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Drikkedunke i aluminium med metallic look, 
skruelåg, karabinhage og nøglering.  
Ikke egnet til maskinopvask. Kapacitet 500 ml. 
Pakket stykvis i æske. 
Drikkedunkene tilbydes i 4 forskellige farver 
med 1-farvet tryk, 2-farvet tryk eller gravering.

Flaskevand leveres på hele paller.  
Der tilbydes skruelåg i 2 varianter og 7 
forskellige farver.

Flaskevand produceres i to størrelser: 
 9 30 cl
 9 50 cl

Gulvmåtter er lavet af 100% polyester, har en 20 mm 
gummikant (snublefri) og er 3 mm høje.  
Bagsiden er lavet af skridsikker sort nitrilgummi.

Gulvmåtter tilbydes i to forskellige formater: 
 9 60x80 cm
 9 85x110 cm

Reklameartikler
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Robust baseballkasket i 100% 
kæmmet bomuld af ekstra høj kvalitet. 
Med formet skygge og justerbart 
metalspænde på bagsiden. 
Kasketter tilbydes i 8 forskellige farver 
med 1-farvet tryk eller 2-farvet tryk.

Nøglesnor fremstillet af kraftigt vævet 
nylon med karabinhage i metal. Den 
nederste del kan nemt tages af vha. 
kliksystemet. 
Keyhangers tilbydes i 15 forskellige 
farver med 1-farvet tryk.

Vi tilbyder traditionelle kaffekrus og lattekrus med print. 
Krusene tåler både maskinopvask og 
mikrobølgeovn. Vi anbefaler at krusene vaskes på 
45 grader. Hvis krusene opvaskes dagligt ved høje 
temperaturer, vil trykket falme over tid.
Krusene leveres i papkasser med 36 stk. i hver 
kasse.

KASKETTER

KEYHANGERS

KRUS
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Slank elektronisk lighter fra Flameclub® 
med justerbar flamme. Udstyret med 
børnesikring. TÜV-certificeret. 
Lighterne tilbydes i 7 forskellige farver 
med 1-farvet tryk eller 2-farvet tryk.

Lille dåse indeholdende ca. 25 g friske 
pebermyntepastiller. 
Dåsen tilbydes i 10 forskellige farver 
med 1-, 2-, 3- eller 4-farvet tryk.
Vær opmærksom på, at teksturen på 
sølv-boxen skinner igennem trykket,  
idet sølv-boxen har en grov overflade.  
De øvrige farver har en helt glat overflade.

Musemåtter med tryk tilbydes i 3 varianter:

 9 Stof: Der trykkes direkte på 2 mm skridsikker stof, 
og måtten har et mat udseenede. Musmåtten 
måler 19x23 cm og er 2 mm tyk, og leveres med 
skridsikker bagside.

 9 Plast: Trykket plast-indsvejses i måtten med 3 mm 
skridsikker bagside. Måtten har et blank udseende. 
Musemåtten tilbydes i formaterne 19x24 cm og A4.

 9 Ergo-gel: Der printes direkte på måtten i et mål af 
14x14 cm. Måtterne er hvide, og vejer 166g. Leveres med 
gelforhøjning, som aflaster håndleddet. Musemåtterne 
måler 23x20 cm og leveres med skridsikker bagside.

LIGHTERE

MINTPASTILLER I BOX

MUSEMÅTTER
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Paraply med automatisk teleskopåbning, 190 T nylonskærm, 
stel i glasfiber, metalskaft, håndtag i blødt skum og 
velcrolukning. 
Paraplyerne tilbydes i 10 forskellige farver med 1-farvet 
tryk eller 2-farvet tryk.

Bamse med hvid t-shirt. Plysbamserne tilbydes med 
1-farvet tryk eller 2-farvet tryk på selve t-shirten.

Kompakt powerbank i aluminium med 
blinkende batteriindikator og indbygget 
lithiumbatteri (2600mAh/3.7V). Input: 5V 
500mA. Output: 5V 1000mA.  
Powerbanken kan oplades med kabel via 
USB. Til opladning af din smartphone, tablet, 
digitalkamera, GPS eller musikafspiller. 
Powerbank 2600 møder de europæiske 
retningslinjer og bliver leveret med et 
USB/Micro-USB ladekabel, et A-kvalitet lithiumbatteri og 
brugsanvisning på flere sprog. 
Powerbanks tilbydes i 6 forskellige farver med 1-farvet tryk, 
2-farvet tryk eller gravering.

PARAPLYER

PLYSBAMSER

POWERBANKS
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Puslespillet digitaltrykkes og opklæbes på 2mm 
pap. Overfladen kacheres med en film, der giver en 
blank og slidstærk overflade. Puslespil produceres 
i formatet A3, hvorefter de udstanses til enten 16 
eller 64 brikker.
Puslespil leveres i en samlet stak – spil på spil. De 
enkelte puslepil er dog adskilt af et skilleark.

Klassiske og trendy solbriller med UV400-
beskyttelse i henhold til europæisk standard. 
Solbrillerne tilbydes i 11 forskellige farver med 
1-farvet tryk eller 2-farvet tryk.

Vi tilbyder termokrus i hvid eller metal-udseende 
med farvetryk. Krusene har en god isolerende effekt, 
og passer perfekt i kopholdere. 
Krusene leveres med skruelåg med mini-åbning i 
toppen og kan indeholde 390 ml.
Termokrus tåler ikke mikrobølgeovn, og bør vaskes i 
hånden – ikke i opvaskemaskine.

PUSLESPIL

SOLBRILLER

TERMOKRUS
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Der trykkes direkte på tøjet med fuldt farvetryk. 
Her er tale om DTG print (directly to garment).
T-shirts tilbydes i 20 forskellige farver.

Enkeltsidet øl coasters trykkes på 140g gråt kardus, 
som herefter opklæbes på 1,4 mm pap. 

OBS: Ølbrikker har en skævhedstolerence i 
beskæringen på 2-3 mm. Da brikkerne bl.a. 
produceres runde, kan udsvinget fremstå mere 
tydeligt end ved andre tryksager. Vi anbefaler at holde 
en afstand på minimum 20 mm til kant for at opnå det 
bedste resultat.

T-SHIRTS

ØL COASTERS
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Skriveredskaber

RAJA 
Den flotte Raja kuglepen med farvet spids, 
og clips og mellemringe i metal. 
Raja kuglepennen tilbydes i 7 forskellige 
farver.

RAJA CHROME 
Den flotte Raja Chrome kuglepen med 
clips og mellemringe i metal. 
Raja Chrome kuglepennen tilbydes i  
8 forskellige farver.

ROXY 
Den populære kuglepen med dreje-klik-
system, transparentfarvet skaft og 
buet clips tilbydes i hele 8 forskellige 
farver.

PARKER JOTTER 
Den eksklusive Parker kuglepen med clips, 
trykknap og roterende spids i rustfrit stål 
og med hele 2 års garanti.  
Kuglepennen tilbydes i 6 forskellige farver.

KUGLEPENNE MED TRYK
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BLYANTER

Pencil Blyanten tilbydes i 10 forskellige 
farver, og er fremstillet af træ. Den 
enkle blyant leveres med viskelæder i 
top, og er pakket i æsker af 6 stk.

Farveblyanter i ulakeret æske, som er fremstillet af genbrugsmaterialer.  
Æsken indeholder 6 farveblyanter. 
 
OBS: Det er kun muligt at få tryk på æsken  
– ikke på farveblyanterne.

EBONY 
Den elegante Ebony kuglepen i aluminium med blåt eller sort blæk. 
Kuglepennen har et mat, farvet skaft med 
metallic look og metalclips/trykknap.

PARKER JOTTER 
Den eksklusive Parker kuglepen med clips, 
trykknap og roterende spids i rustfrit stål 
og med hele 2 års garanti. 
Kuglepennen tilbydes i 6 forskellige farver.

FARVEBLYANTER

KUGLEPENNE MED GRAVERING


