra olika färger på bläcket (blått, svart, rött och 
grönt) som för övrigt är ett semi-gel bläck. Nu kan den som vill 
skriva med en skön känsla göra det i inte bara en färg utan i fyra 
färger!

40x30

25x16

25x8

25x8

• Patron: X20
• Bläck: Blått,svart,rött och grönt

• Vikt: 13g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1000m

155 4in1
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”Acu-Flow systemet,
är ett resultat av många 
års erfarenhet och konti-
nuerliga förbättringar och 
är idag det mjukaste och 
mest friktionsfria sys-
temet vi någonsin tagit 
fram. Kombinationen av
lågviskositetsbläcket och 
den slitstarka spetsen 
skapar en enastående  
mjuk och följsam skriv-
upplevelse.”



111 COLLEGE

Stiftpenna med både estetiskt och  praktiskt 
tilltalande former. Trots avsaknaden av t.ex. ett 

gummigrepp för fingrarna, så gör pennans kraftigare nederdel 
med räfflor att man ändå får ett behagligt grepp om pennan vid 
användning. Tre stycken 0,7mm HB stift/penna

111-000
ofärgad

111-004
röd

111-009
blå

111-007
grön

111-101
helsvart

50x10

50x6

50x6

• Stift: HB (3st/penna)
• Längd: 151mm

• Vikt: 7g • Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Diameter: 0,7mm

111 COLLEGE
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30x14

30x14

50x6

50x6

25x3

En uppfräschad variant av vår storsäljare Cobra! Nu i 
transparent utförande! Finns även som kulspetspenna 

och går därmed att beställas som ett pratiskt set, se sid 33. 
Tre stycken 0,7mm HB stift/penna

110 COBRA Clear Stift

110-500
ofärgad

110-502
gul

110-504
röd

110-509
blå

110-506
grön

• Stift: HB (3st/penna)
• Längd: 145mm

• Vikt: 7g • Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Diameter: 0,7mm

110 COBRA clear stift
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Oavsett om det handlar om konferenslokalen eller 
utbildningssalen, så gör vår stiftpenna Condor 

jobbet! Tre stycken 0,7mm HB stift/penna och suddgummi 
toppen.

290 CONDOR
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Condor finns i fem olika färgkombinationer, alla 
med tre stycken 0,7mm HB stift/penna.

290 CONDOR

290-004
vit/röd

290-008
vit/blå

290-006
vit/grön

290-001
vit/svart

290-101
helsvart

• Stift: HB (3st/penna)
• Längd: 154mm

• Vikt: 7g • Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Diameter: 0,7mm

290 CONDOR

45x10

20x20 25x4
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150 CONTEMATIC

Pionjären bland dagens stiftpennor och troligtvis en 
av världens mest sålda stiftpennor! Tre stycken 

0,7mm HB stift/penna och suddgummi toppen.

50x6,5

50x6,5

46x20

60x12

28x4

• Stift: HB (3st/penna)
• Längd: 150mm

• Vikt: 7g • Förpackning/ytter: 500st/kartong• Diameter: 0,7mm

150 CONTEMATIC

150-000
helvit

150-002
vit/gul

150-004
vit/röd

150-008
vit/blå

150-006
vit/grön

150-001
vit/svart

OBS! Vid digitaltryck är maxhöjden 6mm.
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134 SNICKRA

Den nya generationens snickarpenna för den nya 
generationens snickare! Stiftpenna med ett 2mm runt 

stift/penna. Hatten fungerar i skrivläge som tryckknapp, och har 
även en vässare i änden med vilken man kan vässa stiftet när det 
efter en tids användning blivit för trubbigt för precisionsmärkning. 
OBS! Glöm inte att komplettera med extra reservstift.

70x20

• Stift: HB (1st/penna)
• Längd: 129mm

• Vikt: 8g • Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Diameter: 2,0mm

134 SNICKRA

134-101
helsvart

134-500
reservstift, 5st/tub

OBS! Vid flerfärgstryck är maxhöjden 6,5mm.
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Oavsett om det ska byggas ett köpcentrum eller 
en enklare carport så behövs snickarpennan. Vi har 

den i vitt utförande passande för färgglada företagstryck, men 
naturligtvis även den klassiska röda.

106 TIMMERMAN

106-000
vit

106-004
röd

• Stift: HB (1st/penna)
• Längd: 173mm

• Vikt: 9g • Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 2000st/kartong

• Tjocklek: 4x2mm

106 TIMMERMAN

50x7
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Klassisk rund vässbar blyertspenna i trä med sudd 
i toppen och en längd på 19cm. Finns även en kort 

variant utan sudd på 8,5cm. 

160 BLYERTSPENNA

160-100
vit

160-102
gul

160-104
röd

160-109
blå

160-107
grön

160-111
silver

160-101
svart

160-200
natur

107-200
natur

• Stift: HB (1st/penna)
• Längd: 190mm / 85mm

• Vikt: 6g / 3g • Förpackning/inner: 500st/1000/ask
• Förpackning/ytter: 4000st/8000stkartong

• Diameter: 2,2mm

160 BLYERTSPENNA 19cm och 8,5cm

45x17

55x17

OBS! Vid flerfärgstryck är maxhöjden 6mm.
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219 DESIRE

219-213
silver

219-204
röd

219-208
blå

Pennkropp i eloxerad aluminium och ett komfort- 
 abelt grepp. Med ett fantastiskt fint flyt vid använd-
ning, tack vare patron med semi-gel bläck och en kula på 0,7mm.
Märkes med en outslitlig gravyr på pennkroppen. Färgen 
på gravyren blir ljusgrå. Denna penna kan mycket väl bli både 
din och dina kollegors nya favorit!

219 DESIRE

• Patron: Special
• Bläck: Blått (semi-gel)

• Vikt: 10g
• Längd: 137mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 0,7mm
• Skrivlängd: ca.1500m

45x5

45x5

OBS! Endast lasergravyr och maxhöjd 5mm.
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”Acu-Flow systemet,
är ett resultat av många 
års erfarenhet och konti-
nuerliga förbättringar och 
är idag det mjukaste och 
mest friktionsfria sys-
temet vi någonsin tagit 
fram. Kombinationen av
lågviskositetsbläcket och 
den slitstarka spetsen 
skapar en enastående  
mjuk och följsam skriv-
upplevelse.”



214 VIENNA

214-004
röd

214-009
blå

214-006
grön

214-001
svart

Stilren vitlackad aluminiumpenna med midja och  
stylus i accentfärger. Vid lasergravyr så blir färgen på 

gravyren aluminiumfärgad!

214 VIENNA

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått

• Vikt: 15g
• Längd: 146mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

45x25 35x6

35x6

20x1445x25

45x25

45x25

OBS! Vid flerfärgstryck och lasergravyr är 
maxhöjden 6mm.
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Reklampennor metall



Vid gravyr blir det kromade underlaget synligt. 
Ge bort denna penna och låt mottagaren spegla 

sig i er logos glans! 

Från soligaste gul till nattsvart. Softy finns i sex olika 
färger. Alla med samma sköna gummerade penn-

kropp och med skinande kromade detaljer.
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216 SOFTY

TA DET SOFT
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216 SOFTY

Gummerad aluminiumpenna med kromade detaljer. 
Under den gummerade ytan gömmer sig ett kromat 

skikt som gör att er graverade logo kommer att skina ikapp med 
de kromade detaljerna.

Reklampennor metall

216-202
gul

216-212
orange

216-204
röd

216-208
blå

216-207
grön

216-201
svart

216 SOFTY

• Patron: Parkertyp
Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 17g
• Längd: 141mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

80x5

80x5

OBS! Endast lasergravyr och maxhöjd 5mm.



Hauser´s eleganta kulspetspenna ”Devine”. Stilren  
och sober metallpenna i mattsvart lack med 

kromade detaljer, Vridmekanism och metallpatron av Cross-
typ med blått bläck. Kan med fördel kombineras till ett set med 
Hauser´s rollerballpenna Devine. OBS! Vid gravyr på pennan blir 
gravyren mässingsfärgad (se bild). Vid beställning med märkning, 
levereras denna penna i pappetui utan exra kostnad.

227 DEVINE kula

227-001
svart

227 DEVINE kula

• Patron: Crosstyp
• Bläck: Blått

• Vikt: 20g
• Längd: 132mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

20x14

40x6,5

40x6,5

35x6,5

35x6,5

35x25

OBS! Vid flerfärgstryck och lasergravyr
är maxhöjden 6,5mm.
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Hauser´s eleganta rollerballpenna ”Devine”. Stilren  
och sober metallpenna i mattsvart lack med 

kromade detaljer och patron med svart bläck. Kan med fördel 
kombineras till ett set med Hauser´s kulspetspenna Devine. OBS! 
Vid gravyr på pennan blir gravyren mässingsfärgad (se bild). Vid 
beställning med märkning, levereras denna penna i pappetui utan 
exra kostnad.

228 DEVINE roller

228-001
svart

228 DEVINE roller

• Patron: Rollerball
Bläck: Svart

• Vikt: 20g
• Längd: 130mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1200m

35x25

35x6,5

35x6,5

40x6,5

40x6,5

20x14

OBS! Vid flerfärgstryck och lasergravyr är maxhöjden 6,5mm.
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Reklampennor metall



Välbekant svartlackad modell på metallpenna med  
ett skönt ergonomiskt gummigrepp och kromade 

detaljer. Den kromade ytan under den högblanka svarta lacken 
får din graverade logo att skina likt pennans kromade detaljer.
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209 ECLIPSE grip

209-301
svart

209 ECLIPSE grip

• Patron: Crosstyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 19g
• Längd: 140mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1400m

50x7

50x7

60x15

20x25

OBS! Vid lasergravyr är maxhöjden 7mm.

ETT
STADIGT 

GREPP



OBS! Endast lasergravyr och maxhöjd 5mm.

Pennkropp i eloxerad aluminium och ett komfort- 
 abelt grepp. Med ett fantastiskt fint flyt vid använd-
ning, tack vare patron med semi-gel bläck och en kula på 0,7mm.
Märkes med en outslitlig gravyr på pennkroppen. Denna 
penna kan mycket väl bli både din och dina kollegors nya 
favorit! Gravyren på denna penna blir ljusgrå.
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221 CELLO sapphire

221-013
silver

221-011
grå

221-008
blå

221 CELLO sapphire

• Patron: Cello LP 3000
• Bläck: Blått (semi-gel)

• Vikt: 9g
• Längd: 138mm

• Förpackning/inner: 100st/ask
• Förpackning/ytter: 1000st/kartong

• Kula: 0,7mm
• Skrivlängd: ca.1500m

Reklampennor metall

45x5

45x5
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220 MARILYN

220-004
röd

220-009
blå

220-001
svart

220 MARILYN

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 27g
• Längd: 142mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

50x7,5

50x7,5

OBS! Vid lasergravyr är maxhöjden 7mm.

En vackert formad metallpenna med lackad penn- 
 kropp och matta silverfärgade detaljer. Välj mellan 
tre olika färger. Lasergravyren  på dessa pennor blir kromfärgad. 
Vid beställning med märkning levereras denna penna i pappetui 
(sid 75) utan extra kostnad. 
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201 VERONA

201-013
silver

201-001
svart

201 VERONA

• Patron: Crosstyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 24g
• Längd: 138mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1400m

45x7,5

45x7,5

45x16

OBS! Vid lasergravyr är maxhöjden 7mm.

Stabil metallpenna med vridmekanism och speciellt  
ergonomiskt utformat grepp för maximal komfort. 

Kropp i högblankt svart eller matt silver. Båda med kromade 
detaljer. Lasergravyren på dessa pennor blir kromfärgad. Vid be-
ställning med märkning levereras denna penna i pappetui (sid 75) 
utan extra  kostnad.

Reklampennor metall
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Stilfull och vacker metallpenna i högblankt svart lack 
och kromade detaljer och ett bågformat fjädrande 

klips. Lasergravyren på dessa pennor blir stålfärgad. Vid beställ-
ning med märkning levereras denna penna i pappetui (sid 75) 
utan extra kostnad.

218 ARC

218-001
svart

218 ARC

35x7

35x7

30x25

OBS! Vid flerfärgstryck och lasergravyr
är maxhöjden 6,5mm.

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 27g
• Längd: 145mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m



Tung och ståtlig  penna i högblankt svart lack och  
kromade detaljer och ett fjädrande klips. Lasergravy-

ren på dessa pennor blir stålfärgad. Vid beställning med märkning 
levereras denna penna i pappetui (sid 75) utan extra kostnad.
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213 STERLING

213-001
svart

213 STERLING

35x8

35x8

35x25

OBS! Vid flerfärgstryck och lasergravyr
är maxhöjden 8mm.

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 36g
• Längd: 141mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 500st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.1500m

Reklampennor metall



30x8
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308 GRAPHITE space

308-011
grå

Graphite är en serie med högkvalitativa pennor 
för de som söker något utöver det vanliga. Space är

en kulspetspenna i plast med mycket speciell och innovativ design. 
Vid beställning av denna penna med märkning så levereras den i 
pappetui (sid 75) utan extra kostnad.

308 GRAPHITE space

30x8

30x5

• Patron: D1 (metall)
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 22g
• Längd: 138mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 400st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.500m



73

307 GRAPHITE techno

307-011
grå

Graphite är en serie med högkvalitativa pennor 
för de som söker något utöver det vanliga. Techno är

en kulspetspenna i metall med rena enkla linjer och med 
en skön tyngd. Vid beställning av denna penna med märkning så 
levereras den i pappetui (sid 75) utan extra kostnad. Lasergravy-
ren på dessa pennor blir kromfärgad.

307 GRAPHITE techno

60x7

60x7

50x14

15x15

• Patron: Parkertyp
• Bläck: Blått dokumental

• Vikt: 31g
• Längd: 140mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 400st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca.3000m

OBS! Vid lasergravyr är maxhöjden 7mm.

Reklampennor metall
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309 GRAPHITE cigar

309-011
grå

Graphite är en serie med högkvalitativa pennor 
för de som söker något utöver det vanliga. Cigar är

en rollerballpenna i metall med rena enkla linjer och med 
en skön tyngd. Vid beställning av denna penna med märkning så 
levereras den i pappetui (sid 75) utan extra kostnad. Lasergravy-
ren på dessa pennor blir kromfärgad.

50x7

50x7

50x25

40x7

40x7

309 GRAPHITE cigar

• Patron: Rollerball
• Bläck: Svart

• Vikt: 34g
• Längd: 136mm

• Förpackning/inner: 50st/ask
• Förpackning/ytter: 400st/kartong

• Kula: 1,0mm
• Skrivlängd: ca400m

OBS! Vid flerfärgstryck och lasergravyr
är maxhöjden 7mm.
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Prisvärd pennask i transparent plast, passande för  
en penna.

Pennask i svart papp. Passar till både en eller två  
pennor, då insatsen är vändbar.

Pennask i plast, för en penna. Svart botten med  
glasklart lock.

Pennask i plast, för två pennor. Svart botten med  
glasklart lock.

Pappetui i svart papp för en penna. Höjer 
värdet på gåvan samtidigt som den skyddar 

pennan. Ingår kostnadfritt till flera av våra metallpennor vid 
köp av graverade eller tryckta pennor.

300-500
transparent

300-301
svart

300-201
svart

300-001
svart

300-411
svart



” I naturen finner vi former som får oss att må bra, 
därför använder vi gyllene snittet i vår design ”

-Christian Forsström, Designer
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Med utveckling och produktion i Sverige, levererar  
vi Kvalitetsprodukter gjorda i material som tål att 

användas var dag - allt för att underlätta din vardag! Produkter-
na är dessutom ergonomiskt anpassade för alla åldrar. Nyfides 
produkter lämpar sig extra bra som gåvor för företag eller or-
ganisationer, då de har bra ytor för genomtänkt logoplacering 
och är välanpassade för massutskick. Tack vare produktion i 
Sverige kan du vid stora kvantiteter även få en ingjuten logotyp 
och önskad PMS-färg på din utvalda produkt. Se exempel på 
hur dom används i denna katalog.

NYFIDES
NYFIKEN SVENSK DESIGN KOPPLAT TILL NATURENS 

GEOMETRISKA FÖRHÅLLANDEN. 



Mångfunktionellt redskap för att dela på det goda! 
Tårtspaden är ett rolig redskap, med en rad olika 

funktioner. Både vid delning av tårtan, till stekning eller som en 
stor smörkniv för att breda ut exempelvis tomatsås över pizzan 
fungerar detta verktyg utmärkt. Kombinationen av den raka och 
runda sidan gör den både bra att skära en tårta med och sedan 
säkert kunna föra tårtbotten till tallriken. Att göra pizza och bre-
da ut tomatsåsen är enkelt och kvickt gjort med redskapet som 
en stor smörkniv. Som stekspade funkar den utmärkt. Dess 
runda form passar bra för att efter stekning kunna skrapa ur 
stekpannan. Likt de andra redskapen är lätthet en gemensam 
faktor, så varför inte testa dennes skär och stekegenskaper i 
stekpannan över elden till skogs på äventyret? Tårtspaden är 
det mångfunktionella redskapet vid matlagning. Den kan hjälpa 
vid olika situationer och inte minst när vi ska dela på det goda, 
för delad glädje är dubbel glädje.

Tillverkad i PA 66 - Polyamid 66 (Nylon).
Värmetålig termoplast, materialet uppfyller alla krav för köks-
redskap.
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702 TÅRT-STEKSPADE

702-004
röd

702-009
blå

702-006
grön

702-001
svart

702 TÅRT- STEKSPADE

25x10 45x4



Redskapet som håller måttet! Decilitermåttet är  
det första redskapet som skapades i serien. Kopp-

lingen till ett sunt synsätt till råvaror och dess användning var 
och är en röd tråd genom all design gällande Nyfides redskap 
och decilitermåttet visar detta med sin unika form. Vi lägger 
ner vår själ i att skapa verktyg som förenklar din vardag, och 
vi hoppas att detta decilitermått är över alla förväntningar, med 
dina mått mätt. Decilitermåttet är funktionellt framtagen för att 
skapa användningsområden som förenklar i vardagen. Måttet 
mäter upp en deciliter och har markering vid halva volymen. 
Det långa skaftet är stabilt. Materialet gör att man kan måtta 
varma vätskor utan att varken spilla eller bränna sig. Skaftets 
räckvidd, i kombination med den raka fronten, gör att man en-
kelt kan skrapa ur det sista mjölet ur påsen. Decilitermåttet är 
både lätt och tar lite plats, den står stadigt både på sin platta 
botten och på höjden. Lättheten vid packning är även funktio-
nen som ger dig möjlighet att göra lika god gröt ute över läge-
relden eller på resan som hemma på din spis. Utanför köket är 
tipset även att använda decilitermåttet till leken ute i sandlådan 
eller vid mätning av pulverform, exempelvis tvätt-/diskmedlet. 

Tillverkad i PA 66 - Polyamid 66 (Nylon).
Värmetålig termoplast, materialet uppfyller alla krav för köks-
redskap.
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701 DECILITERMÅTT

701-004
röd

701-009
blå

701-006
grön

701-001
svart

701 DECILITERMÅTT

25x10 45x4

Kampanj & presentartiklar
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Allt-i-ett för frukosten. Osthyveln kallas studentens  
vän då man kan göra en hel frukost med den; 

smöra, hyvla, skära och steka med. I grunden har vi skapat 
en hyvel som verkligen funkar, och med funktion för att kunna 
smöra, steka och skära med. Hyveln är utvecklad för att hyvla 
både för ost och grönsaker. Särskilt för krämiga ostar har den-
na hyvel blivit en favorit. Listan på funktioner utöver detta kan 
göras lång. Toppen på osthyveln är anpassad för att kunna 
smöra med, eggen passar bra för att skära exempelvis korv 
och redskapet fungerar även utmärkt som som stekspade. 
En funktion lite utanför kategorin är att den även är kanon att 
skapa snygga sandslott med. Tack vare sina många funktioner 
och låga vikt är den optimal att ta med på resan. Osthyveln är 
redskapet med funktioner utöver det vanliga, här har vi använt 
fantasin och skapat något som är optimalt i sin helhet.

Tillverkad i PA 66 - Polyamid 66 (Nylon).
Värmetålig termoplast, materialet uppfyller alla krav för köks-
redskap.

700-004
röd

700-009
blå

700-006
grön

700-001
svart

700 OSTHYVEL

709 OSTHYVEL

25x10 45x4



Praktisk användning för god matlagning! 
Detta redskap har i sin naturliga design oväntat 

mångsidiga funktioner. Både vid måttning, silning, kokning el-
ler servering har detta redskap många funktioner. Pastasleven 
hjälper till att måtta dina portioner av såväl spagetti och vanlig 
pasta. Fyll skopan för att dosera en portion pasta, eller lägg 
torr spagetti i mellanrummen mellan taggarna tvärs över sleven 
upp till toppen på taggarna, för att tillaga en portion spagetti. 
Att använda detta redskap till kokning av grönsaker är en fröjd. 
Såväl när man skall lägga ner något okokt eller ta upp det fär-
diglagade ur grytan fungerar det långa skaftet, sållfunktionen 
och den kastrullanpassade designen för att hålla matlagningen 
enkel och praktisk. Därtill har sleven en utformning som gör att 
den funktionellt kan hängas på kastrullkanten. Utanför köket 
finns även en rad olika användningsområden. Tips är som lek-
saksskopa i sandlådan, för att kamma långgarnsmattor, som 
ryggkliare eller varför inte som kattsandsskopa? Du kommer 
också förstå att redskapet har en storlek och vikt som passar 
i kökets trånga lådor men speciellt ute i naturen när vikten på 
packningen spelar stor roll. Praktisk matlagning för god mat. 
Lycka till med fantasin i de olika sätten du vill använda detta 
redskap på!

Tillverkad i PA 66 - Polyamid 66 (Nylon).
Värmetålig termoplast, materialet uppfyller alla krav för köks-
redskap.
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703-004
röd

703-009
blå

703-006
grön

703-001
svart

703 PASTASLEV

703 PASTASLEV

20x8 45x4

Kampanj & presentartiklar
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704 SMÖRKNIV
Design och funktionalitet utöver det vanliga! Hur kan en 
smörkniv likna en synål? En gammal dröm har gått i upp-

fyllelse då denna till slut hittade sin form. Formen är tagen från naturen 
och följer handens önskemål om ömhet och stöd. Att breda ut smör är 
en gammal och daglig företeelse, många gånger glöms den bort och 
görs utan att dess redskap belyses för sin uppgift. Smörkniven ses 
som ett enkelt och lågt värderat verktyg, detta vill vi ändra på! Att se 
till ergonomin för en hand och skapa funktioner utöver det vanliga var 
det centrala i formgivningen av kniven. Nu är den vänlig mot din hand 
och dess leder, vilket ger greppvänlighet både för ett litet barn som för 
en vuxen grov näve. Självklart går det att skära andra saker med den, 
och den är lämplig för barn då eggen inte är så vass. Smörkniven har 
även ett unikt insatssystem för ingjutna loggor på skaftets översida. En 
funktion utöver det vanliga är att kniven kan ställas på en plan yta, även 
med smör på, utan att detta kommer på bordet. Men varför en synåls 
form? Vi vill finna naturliga former i vardagliga redskap, för att väcka 
fantasin. Nålformen är dessutom en hyllning till textilstaden Borås, 
hjärtat och ursprunget till vårt skapande. Smörknivens genomtänkta 
funktion och design skapar nytänkande i vardagen. Funktionalitet och 
fantasi att breda på var dags nya utmaningar.

Tillverkad i PA 66 - Polyamid 66 (Nylon).
Värmetålig termoplast, materialet uppfyller alla krav för köksredskap.

704-004
röd

704-009
blå

704-006
grön

704-001
svart

704 SMÖRKNIV

45x7

15x7
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705 GLASSKOPA
För en glassigare vardag. Glasskopan är framtagen för  
att ge en lyxig känsla i vardagen. Den formar runda 

glasskulor som ger en mersmak av en av glasskaféernas överfyllda 
strutar i sommarsolens hetta. Skopan är designad för största funktion, 
där ergonomin ligger i fokus. Handtaget är brett och ger en stabil form, 
som inbjuder till ett gott grepp. Vikten är minimal, vilket gör att glass- 
kulorna kan formas med lätthet. Även andra maträtter kan lyftas av 
en uppläggning med skopan. Vid restauranginspirerade, runda former 
av potatismos eller som hjälp vid kötbullerullningen kan verktyget vara 
den givna hjälpen. Som Nyfides alla designer utgår måtten från det 
gyllene snittet. Kanske kan det vara anledningen till de perfekta, runda 
kulor som formas?

Tillverkad i PA 6 - Polyamid 6 (Nylon).
Värmetålig termoplast, materialet uppfyller alla krav för köksredskap.

705-004
röd

705-009
blå

705-006
grön

705-001
svart

705 GLASSKOPA

45x7

18x11

Kampanj & presentartiklar



652-000
vit

652-001
svart

652-100
vit

652-104
röd

652-109
mörkblå

652-101
svart

Att använda sig av skohorn när man tar på sig skor har flera fördelar. Förutom att det blir enklare, så skyddar man  
även skornas hälkappa vilket innebär att skorna håller sig hela längre. Vårt korta skohorn på 14cm har bra yta för logo-

tryck och är mycket smidigt att ha med sig på resan.

Att använda sig av skohorn när man tar på sig skor har flera fördelar. Förutom att det blir enklare, så skyddar man  
även skornas hälkappa vilket innebär att skorna håller sig hela längre. Vårt långa skohorn på 59cm har bra yta för logo-

tryck och är extra bekvämt att använda då det känns långt till marken.
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652 SKOHORN 14cm

652 SKOHORN 59cm

60x20

150x15

50x1050x10

Tryck på utsidan

Tryck på insidan



SE PÅ DINA SKOR
ANDRA GÖR DET

652-700
vit

652-701
svart

Att använda sig av skohorn när man tar på sig skor har flera fördelar. Förutom att det blir enklare, så skyddar man  
även skornas hälkappa vilket innebär att skorna håller sig hela längre. Vårt längsta skohorn på 79cm har bra yta för lo-

gotryck och är extra bekvämt att använda då det känns långt till marken.
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652 SKOHORN 79cm

150x15

50x10

Tryck på utsidan

Tryck på insidan

Kampanj & presentartiklar



60x20
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653 SKOPUTS rund

654 SKOPUTS rektangel

Se på dina skor, andra gör det! Den klassiska runda skoputsburken med bra reklamyta: en självklarhet att ha med sig på  
resan.

Se på dina skor, andra gör det! Rektangulär skoputs med två funktioner och mycket bra yta för reklamtryck. Ena sidan  
har en yta för rengöring och på andra sidan finns skoputsen.

40

653-000
vit

654-000
vit

653-001
svart
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655 PUTSHORN

656 SKOPUTS/BORSTE

En unik produkt med kombinerad skoputs och skohorn. Med bra möjligheter att trycka budskap och logo både på 
skohornet och locket till skoputsen. Med sin totala längd på under 16cm så ryms den i vilken resväska eller weekend-bag 

som helst.

En unik produkt med kombinerad skoputs och borste för rengöring av t.ex mockaskor. Bra möjligheter att trycka 
budskap och logo på locket till skoputsen. En perfekt produkt att ha med på resan.

656-001
svart

655-000
vit

655-001
svart

50x15 40

40

Kampanj & presentartiklar
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415 SOLGLASÖGON classic

415-101
svart

416-001
svart 

OBS! Glöm inte köpa till förvaringspåse till era solglasögon!

415-100
vit

Solglasögon i klassisk tidlös modell. Passar  lika bra på kille som tjej 
och ung som gammal. Naturligtvis CE-märkt och med UV 400 skydd. 

”Reklambrillor” i mycket hög kvalité!

40x7



415-400
vit/svart
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415 SOLGLASÖGON mix

416-001
svart 

OBS! Glöm inte köpa till förvaringspåse till era solglasögon!

Slimmad modell med svart båge och vita  skalmar. Naturligvis CE-märkt 
och med UV 400 skydd. ”Reklambrillor” i mycket hög kvalité!

40x5

Kampanj & presentartiklar
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415 SOLGLASÖGON trend

Solglasögonmodell för den som vill ha tuffare och sportigare stuk. 
Fräscht vit eller tufft svart. Naturligtvis CE-märkt och med UV 400 skydd. 

”Reklambrillor” i mycket hög kvalité!

415-001
svart

415-000
vit

416-001
svart

30x10

OBS! Glöm inte köpa till förvaringspåse till era solglasögon!
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415 SOLGLASÖGON race

Stilren modell med silverfärgad metallbåge och svarta skalmar i 
plast. Naturligtvis CE-märkt och med UV 400 skydd. ”Reklambrillor” 

i mycket hög kvalité!

415-301
svart

416-001
svart 

30x8

OBS! Glöm inte köpa till förvaringspåse till era solglasögon!

Kampanj & presentartiklar
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413 BARBLADE

344 KLOÖPPNARE

413-013
stål

344-014
guld

344-006
grön

344-004
röd

344-001
svart

344-016
lila

344-013
silver

344-009
blå

Den klassiska bartenderöppnaren i rostfritt 18/0 stål. Flasköppnare i ena  
änden och ett runt hål med två funktioner i andra änden. Dels kan man 

praktiskt fiska upp flaskor ur isbehållare, men man också imponera på gäster genom 
att snurra öppnaren lite ledigt och nonchalant runt fingret.

Man vet aldrig när törsten sätter in. Med en kloöppnare i nyckelringen har man alltid 
rätt redskap med sig. En liten, smidig och alltid lika uppskattad give-away.

90x30

20st 50st 100st 300st 500st 1000st
Pris 24,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00
Lasergravyr 23,20 18,60 17,10 13,50 9,00 8,90 
Startkostnad lasergravyr: 500:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 5,60 5,20 5,00 4,80 4,55 4,30
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

36x6
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558 TRIPLET

335 KAPSYLÖPPNARE

558-000
vit

335-000
vit

335-001
svart

558-001
svart

 Törstig? Oavsett vad du är sugen på så fixar ”Triplet” öppnandet. Den går 
 även att fästa i din befintliga nyckelring.

 Klassisk kapsylöppnare med förslutare på baksidan. En uppskattad 
 give-away med bra tryckyta.

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 6,25 5,95 5,75 5,35 5,25 5,15
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck 6,80 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40
Digitaltryck inkl. vitt 8,50 7,90 7,50 7,30 7,00 6,80
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 5,40 5,10 5,00 4,65 4,10 3,80
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck 6,80 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40
Digitaltryck inkl. vitt 8,50 7,90 7,50 7,30 7,00 6,80
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

30x15

40x30

TRE 
I 

EN
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460 STRETCHY

 Att ge en gåva i form av ett träningsredskap ger mottagaren omedelbart en signal om omtanke. Oavsett om du vill 
 träna styrka, stretcha eller rehabträna, så gör du det enkelt och smidigt med vårt lätthanterliga 
träningsredskap ”Stretchy”, som du enkelt tar med dig dit du ska. Med regelbunden användning av Stretchy så håller du dig själv 
och dina muskler i form.

 100st 300st 500st 1000st 3000st 5000st
Pris 15,80 14,20 13,80 13,40 13,00 12,70
Tryck/färg 4,70 3,60 2,70 2,30 2,10 1,90 
Startkostnad tryck: 500:-/färg.
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag
på hela ordervärdet!)

460-000
vit

45x18



OBS! Vid flerfärgstryck
är max tryckyta: 35x12mm

401-001
svart (opak)

401-000
vit (opak)

401-200
ofärgad

401-202
gul

401-212
orange

401-204
röd

401-208
blå

401-206
grön
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401 CERAT

 Läppcerat med åtta olika färgkombinationer att välja på. Vit eller svart opak och högblank eller sex transparenta 
 högblanka färger. Ceraten är självklart testade och uppfyller EUs kosmetikdirektiv: 76/768/EEC. Smak och doft av 
vanilj, och solskyddsfaktor 20.
Ingredienser:
Caprylic/Capric Triglyceride (återfettande oljebl. på veg. bas.), bivax, jojoba Oil (veg olja), shea butter, vanilla flavor, vitamin E, aloe vera. 
Solskyddsfaktor 20: octinoxate och oxybenzone

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 8,00 7,50 7,40 7,30 7,20 7,00
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck 6,80 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40
Digitaltryck inkl. vitt 8,50 7,90 7,50 7,30 7,00 6,80 
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag
på hela ordervärdet!)

35x46

35x12
Kampanj & presentartiklar
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411 PLÅSTRA

405 PLÅSTERASK

 Se till att vara förberedd om olyckan skulle vara framme! En halvhård  
 första hjälpen-väska med dragkedja runtom, innehållande: 5st plåster, 1st 
rulle bandage 5x450cm, 4st sårtvätt, 1st skyddsmask för mun mot mun användning, 
1rulle tejp, 1st kompress 7,5cm x 7,5cm, 1st sax, 1st plastpincett samt 10st säkerhetsnålar.  
(Produkterna är naturligtvis CE-märkta) OBS! trycks på framsidan av asken med CMYK tryck.

 Praktisk och smidig plåsterask att ta med på resan. Innehållande 5st plåster. 
 (Plåstren är godkända enl. EC Directive 93/42 ECC)

100x40

100x40

411-004
röd

405-000
ofärgad

 20st 50st 100st 300st 500st 1000st
Pris 95,00 90,00 85,00 81,00 79,00 77,00
Digitaltryck 21,62 17,28 13,86 11,08 9,42 8,40 
Startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 6,00 5,40 4,90 4,50 4,20 3,90
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)
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503 PENNHÅLLARE för bil

571 SUNGLASSCLIP

 Mycket smart och användbar pennhållare till bilen. Nu slipper du leta efter den  
 där pennan som ofta hamnat någonstans under sätet. Med pennhållaren slipper 
man även tråkiga skruvhål eller kladdig tejp eftersom den ”kläms” fast i något av instruments-
brädans luftutblås. Tack vare sin geniala konstruktion, så passar den till de flesta bilmodeller. 
Pennhållaren är tillverkad i Sverige.

 Nu är det slut på repiga solglasögon i bilen! Solglasögonhållare med kombinerad  
 penn- och notishållare. Kläm fast den i bilens solskydd och den håller reda på 
bl.a. dina solglasögon. 

503-001
svart

503-000
vit

571-013
silver

571-008
blå

571-001
svart

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 10,10 9,60 9,10 8,60 8,10 7,70
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40 
Startkostnad tryck: 950:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 100st 200st 500st 1000st 3000st 5000st
Pris 24,50 23,00 22,00 21,00 20,50 20,00
Tryck/färg 4,70 3,60 2,70 2,30 2,10 1,90 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

25x10

15x25

Kampanj & presentartiklar
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406 KNACKAR´N

442 BAG TAG

 Om nu olyckan i bilen skulle vara framme (vilket vi innerligen hoppas att den inte  kommer att vara) så kanske 
 ändå vår säkerhetshammare med bältesskärare kan vara lösningen? Ni fäster den enkelt med medföljande 
kardborrband på ett lämpligt och lättåtkomligt ställe i bilen. För att man vid behov snabbt och enkelt ska kunna skära loss sig från 
säkerhetsbältet och även knacka sönder bilrutan. TÜV-godkänd.

 Bagagebricka i form av en trolley. Bra tryckyta för logos.

406-000
vit

442-000
vit

55x12

40x20

 100st 300st 500st 1000st 3000st 5000st
Pris 17,50 17,00 16,50 16,00 15,00 14,30
Tryck/färg 4,10 3,20 2,20 1,88 1,78 1,64 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 5,80 5,40 5,00 4,70 4,40 4,20
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)
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365 TABLET STAND

407 PUTSA

 Smart utvikbart ställ för iPad eller annan surfplatta.

 Tycker du din dataskärm blir sämre och sämre med tiden? Kanske är det bara damm? Med skärm- 
 putsaren ”Putsa” blir den som ny igen.

365-000
vit

407-000
vit

407-001
svart

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 10,60 9,50 9,00 8,50 7,95 7,40
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck 11,08 9,42 8,40 8,18 8,18 8,18  
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 8,15 7,75 7,10 6,70 6,25 6,05
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck 6,80 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40
Digitaltryck (inkl. vitt) 8,50 7,90 7,50 7,30 7,00 6,80
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

55x25

50x14

Kampanj & presentartiklar
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346 MINI KNIFE

545 NYCKELRING med måttband

346-000 
vit

545-000 
vit

40x10

 Behändig minikniv försedd med nyckelring.

 Nyckelring i plast med ett 1-meters måttband i metall.

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 6,50 6,20 6,00 5,60 5,20 4,90
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 7,00 6,50 6,40 6,15 5,95 5,80
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

20

20x20
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404 NAGELFIL

542 CORD

404-000 
vit

542-000 
vit

404-017 
rosa

404-001 
svart

 Liten smidig ihopfällbar nagelfil med två olika grovlekar. En oumbärlig nyttopryl  
 som borde finnas i varje handväska. Levereras var för sig i ett litet plastfodral.

 Enkel liten kabelvinda för hörlurar. Bra reklamvärde till låg kostnad!

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 6,90 6,60 6,40 6,20 5,95 5,75
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck 6,80 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40
Digitaltryck (inkl. vitt) 8,50 7,90 7,50 7,30 7,00 6,80 
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 3,10 2,35 2,15 2,05 1,95 1,70
Tryck/färg 3,10 2,00 1,76 1,56 1,26 1,00
Digitaltryck 6,80 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

50x12

50x12 45x12

25x9

Kampanj & presentartiklar



 Hård men ändå smidig plånbok i aluminium med 6st fack för kredit- körkort.  
 Självklart går även sedlar utmärkt att förvara i Wally. Lagerförs i vitt och svart och 
kan märkas både med tryck och gravyr. För en exklusivare Wally föreslår vi en gravyrmärkning 
på locket. 

 Håll ordning på Era sedlar med hjälp av denna stilrena sedelklämma 
 i rostfritt stål.

 100st 300st 500st 1000st 3000st 5000st
Pris 15,10 13,50 13,20 12,80 12,50 12,20
Tryck/färg 6,60 5,80 4,70 4,40 3,90 3,70
Lasergravyr 17,10 13,50 9,00 8,90 8,50 8,00 
Startkostnad/färg/lasergravyr: 500:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 20st 50st 100st 300st 500st 1000st
Pris 20,00 18,00 17,00 16,00 14,50 13,50
Lasergravyr 23,20 18,60 17,10 13,50 9,00 8,90 
Startkostnad lasergravyr: 500:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)
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350 WALLY

412 MONEY CLIP

350-000 
vit

350-001 
svart

Tryck 60x20

40x15

Lasergravyr 80x50

412-013 
stål



 Snygg visitkortsask i konstskinn med magnetlåsning. Graveras på metall- 
 listen på locket.

 Sluta famla i blindo! Vår putsduk i ask hjälper er att se klart. Lika bra till glasögon  
 som till skärmen på mobilen. Bra tryckyta på locket.

 20st 50st 100st 300st 500st 1000st
Pris 36,00 34,00 32,50 31,50 30,50 29,50
Lasergravyr 23,20 18,60 17,10 13,50 9,00 8,90 
Startkostnad lasergravyr: 500:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)
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409 PUTSDUK

351 CARD CASE

351-001 
svart

409-000 
vit

60x5

70x25

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 7,30 7,00 6,80 6,50 6,30 5,90
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

Kampanj & presentartiklar
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552 MEMOMATE

408 PENNHÅLLARE

552-000 
vit

408-000 
vit

552-009 
blå

552-001 
svart

40x14

 Smart kylskåpsmagnet som med sin uppfinningsrika konstruktion och sin kraftiga magnet kan fixera två av varandra 
 helt oberoende papper samtidigt. Du behöver inte ens lossa magneten från kylskåpsdörren för att sätta dit det du tänkt. 
Man skjuter helt enkelt in pappret från sidan och Memomate håller sedan tack vare sin utformning pappret spänt mot kylskåpsdörren. 

 Smart pennhållare med dubbelhäftande tejp på baksidan. Passar de flesta normaltjocka pennor. 

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 6,40 6,05 5,70 5,30 5,00 4,80
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 7,80 7,60 7,40 7,30 7,20 7,10
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck 6,80 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

22x24



 Smidig brevkniv i plast med bra reklamyta. Betydligt enklare än att använda fingret vid öppnande av post.

 Praktiska linjaler i vit plast med cm och mm gradering. 20- eller 30cm långa.
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340 BREVÖPPNARE

380 LINJALER

340-000 
vit

380-000 
vit (30cm)

380-100 
vit (20cm)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 4,30 4,10 4,00 3,60 3,40 3,30
Tryck/färg 3,10 2,00 1,76 1,56 1,26 1,00
Digitaltryck 6,80 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40 
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 20cm 6,50 5,90 5,70 5,50 5,30 5,20
Pris 30cm 7,50 6,90 6,70 6,50 6,30 6,20
Tryck/färg 3,50 2,60 2,20 2,00 1,80 1,52 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

45x20

210x18

140x15
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370-200 
vit (opak)

 Isskrapor i formsprutad styrénplast med brutna hörn. Format 10x12cm och  
 tjocklek 2,5mm. Vit opak med en lättfrostad yta.

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 3,60 3,50 3,30 3,00 2,80 2,60
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck 11,08 9,42 8,40 8,18 8,18 8,18
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

370 ISSKRAPA vit

105x85
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370-202 
gul (opak)

370-204 
röd (opak)

370-208 
blå (opak)

370-500 
ofärgad

370-504 
röd

370-502 
gul

370-506 
grön

370-508 
blå

370-201 
svart (opak)

 Isskrapor i formsprutad styrénplast med brutna hörn. Format 10x12cm och  
 tjocklek 2,5mm. Finns i fyra (opaka) färger med en lättfrostad yta.

 Isskrapor i formsprutad styrénplast med brutna hörn. Format 10x12cm och 
 tjocklek 2,5mm. Finns i fem frostade (transparenta) färger.

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 3,70 3,60 3,40 3,10 2,90 2,70
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck (inkl. vitt) 13,85 11,77 10,50 10,22 10,22 10,22 
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 3,70 3,60 3,40 3,10 2,90 2,70
Tryck/färg 3,30 2,30 1,96 1,84 1,70 1,40
Digitaltryck (inkl. vitt) 13,85 11,77 10,50 10,22 10,22 10,22 
Startkostnad tryck: 500:-/färg, startkostnad digitaltryck: 950:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

370 ISSKRAPA färgad

370 ISSKRAPA frost

105x85

95x75

Kampanj & presentartiklar



471-000 
glasklar
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471 PLASTMAPP A4 pvc

 Tummgreppsmapp i PVC och A4 storlek. Tjocklek 0,12mm.

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 6,80 6,00 5,80 5,50 5,30 5,00
Tryck/färg 4,00 3,00 2,50 2,30 2,06 1,74 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

150x200

150x50
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470 PLASTMAPP A4 pp

 Tummgreppsmapp i PP och A4 storlek. Tjocklek 0,18mm.

 300st 500st 1000st 3000st 5000st 10000st
Pris 6,20 5,50 5,20 4,80 4,60 4,30
Tryck/färg 4,00 3,00 2,50 2,30 2,06 1,74 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

150x200

150x50

Till kontoret

470-000 
ofärgad
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610 SNODDMAPP A4 PP

610-501 
svart (opak)

610-500 
ofärgad

610-508 
blå

150x200

 Snoddmapp A4 i PP-plast med tre klaffar, visitkortsficka i kredit- 
 kortsstorlek samt en smart ”slits” där man kan förvara en penna 
utan att den sticker utanför mappen.

 100st 300st 500st 1000st 3000st 5000st
Pris 23,30 21,30 20,30 19,60 18,40 17,40
Tryck/färg 5,30 4,00 3,00 2,50 2,30 2,06 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)
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611 KLÄMMAPP A4 PP

611-501 
svart (opak)

611-500 
ofärgad

611-508 
blå

150x200

 Klämmapp A4 i PP-plast som med lätthet klarar omkring 40st A4  
 blad.

 100st 300st 500st 1000st 3000st 5000st
Pris 20,00 17,80 17,00 16,30 15,10 13,90
Tryck/färg 5,30 4,00 3,00 2,50 2,30 2,06 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

Till kontoret



615-501 
svart (opak)

 Anteckningsblock i A6 storlek med pärm i PP-plast och 
 med 50st linjerade blad.  OBS! Penna ingår ej.

 Mycket snyggt anteckningsblock med omslag i svart skinn- 
 imitation. 3 fickor i kreditkortsstorlek samt en pennhållare på 
sidan (penna ingår ej), Ett 30 sidigt linjerat block med måtten 75x130mm ingår  
dock. OBS! Märkning görs endast med en graverad silver alt. 
guldfärgad laminatbricka i metallfinish. Färgen på gravyren blir svart.
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615 ANTECKNINGSBLOCK A6

583 STATUS notera

 100st 300st 500st 1000st 3000st 5000st
Pris 17,50 15,50 14,70 14,00 12,90 11,90
Tryck/färg 4,70 3,60 2,70 2,30 2,10 1,90 
Startkostnad tryck: 500:-/färg
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 20st 50st 100st 300st 500st 1000st
Pris 44,00 42,00 40,00 39,00 38,00 37,00
Gravyr/bricka 37,26 31,04 25,88 24,84 22,54 19,66 
Startkostnad lasergravyr: 500:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

615-508 
blå

615-500 
ofärgad

583-001 
svart

80x110

50x20



 Mycket snyggt blockomslag i svart skinnimitation. Ett större fack  
 och två mindre i kreditkortsstorlek, samt en pennhållare (pen-
na ingår ej). Ett 20 sidigt linjerat block (A5) ingår. OBS! Märkning görs 
endast med en graverad silver alt. guldfärgad laminatbricka i metallfinish. 
Färgen på gravyren blir svart.

 Snygg och smidig konferensportfölj med omslag i svart skinnimitation. Sju 
 fickor  i kreditkortsstorlek samt två större fack. Ett större fack finns också på utsidan 
av portföljen. Pennhållare samt hållare för iPad eller andra 9,7” surfplattor. 
Ett 20 sidigt linjerat block (A5) ingår. OBS! Märkning görs endast med en 
graverad silver alt. guldfärgad laminatbricka i metallfinish. Färgen på gravyren blir svart.
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584 STATUS blockomslag A5

585 STATUS tablet

 20st 50st 100st 300st 500st 1000st
Pris 97,00 91,00 87,00 83,00 79,00 75,00
Gravyr/bricka 37,26 31,04 25,88 24,84 22,54 19,66 
Startkostnad lasergravyr: 500:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

 20st 50st 100st 300st 500st 1000st
Pris 155,00 145,00 135,00 129,00 125,00 119,00
Gravyr/bricka 37,26 31,04 25,88 24,84 22,54 19,66 
Startkostnad lasergravyr: 500:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

584-001 
svart

585-001 
svart

50x20

50x20

Till kontoret
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580 STATUS portfolio

580-001 
svart

 Snygg konferensportfölj i svart skinnimitation. Åtta stycken kortfack, varav ett med ”fönster”.  
 Ett expanderbart fack i A4 storlek, samt ett mindre med dragkedja. Ett stort fack finns  
också på utsidan av portföljen. A4 block på 20 sidor medföljer. Lämplig att kombinera 
med en penna som dock inte ingår i priset. OBS! Märkning görs endast med en 
graverad silver alt. guldfärgad laminatbricka i metallfinish. Färgen på gravyren blir svart.

 20st 50st 100st 300st 500st 1000st
Pris 205,00 194,00 183,00 176,00 173,00 167,00
Gravyr/bricka 37,26 31,04 25,88 24,84 22,54 19,66 
Startkostnad lasergravyr: 500:-
(OBS! På tryckorder med färre antal än minsta angivet tillkommer 25% påslag på hela ordervärdet!)

50x20



ÖVRIG INFORMATION:
 
Tryckoriginal och startkostnader:
Original för tryck mottages digitalt som vektoriserad PDF, EPS eller AI, där all text ska vara sparad i ”banor/textkonturer”. 
Som tryckfärdigt original anses en vektoriserad fil där filen innehåller allt som ska tryckas och därmed inte behövs läggas till 
någon text eller annat. Andra filformat såsom TIFF eller JPG anses som icke tryckfärdiga original och kommer att debiteras 
med 780SEK/färg. Vid repeatorder d.v.s. en ombeställning på tidigare tryckt produkt, så är startkostnaden rabatterad till 
320:-, då vi redan har färdiga originaler. OBS! Startkostnad tillkommer alltid på order med tryck. 
Tänk på att: Ju bättre original vi får, desto bättre förutsättningar för ett bra tryckresultat!
 
 
Tryckfärg:
Vi använder oss av färgsystemet Pantone Matching System (PMS). Vänligen ange vilket PMS nummer som gäller för de 
aktuella tryckfärgerna vid beställning. Pms-färger som inte är i 100%, t.ex. toningar, trycks i raster, och vi använder oss av 
60injers raster vid screentryck, och 80linjers raster vid tampongtryck. (lpi= linjer/tum) Vid beställning gör vi givetvis vårt bästa 
för att återge den önskade pms-färgen med så stor precision som möjligt, men vi kan inte garantera exakt överensstämman-
de färg, särskilt på andra underlag än vitt.

 
Korrektur:
Korrektur för godkännande skickas alltid innan produktion påbörjas (även på repeatorder) och planering av tryck påbörjas 
först när vi erhållit ett godkännande. Om felaktigheter i korrekturet upptäcks eller andra ändringar önskas, så bör detta med-
delas snarast för att erhålla nytt korrektur. Efter upprepade ändringar på samma korrektur kommer debitering att ske fr.o.m. 
3:e korrekturet med 150:-/efterföljande. Efter ett godkännande ansvarar beställaren för eventuella fel, och tänk också på att 
leveranstiden börjar att räknas först efter erhållet godkänt korrektur.

 
Leveransvillkor, leveranstid och leveranssätt:
Vi tillämpar ALG10. (Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer)
Normal leveranstid på otryckta varor är tämligen omgående och på tryckta varor ca 10 arbetsdagar efter godkänt korrektur. 
Vi strävar naturligtvis alltid efter att leverera de antal som beställts, men viss över- underleverans (+/-8%) kan ändå någon 
gång ske, särskilt vid lite mer komplicerade flerfärgstryck. Vid leverans bör varorna alltid kontrolleras snarast möjligt och vid 
ev. emballageskada ska detta anmälas till transportbolaget vid mottagandet. Är varorna av annan anledning inte till belå-
tenhet bör även detta snarast påpekas och reklameras och detta görs till de som tog emot Er order. (Är varorna till belåten-
het, får Ni gärna självklart även framföra detta.) Leverans sker i de flesta fall med Postnord DPD. Finns vetskap om att lev. 
adressen inte alltid är bemannad vid kontorstid, så kan det vara bra att redan vid order nämna detta och samtidigt ange ett 
mobilnummer för ex. sms avisering.

 
Priser:
Alla produktpriser i katalogen är exkl. tryck, moms och frakt. Priserna anges i SEK och gäller t.o.m. januari 2020, med reser-
vation för tryckfel och andra faktorer där vi ej kan påverka och vi förbehåller oss rätten att göra ev. prisjusteringar på grund av 
t.ex. valutaförändringar. Beställningar med tryck vid färre antal än minsta angivna i katalogen tillkommer ett extra påslag på 
25% på priserna. Dock med ett minsta ordervärde på 1000SEK.

DIV. ÖVRIGA KOSTNADER:
 
Art.nr: Benämning:   Pris:
 
000-200 Startkostnad 1 (ej tryckdugligt original, se text i stycket ”Tryckoriginal och startkostnader”)  780:-/färg
 
000-150 Startkostnad 2 (tryckdugligt original, se text i stycket ”Tryckoriginal och startkostnader”)  500:-/färg
 
000-100 Startkostnad 3 (återuppsättning/repeat, se text i stycket ”Tryckoriginal och startkostnader”)  320:-/färg

000-250 Startkostnad Digitaltryck 1 (ny order)  950:-

000-255 Startkostnad Digitaltryck 2 (repeatorder)  450:-
 
000-080 Färgbyte (byte av tryckfärg i produktion)  320:-/färg
 
000-050 Nytt korrektur (nytt korrektur efter ändring i originalmanus, deb. fr.o.m. korrektur nr 3.)  150:-/st
 
000-300 Provtryck (inkl. kliché/schabloon, efter godkännande tillkommer endast startkostnad 3)  600:-/färg

000-400 Utfallsprov (Produktpris + 40SEK)  40:- 
 
000-005 Namngravyr (En startkostnad på 600:- och sedan 32:-/namn)  32:-/namn
 
000-008 Specialpack (Förpackning i andra antal än standard)  10:-/förp.

EXPRESS 3 Leverans inom 3 arbetsdagar.  1600:-

EXPRESS 9 Leverans inom 9 arbetsdagar.  800:-






