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MARMI HAMAMBADLAKAN
Behöver du ett mångsidigt badlakan att ha på 
stranden, på resan eller hemma.Detta badlakan har 
en fantastisk absorberingsförmåga samtidigt som 
det är väldigt snabbtorkande. Utöver det är det både 
stort och lätt i vikt. När du använt det kan du enkelt 
rulla ihop det till en liten storlek, så att det inte tar så 
mycket plats i ditt skåp eller i din resväska.

Storlek: 180 x 100 x 0,50 cm
Material: Bomull

Specialpris vid minst 50 st 135:- /st
(Ord. pris 159:-)

EN ENKEL GÅVA KAN 
GÖRA STOR SKILLNAD, 

INTE MINST I EN TID 
SOM DENNA.
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STRANDTENNIS RACKETSET
Håll dig sysselsatt i sommar med detta 
strandtennisset bestående av två rack och två svarta 
bollar. Setet kommer packat i en dragskopåse av 
bomull. Det är enkelt att ta med sig och ger mycket 
glädje.

Storlek: 40 x 20 x 0,8 cm

Pris 119:-

BLUETOOTH HÖGTALARE NORDIC
Exklusiv och iögonfallande högtalare med riktigt 
grymt ljud och hela 6 timmars speltid! Bra tyngd och 
spännande material gör att högtalaren sticker ut från 
mängden. Strömma musik via Bluetooth eller använd 
högtalarens AUX eller Micro SD ingångar. Högtalaren 
har inbyggd handsfree vid Bluetooth-samtal. Laddas 
via micro-USB (kabel medföljer). Levereras i snygg 
presentask.

Sommarpris 280:-
(Ord. pris 310:-)

BRASSESTOL MED MUGGHÅLLARE
Stadig brassestol med tyg av 600D polyester och 
förstärkt stålram. Burkhållare och fällbar i två lägen 
för att göra det extra behagligt! 
 
Storlek: 50 x 85 cm

Pris 250:-

VI BJUDER PÅ 
TRYCKET VID 
BESTÄLLNING 
ÖVER 100 ST!

VI BJUDER PÅ 
TRYCKET VID 

KÖP AV MINST 
50 SET

SOMMAR
PRIS !
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MILES TERMOSFLASKA
Miles termosflaska har en smart vakuumisolering 
som håller vatten iskallt i upp till 18 timmar och 
varma drycker varma i upp till 6 timmar. 
Vakuumisoleringen gör att den aldrig kondenserar 
och blöter ner väskan. Flaskan är tillverkad i 18/8 
rostfritt stål vilket innebär att den inte tar smak eller 
doft av tidigare innehåll.
Storlek: 6,50 x 6,50 x 23 cm

Specialpris vid minst 50 st inkl. gravyr på locket 125:- 
(Ord. pris 149:-)

TERMOSMUGG 40 CL / 24 CL
Dubbelväggig termosmugg i rostfritt. Klarar att hålla 
värmen i 6 timmar. Muggen är läckagefri tack vare en 
smart låsfunktion. 

Storlek: 40 cl eller 24 cl

Pris 40 cl med 15% rabatt 127:-
(Ord. pris 149:-) 

Pris 24 cl med 15% rabatt 110:-
(Ord. pris 129:-) 

RPET SORTINO KYLVÄSKA 
Denna moderna och stilrena kylväska har en lite min-
dre storlek så den blir smidig att bära med sig med 
axelremmen. Kylväskan är tillverkad av 50 % återvun-
net material från PET-flaskor och har även försetts 
med fina detaljer i bomull och konstläder. Insidan är 
lätt att torka ur och av och kylan bevaras länge tack 
vare den tjocka PEVA-vadderingen.
Storlek: 23 x 20 x 27 cm

Pris med 15% rabatt 144:-
(Ord. pris 169:-)

15% 
RABATT

15% 
RABATT

INKLUSIVE 
GRAVYR PÅ 

LOCKET
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RPET SORTINO KYLRYGGSÄCK 

Det är sällan man ser modern och trendig ut med en 
kylväska i handen, men med denna kylryggsäck på 
ryggen tas kylväskan till en helt ny nivå. Med detaljer 
i konstläder och bomull, samt att den är tillverkad av 
50 % återvunnet material från PET-flaskor så ligger 
den verkligen rätt i tiden. Utöver det PEVA-vadderade 
kylfacket som bevarar kylan, är ryggsäcken försedd 
med flera praktiska fickor.
Storlek: 30,50 x 15 x 46 cm

Pris vid 15% rabatt 271:-
(Ord. pris 319:-)

15% 
RABATT
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FIRST 
AID BOX
124:-

ARIA
HÖGTALARE

333:-

PLÄD LABYRINT
Vävd mjuk pläd i 100% bomull. Packad i en 
presentkartong. 

Färg: Svart/vit.
Storlek: 130 x 170 cm

FÖRST TILL KVARN!
Sommarpris 115:-
(Ord. pris 199:-)

PLÄD
EXKLUSIVT 

ERBJUDANDE 
- FÖRST TILL 

KVARN!
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BOULE SET
249:-

SOLSTOL
249:-

HAMAM HANDDUK 
EKOLOGISK BOMULL
Hamam handduk i tunt vävd ekologisk bomull vilket 
gör den perfekt till stranden då den torkar snabbt. 
Dess härliga kvalité och varierande mönster gör att 
den passar lika bra som en inredningsdetalj, till ex-
empel som bordsduk på altanen eller varför inte som 
picknickfilt? Handduken har fransar på kortsidorna. 

Storlek: 90 x 170 cm

Specialpris vid minst 50 st 119:- /st
(Ord. pris 139:-)

FLIP FLOP
99:-
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GRIP GRILLSET 
Grillset bestående av tång med bra grepp och en 
praktisk stekspade. Båda redskapen har en gummi-
beläggning med tryckt trä-mönster som förblir kalla 
under användning. Dessutom finns det hål i hand-
tagen så att de går att hänga upp, t.ex. på sidan av 
grillen.

Pris vid 15% rabatt 127:-
(Ord. pris 149:-)

GRILLKORG
Supersmart verktyg till grillen. En grillkorg med 
avtagbart handtag. Enkel att använda och enkel att 
rengöra. 

Pris vid 15% rabatt 212:-
(Ord. pris 249:-)

15% 
RABATT

15% 
RABATT


