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Oj, det börjar redan kännas som vår i luft-

en! Vi hoppas att våren 2014 blir den bästa i 

mannaminne, både vad gäller vädret och ditt 

företag. Allt verkar onekligen tina upp nu och vi 

tror att du själv i hög grad kan påverka värmen 

i dina affärsrelationer genom att satsa lite extra 

på profilering och relationsgåvor!

Lite att fresta med!
Den här tidningen får du som en liten “teaser” och 

vi har mixat det senaste med ständigt aktuella 

basprodukter, både när det gäller profilkläder, pro-

filerade giveaways och sommarpresenter. Vi har 

mycket mer att erbjuda från ledande leverantörer 

inom profilering.

Vi trycker och märker på allt!
Det vi visar i denna tidning är egentligen bara halv-

fabrikat: Med schysst och väl anpassad märkning 

växer produkten tillsammans med ditt varumärke. 

Transfer, brodyr, screentryck, broderade märken...vi 

kan hantera all slags applicering på ett proffsigt sätt 

och vi kan ge dig goda råd om hur du skall märka 

varje enskild produkt för att effekten och hållbarheten 

skall vara den rätta! 

Beställ nu, tiden går fort!
Produkterna i denna katalog finns i de flesta fall på 

lager för omgående leverans, men beroende på hur 

du vill profilera dina profilkläder eller sommargåvor så 

får du räkna in 1-2 veckor innan du har dem hos dig. 

Låt inte beslutet dra ut för länge på tiden, beställ 

av oss redan idag!

Kom igång med 
profileringen 

redan nu!
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Trendiga T-shirts
Den som säger att en t-shirt är en t-shirt har fel.

Här presenterar vi fyra modeller som är rätt. 

Clique® är ett svenskt varumärke som under 30 år 
blivit ett av Europas ledande när det gäller att förse 
företag och organisationer med prisvärd kvalitet och 

mycket hög leveranssäkerhet. 
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CLique  DerBy-T 
Modern t-shirt i slubtrikå med trendig passform.    
Art. nr: 029342
Kvalitet: 100% bomull.   
Vikt: 140 g/m2   
Storlek: S–XXL   
Pris: 59:– (vid –49 st)   55:– (vid 50–99 st)   49:– (vid 100– st) 

CLique  DerBy-T LaDies
Modern dam t-shirt i slubtrikå med trendig passform och fastsytt 
uppvik nedtill på ärm.    
Art. nr: 029343
Kvalitet: 100% bomull.   
Vikt: 140 g/m2   
Storlek: S/36–42/XL   
Pris: 59:– (vid –49 st)   55:– (vid 50–99 st)   49:– (vid 100– st) 

CLique  Fashion-T 
En modernare T-shirt gjord efter vår storsäljare Classic-T. En 
något kortare och mer kroppsnära modell med tightare ärm 
och bandad halskant. Tubkonstruktionen ger färre sömmar 
och en skönare passform. En toppkvalité då det gäller 
färgbeständighet och tryckresultat.  
Art. nr: 029324
Kvalitet: 100% bomull, ringspunnet och kammat garn, 
förkrympt single jersey. (Gråmelerad [95] 85% bomull och 
15% viskos.)   
Vikt: 160 g/m2   
Storlek: S–XXL (00, 99: S–4XL)   
Pris: 59:– (vid –99 st)   55:– (vid 100– st)

CLique  Fashion-T LaDies
En modernare T-shirt i dammodell. Figursydd modell med 
tightare ärm och bandad halskant. Tubkonstruktionen ger 
färre sömmar och en skönare passform. En toppkvalité 
då det gäller färgbeständighet och tryckresultat. 
Art. nr: 029325
Kvalitet: 100% bomull, ringspunnet och kammat garn,  
förkrympt single jersey. (Gråmelerad [95] 85% bomull och 
15% viskos.)   
Vikt: 160 g/m2   
Storlek: 36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   
Pris: 59:– (vid –99 st)   55:– (vid 100– st)

250

59SEK
+MOMS
+MÄRKNING

54 510 35 18 95 67 600 58 55 99

00

59SEK
+MOMS
+MÄRKNING

59SEK
+MOMS
+MÄRKNING

07
07 99

99
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Nice Price!

44 300 *10 *00 *18 *35 *38 *92 94 *95 *99250

*580 *57 *55 54 600 605 *68 67 815 820 82556

2550  SEK
+MOMS
+MÄRKNING

Funktionstee

CLique  aCTiVe-T  
Sportig funktionell t-shirt i polyester. 
Finns i både herr och dam.
Art. nr: Herr 029338 Dam 029339 
Kvalitet: 100% Polyester interlock och polyester mesh.   
Vikt: 135 g/m2  
Storlek: Herr S–3XL , Dam 36/S–44/XXL 

Pris: 99:-(vid –49 st)  95:- (vid 50–99 st) 90:- (vid 100– st)

99SEK
+MOMS
+MÄRKNING

00
11

CLique  BasiC-T  
Unisex t-shirt i en något smalare passform.
Art. nr: 029030 
Kvalitet: 100% bomull. (Gråmelerad [95] 85% 
bomull och 15% viskos, 
ash [92] 99% bomull och 1% viskos.)   
Vikt: 145 g/m2  
Storlek: XS–4XL 
Pris: 25,50:-(vid –49 st)  23,50:- (vid 50–99 st) 21,50:- 

(vid 100– st)

170 35 55 9900

99  SEK
+MOMS
+MÄRKNING

* Under våren kommer vissa färger 
levereras med Texas Bull märket 
tills det är slut i lagret.
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CLique  CarmeL 
Sweatshirt med huva i unisexmodell, 2x2 rib i muddar och 
avslut. Kontrasterande färg på insidan av huvan, halvmånen 
samt nacksömmen. Passar utmärkt tillsammans med joggin-
gbyxan Edison. 
Art. nr: 021085
Kvalitet: 60% bomull och 40% polyester med borstad insida.  
(Gråmelerad [95] i 85% bomull och 15% viskos, ash [92] i 99% 
bomull och 1% viskos).   
Vikt: 280 g/m2    
Storlek: XS–XXL (580, 99: XS–4XL) 
Pris: 269:– (vid –49 st)   255:– (vid 50–99 st)   239:– (vid 100– st)

CLique  CanTon 
Rundhalsad sweatshirt i unisexmodell med 2x2 rib i muddar och 
avslut. Kontrasterande halvmåne samt nacksöm. Passar utmärkt 
till joggingbyxan Edison. 
Art. nr: 021084
Kvalitet: 60% bomull och 40% polyester med borstad insida.   
(Gråmelerad [95] i 85% bomull och 15% viskos, ash [92]   
i 99% bomull och 1% viskos).   
Vikt: 280 g/m2   
Storlek: XS–XXL (35, 55, 580, 95, 99: XS–4XL) 
Pris: 179:– (vid –49 st)   165:– (vid 50–99 st)   159:– (vid 100– st)

18 10 300 38 54 55 580 67 68 92 9535

179SEK
+MOMS
+MÄRKNING 269SEK

+MOMS
+MÄRKNING

Rätt Sweat!
Hoodies och andra sweatplagg funkar i så många 

olika sammanhang och blir bara snyggare 
med tryck eller applikation!

00

99

00
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CLique  GiBson   
Modern herrpiké i en lite snävare passform med 3 ton-i-ton knap-
par och sprund i sidan. 
Art. nr: 028216
Kvalitet: 100% kammad bomull. (Gråmelerad [95] 85% bomull 
och 15% viskos, ash [92] 99% bomull och 1% viskos.)   
Vikt: 190 g/m2   
Storlek: XS–XXL   

Pris: 149:– (vid –49 st)   143:– (vid 50–99 st)   133:– (vid 100– st)

CLique  aLBa 028218  
Dampiké i en modern, lite snävare passform med kvinnlig 
knappslå med 2 knappar samt sprund i sidorna. 
Art. nr: 028218
Kvalitet: 100% kammad bomull. (Gråmelerad [95] 85% bomull 
och 15% viskos, ash [92] 99% bomull och 1% viskos.)   
Vikt: 190 g/m2   
Storlek: 36/S–42/XL   
Pris: 149:– (vid –49 st)   143:– (vid 50–99 st)   133:– (vid 100– st)

Bags & Backpacks

59

Modern, tightare passform • 
Herr- & dammodell •Hög kvalitet •Stort färgspektra •

149SEK
+MOMS
+MÄRKNING

00

10 18 300 35 38 54 55

00

8



CLique  BasiC BaCkpaCk   
Tvåfärgad lätt sportryggsäck i non woven material. 
Justerbara axelband och dragkedja. Zippuller med plats 
för egen företagslogga.  
Art. nr: 040161
Kvalitet: Non woven 95g och 600D polyester   
Mått: 29x18x42 cm
Volym: ≈ 21 l   
Pris: 59:– (vid –49 st)   55:– (vid 50–99 st)   49:– (vid 100– st)

CLique  BasiC BaG   
Tvåfärgad lätt sportbag i non woven material. Justerbart 
och avtagbart axelband. Ficka med dragkedja på sidan. 
Zippuller med plats för egen företagslogga.  
Art. nr: 040162
Kvalitet: Non woven 95g och 600D polyester    
Mått: 50x30x25 cm   
Volym: ≈ 35 l   
Pris: 69:– (vid –49 st)   65:– (vid 50–99 st) 59:– (vid 100– st)

CLique  smarT BaCkpaCk   
Tvåfärgad lätt sportig påsväska med 
dragskojustering upptill.  
Bra utrymme framtill för tryck.  
Art. nr: 040163
Kvalitet: Diamond non-woven, 95g och 
600D polyester.   
Storlek: one size   
Mått: 48x35.5 cm   
Volym: ≈ 10 l   
Pris: 39:– (vid –49 st)   34:– (vid 50–99 st)    
29:– (vid 100– st) 

Bags & Backpacks

69SEK
+MOMS
+MÄRKNING

59SEK
+MOMS
+MÄRKNING

39SEK
+MOMS
+MÄRKNING

572 58 613 68 92 95 96 99

35 55
96

605
99

35
55

96
605 99

99
605

96

55

35
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Färgsynkat!
Tre snygga plagg, 4 färgtema: Det är bara att sätta ihop 

din egen minikollektion för sommaren!

399

10



00 18 51

CLique  newTon 
Skön, trendig bomullspiké med trefärgad kontrast på undersidan 
av krage, nackband och i slits. Unisexpassform. 
Kvalitet: 100% kammad ringspunnen bomull 
Art. nr: 028237
Vikt: 190 g/m2   
Storlek: XS–XXL Unisex 
Pris: 169:– (vid –49 st)   159:– (vid 50–99 st)   149:– (vid 100– st) 

CLique  seaBrook
CLique seaBrook LaDies 
Trendig ripstopjacka med meshfoder och 
trefärgad dragkedja framtill och på ärmfickan. Två 
sidofickor och en bröstficka.
Kvalitet: 100% nylon ripstop med PU beläggning, 
WP 600 mm, polyester mesh foder. 
Art. nr: Herr 020937 Dam 020938
Vikt: 82 g/m2  
Storlek: S-XXL 
Pris: 399:– (vid –9 st)   389:– (vid 10–49 st)     
379:– (vid 50– st) 

169SEK
+MOMS
+MÄRKNING

75SEK
+MOMS
+MÄRKNING

399SEK
+MOMS
+MÄRKNING

00

18 51 580

580

CLique  eaTon 
Trefärgad unisex t-shirt i single jersey. Axelparti och piping i 
kontrasterande färger. Kvalitet: 100% single jersey bomull.
Art. nr: 029337
Vikt: 180 g/m2   
Storlek: XS–XXL Unisex 
Pris: 75:– (vid –99 st)  69:– (vid 100– st) 

51 18 00

18 58000

51
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CLique  hoLLis  
Sportshorts med kontrastpiping i sidosömmarna. Två framfickor  
och en bakficka med dragkedja. Meshfoder samt resår och  
dragsko i midjan.    
Art. nr: 022057
Kvalitet: 100% polyester.    
Vikt: 135 g/m2   
Storlek: XS–XXL   
Pris: 169:– (vid –49 st)   159:– (vid 50–99 st)   149:– (vid 100– st)

CLique  keLTon   
Sport/badshorts med resår och dragsko i midjan, myntficka med 
dragkedja, två bakfickor, två fickor fram och meshfoder i innerbyxan.  
Art. nr: 022059
Kvalitet: 100% nylon taslan.   
Vikt: 94 g/m2    
Storlek: XS–XXL   
Pris: 149:– (vid –49 st)   140:– (vid 50–99 st)   130:– (vid 100– st)

349149SEK
+MOMS
+MÄRKNING

169SEK
+MOMS
+MÄRKNING

00/58

35/00 58/00 99/00

35

55 580 99
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CLique  CraiG  
Unisexjacka med strukturstickad utsida och borstad insi-
da. Kontrastränder på krage och muddar. Två framfickor 
med kontrastfärgad dragkedja. Pipings och hel dragkedja 
i kontrastfärg. 
Art. nr: 021053
Kvalitet: 80% polyester och 20% bomull 
med fukttransporterande förmåga.    
Vikt: 300 g/m2   
Storlek: XS–XXL (580, 99: XS–4XL)   
Pris: 349:– (vid –49 st)   329:– (vid 50–99 st)   
319:– (vid 100– st)

CLique  Gerry   
Huvjacka i herrmodell med borstad insida samt 
strukturstickning på utsidan. Huva och dragkedja är 
dekorerad med piping. Kontrastfärg på insidan av 
huva, piping, rand på mudd samt dragkedja.
Art. nr: 021051
Kvalitet: 80% polyester 20% bomull med 
fukttransporterande förmåga.   
Vikt: 300 g/m2   
Storlek: S–XXL   
Pris: 399:– (vid –49 st)   379:– (vid 50–99 st)     
359:– (vid 100– st)

CLique  GraCe  
Huvjacka i dammodell med borstad insida samt 
strukturstickning på utsidan. Huva och dragkedja är 
dekorerad med piping. Kontrastfärg på insidan av 
huva, piping, rand på mudd samt dragkedja. 
Art. nr: 021052
Kvalitet: 80% polyester 20% bomull 
med fukttransporterande förmåga.   
Vikt: 300 g/m2   
Storlek: 36/S–42/XL   
Pris: 399:– (vid –49 st)   379:– (vid 50–99 st)     
359:– (vid 100– st)

349SEK
+MOMS
+MÄRKNING 399SEK

+MOMS
+MÄRKNING

00 00 00

55 00 35 99 580 96
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men's L/s epiC easy Care TaTTersaLL 
Herrskjorta I 60% bomull och 40% polyester. Button-down krage, bröstficka, C&B brodyr på 
vänster manchett. C&B loggade knappar. Easy care behandlad.
Art nr: MCW01891
Storlek: S-3XL
Pris: 659:– (vid –9 st) 639:– (vid 10–49 st) 619:– (vid 50– st)

LaDies' Ls epiC easy Care TaTTersaLL
Damskjorta i 60% bomull och 40% polyester. Lite v-ringad för en 
kvinnligare look samt rundad krage. C&B loggade knappar.
Art nr: LCW04148
Storlek: XS-4XL
Pris: 659:– (vid –9 st) 639:– (vid 10–49 st) 619:– (vid 50– st)

659SEK
+MOMS
+MÄRKNING

Profilerat i Seattle
Cutter & Buck är ett av USA:s största profilkoncept, med sitt säte i Seattle. Plaggen har en kvalitet som är 

svår att matcha och vårt enda problem var hur vi skulle lagerlägga det mycket omfattande sortimentet i 

Sverige. Vi löste det genom att låta bli. Med modern logistik kan vi ha plaggen hemma från lagret i Seattle, 

broderade och klara, inom 10 dagar. Utan extra kostnader för dig. Så om du är nyfiken på Cutter & Buck, 

kontakta oss. Här visar vi ett urval riktigt sköna modeller för dig som letar efter det lilla extra i passform, 

kvalitet och detaljarbete!

ALS

BL RD FB
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LaDies’ CB weaTherTeC™ mason TrenCh CoaT
Modern trenchcoat till dam i vind och vattenavvisande polyester. Dub-
belknäppning, skärp och två framfickor. Trippel sömmar som snygg detalj och 
extra hållbarhet. C&B brodyr bak i nacken. Denna trench coat matchar perfekt till 
Mason jacket för herr.
Art nr: LCO01198
Storlek: XS-3XL
Pris: 1095:– (vid –9 st) 995:– (vid 10–49 st) 895:– (vid 50– st)

[ BL ]899SEK
+MOMS
+MÄRKNING

1095SEK
+MOMS
+MÄRKNING

CB weaTherTeC Tm mason 
Herrjacka i 100% polyester twill. Vind och vattenavvisande. 
Fickor framtill med dragkedja. Ton-i-ton CB brodyr I nacken. 
Denna jacka matchar perfekt med Mason trench coat till dam.
Storlek: S-3XL   Art nr: MCO00901
Big & Tall Storlek: 1XB-5XB, LT-4XT  Art nr: BCO00901
Pris: 899:– (vid –9 st) 799:– (vid 10–49 st) 699:– (vid 50– st)
Pris B&T: 999:– (vid –9 st) 899:– (vid 10–49 st) 799:– (vid 50– st)

NVBU

ONXBL

NVBU

ONXBL
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BroaDView CarDiGan wmn
Stickad cardigan i dammodell. Tröjan är I 100% kammad bomull. Ribbade detaljer 
kring kring tvåvägs-dragkedjan, raglan ärm. 2x2 rib i ärmmuddar och nedtill, 12 gauge 
och fully fashion stickning.
Art. nr: LCS04771
Storlek: S-XXL
Pris: 729:– (vid –9 st) 699:– (vid 10–49 st) 679:– (vid 50– st)

LaDies’ BroaDView sCoop neCk sweaTer
Stickad damtröja med kvinnlig urringning. Tröjan är i 100% kammad bomull, 12 
gauge och fully fashion stickning. Lite längre muddar i 1x1 rib med klädda knappar. 
Art nr: LCS04758
Storlek: XS-3XL
Pris: 729:– (vid –9 st) 699:– (vid 10–49 st) 679:– (vid 50– st)

729SEK
+MOMS
+MÄRKNING

729SEK
+MOMS
+MÄRKNING

NVH

AGH CCH BL

NVH

BL
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BroaDView haLF Zip sweaTer
Modern stickad tröja med halfzip. Tröjan är i 100% kammad bomull i 12 gauge och fully 
fashion stickning. Dragkedjan är dold, 2x2 rib på muddar. Ribbade detaljer på axelpartiet 
och lappar på armbågarna.
Storlek: S-3XL   Art nr: MCS01424
Big & tall storlekar: 1XB-5XB/LT-4XT Art nr: BCS01424
Pris: 729:– (vid –9 st) 699:– (vid 10–49 st) 679:– (vid 50– st)
Pris B&T: 779:– (vid –9 st) 749:– (vid 10–49 st) 729:– (vid 50– st)

BroaDView sweaTer VesT
Modern v-ringad stickad slipover i 100% kammad 
bomull, 12 gauge och fully fashion stickning. Ribbade 
detaljer på axelpartiet som knyter samman slipovern 
med de stickade tröjorna i Broadview serien.
Storlek: S-3XL   Art nr: MCS01422
Big & Tall storlekar: 1XB-5XB/LT-4XT  Art nr: BCS01422
Pris: 629:– (vid –9 st) 599:– (vid 10–49 st) 579:– (vid 50– st)
Pris B&T: 679:– (vid –9 st) 649:– (vid 10–49 st) 629:– (vid 50– st)

men’s BroaDView V-neCk sweaTer
Modern stickad v-ringad tröja som bör finnas i var mans garderob. Tröjan är i 100% kammad bomull i 12 gauge och 
fully fashion stickning. Ribbade detaljer på axelpartiet och 1x1 rib på muddar.
Art nr: MCS01842
Storlek: S-3XL
Pris: 729:– (vid –9 st) 699:– (vid 10–49 st) 679:– (vid 50– st)

729SEK
+MOMS
+MÄRKNING

729SEK
+MOMS
+MÄRKNING

629SEK
+MOMS
+MÄRKNING

NVH

AGH CCH BL

AGH

NVH

BLCCH

NVH

AGH CCH BL
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99 58

614

Vindjackor

CLique  hixson   
Vindjacka i unisexmodell med silverbeläggning på insidan av huvan.  
Två framfickor med dragkejdor och reglerbar dragsko nedtill.  
Sidfickan är omvändbar för att kunna omformas till en påse.  
Art. nr: 020951
Kvalitet: 100% polyester med silverfoder.   
Storlek: XS/S, M/L, XL/XXL, (3XL/4XL: 580, 99) 
Pris: 199:– (vid –49 st)   189:– (vid 50–99 st)   179:– (vid 100– st) 

CLique  harDy   
Modern vindjacka i unisexmodell med huva samt metalliknande 
dragkedjor. Meshfoder på insidan. Kantband på huva och nedtill på 
ärm i kontrastfärg.    
Art. nr: 020961
Kvalitet: 100% polyester med PU coating.   
Storlek: XS–3XL   
Pris: 299:-(vid –49 st)  279:- (vid 50–99 st) 249:- (vid 100– st) 

199SEK
+MOMS
+MÄRKNING

299SEK
+MOMS
+MÄRKNING

170

600 580 55 35 99

580

96
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Vindjackor

Lättvadderad & trendig • 
Herr- & dammodell •

CLique  arkansas   
Modern vadderad jacka i fuskdun. Avtagbar huva och fickor med dragkedjor 
framtill.  
Art. nr: 020966
Kvalitet: 100% Polyester tyg, fuskdun i 100% polyester.    
Storlek: S-XXL (58, 99: S–3XL)   
Pris: 395:-(vid –9 st)  385:- (vid 10–49 st) 375:- (vid 50– st)

CLique  arkansas LaDies   
Modern vadderad damjacka i fuskdun. Avtagbar huva och fickor med 
dragkedjor framtill.  
Art. nr: 020967
Kvalitet: 100% Polyester tyg, fuskdun i 100% polyester.   
Storlek: 36/S–42/XL (58, 99: 36/S-44/XXL)   
Pris: 395:-(vid –9 st)  385:- (vid 10–49 st) 375:- (vid 50– st)

395SEK
+MOMS
+MÄRKNING

58

99

CLique  arkansas VesT   
Vadderad herrväst i fuskdun med avtagbar huva och fickor med 
dragkedjor framtill.    
Art. nr: 020962
Kvalitet: 100% polyester. Stoppning och foder i polyester.   
Storlek: S–3XL   
Pris: 299:– (vid –9 st)   279:– (vid 10–49 st)   249:– (vid 50– st) 

CLique  arkansas VesT LaDies  
Vadderad damväst i fuskdun med avtagbar huva och fickor med dragkedjor 
framtill.    
Art. nr: 020963
Kvalitet: 100% polyester. Stoppning och foder i polyester.   
Storlek: S/36–44/XXL   
Pris: 299:– (vid –9 st)   279:– (vid 10–49 st)   249:– (vid 50– st)

99

299SEK
+MOMS
+MÄRKNING
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62

35

58

55

46

47

44

99
08

9706

64
95

54

21

63

04

23

99

61

50

56

00

queen anne FroTTé
Prisvärd frottéserie i 420g bomull med mycket bra uppsugningsförmåga. 
Stort urval av färger. 
Art. nr: 410001
Färg: vit 00, natur 02, nougat 04, choklad 06, brun 08, gul 13, godis 21, rosa 23, cerise 30, 
hallon 34, röd 35, orange 37, vinröd 38, ljuslila 44, lila 46, mörklila 47, ljusblå 50, turkos 54, 
royalblå 55, dalablå 56, marin 58, grön 61, dimgrön 62, äpplegrön 63, mörkgrön 64, grå 95, 
mörkgrå 97, svart 99 
Storlek: 30x50 cm, 50x70 cm, 65x130 cm, 90x150 cm 
Vikt: 420 g/m²
Pris: (vid 25 st) 30x50 cm/19 :- • 50x70 cm/39 :- • 65x130 cm/99 :- • 90x150 cm/139 :-

19SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st 39SEK

+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st 99SEK

+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st 139SEK

+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st

65x135 cm

90x150 cm

65x130 cm

50x70 cm

30x50 cm

30
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Hur ofta använder man en frottéhandduk? Typ varje dag. 
Hur länge håller den? Hur länge som helst. 

Om du verkligen vill knipa en reklamyta nära 
dina kunder så har vi följande förslag: Ge frotté!

Det finns inga bekymmer med storlekar och 
det uppskattas lika mycket av killar som tjejer.

Gör en liten trevlig kombo och 
paketera den snyggt, vill du nyttja ytan 

till 100% och vara verkligt indiskret, 
satsa på specialdesign. Läs mer nedan.

Den perfekta 
sommargåvan

02

13

37

34
38

97

99

Reliefskuren • 
Jaquardvävd •Printad •Broderad •

Gör din egen 
frotté i specialdesign
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queen anne kyLBaG
Praktisk kylväska som du enkelt bär med dig på pickni-
cken. Den lilla varianten är lätt att ta med sig i bil och 
båt. Den större har en generös volym och rymmer det 
mesta. Kombinera gärna med en fin filt eller fleecepläd 
för en perfekt dag i det blå. 
Art. nr: 411046
Färg:  rosa 23, lila 46, marin 58, lime 62, svart 99
Storlek: 15 l 19x28x34 cm (ej svart 99),  
24 l 21x34x37 cm
Pris: (50 st) 15 l/99 :- • 24 l/129 :-

queen anne 
mini waVe Termos
Stilfull termos i konkav design med gummiklädd ut-
sida. Kombinera gärna en termos med en hopvikbar 
korg i matchande färg. 
Art. nr: 410077 
Färg: rosa 23, röd 35, lila 46, marin 58, lime 62, svart 99
Storlek: 0,5 l
Förpackning: presentkartong

Pris: (vid 75 st) 0,5 l/139 :- 

99SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

139SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 75 st 29

Mixa & Matcha

129SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

23

58

46

62

99

35

22



queen anne CeLsius BaDTermomeTer
Håll koll på vattentemperaturen i sommar med denna praktiska 
badtermometer. Toppen på termometern är väl lämpad för lo-
gopåtryck. Termometern levereras med toppen avtagen vilket gör 
förpackningen tunn, enkel och billig att skicka med Posten.
Art. nr: 411010
Färg: vit 00, rosa 23, röd 35, lila 46, royalblå 55, lime 62
Förpackning: vit kartong
Storlek: höjd 19 cm 
Pris: (vid 50 st) 29 :-

queen anne muLTi kyLVäska
Praktisk kylväska i fräscht, randigt mönster. Lock på ovansi-
dan med kardborre för att lätt komma åt innehållet i väskan. 
Levereras med kapsylöppnare så att du aldrig behöver vara 
rädd att glömma den hemma!
Art. nr: 411000
Färg: multi 999
Storlek: 29x22x27 cm. 
Volym: 12 l
Pris: (vid 25 st) 159 :-

niGhTinGaLe FLeeCepLäD
Stilren, enfärgad fleecepläd med langetterad kant 
för en lyxigare känsla. Pläden är antipillingbehandlad 
vilket betyder att den inte nopprar.
Art. nr: 410401
Färg: vit 00, röd 35, lime 46, marin 58, lila 62, svart 99 
Storlek: 130x170 cm
Storlek: 250 g/m² 
Förpackning: plastpåse
Pris: (vid 50 st) 99 :-

99SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

29SEK
+MOMS
+MÄRKNING
vid 50 st

159SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st

Mixa & Matcha
queen anne sTranDVäska haGa
Praktisk strandväska i polyester som tål blöta 
handdukar och alla prylar som hör sommaren till. 
Ett rymligt alternativ som sväljer hela familjens 
strandförnödenheter.
Art. nr: 411039
Färg: rosa 23, lila 46, lime 62, grå 95
Storlek: 34x19x34 cm

Pris: (vid 50 st) 99 :-

99 46

58

62

35

00

46

35

23

55

00

00 99SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

149SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

queen anne BaDLakan haGa
Jaquardvävt badlakan i 400 g mjuk bomulls-
velour. Matcha gärna Haga med en trevlig 
strandväska.
Art. nr: 420615
Färg: rosa 23, lila 46, lime 62, grå 95
Storlek:90x180 cm
Vikt: 400 g/m2

Pris: (vid 50 st) 149:-

23



LorD neLson LjusLykTa
Stilren ljuslykta tillverkad i stål och härdat glas på sidorna. Perfekt 
stämningssättare. Ett tips är att blanda olika storlekar.
Art. nr: 410720
Färg: stål 94
Storlek: Stor (410720) 13x13x35 cm ¥ Mellan (410719) 13x13x45 cm 
¥ Liten (410728) 16x16x60 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: Stor (vid 25 st) 499:- Mellan (vid 25 st) 360:- Liten (vid 25 st) 299:-

LorD neLson ViCTory LjusLykTa
En vitmålad trälykta som ger mycket fin mysfaktor under sena höstkvällar och i 
vintermörkret. Lyktan är användbar med blockljus med en diameter upp till 8 cm 
eller värmeljus. Runt ljuset finns ett skyddande glas. Går bra att ställa ner eller 
hänga i det repförsedda handtaget.
Art. nr: 410729
Storlek: 29,5x15 cm
Förpackning: presentförpackning
Pris: (vid 25 st) 360:-

kosTa LinnewäFVeri BaLCony ponCho
Härlig poncho helt i ull med lanjetterade kanter.

Art. nr: 410713
Storlek 120x160 cm.

Färger: Natur 02, Svart 99
Pris: 360:-

Sommarkväll

360SEK
+MOMS
+MÄRKNING

360SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st

499SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st  

299SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st 360SEK

+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st

Tid för grill.

149

299

24



Sommarkväll Tid för grill.

kosTa LinnewäFVeri kökshanDDukar 3-paCk
Tre kökshanddukar packade i en påse av halvlinne med dragsko, kökshand-
dukarna är av 100% bomull med garnfärgat mönster. 
Art. nr: 410677
Storlek: 3st 50x70 cm.
Förpackning: Halvlinnepåse med dragsko
Pris: (vid 50 st) 149:-

niGhTinGaLe koCkFörkLäDe
Mycket praktiskt förkläde av 65 % polyester 
och 35 % bomull med reglerbart nackband. 
Praktisk ficka till höger om mitten. 
Art. nr: 410673
Färg: marin 58, grå 95, svart 99
Storlek: 70x90 cm
Vikt: 180 g/m²
Förp: plastpåse
Pris: (vid 100 st) 79 :-

LorD neLson köTTkniVseT
Få en lyxig känsla vid matbordet, ett set om sex sty-
cken rejäla köttknivar i en snygg trälåda.
Art. nr: 410675
Storlek: 27x27x7 cm
Förpackning: presentkartong
Pris: (vid 50 st) 299 :-

LorD neLson skärBräDa
Kraftig stavlimmad skärbräda av massivt 
gummiträ, en sida är plan och på en sida finns 
urgröpningar för brödsmulor. På två sidor är det 
praktiska handtag.
Art. nr: 410674
Storlek: 36x24x2,5 cm
Förp:presentkartong
Pris: (vid 50 st) 299 :-

149SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

299SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

79SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 100 st

LorD neLson koCkkniV
Mycket stilfull kockkniv med blad av 
högkvalitativt tyskt stål och handtag av 
Pakkaträ vilket är en sammansättning 
av flera olika träslag för att ge den ett 
mycket tåligt och lättskött grepp.
Art. nr: 410684
Storlek: bladet 20 cm
Förpackning: Exklusiv plåtask
Pris: (vid 25 st) 360:-

LorD neLson FiLékniV
Exklusiv filékniv för alla sorters kött 
och fisk, bladet är av högkvalitativt 
tyskt stål och handtaget av Pakkaträ 
vilket är en sammansättning av flera 
olika träslag för att ge den ett mycket 
tåligt och lättskött grepp.
Art. nr: 410685
Storlek: bladet 20 cm
Förpackning: Exklusiv plåtask
Pris: (vid 25 st) 360:-

LorD neLson sanTokukniV
Stilfull Santokukniv med blad av 
högkvalitativt tyskt stål och handtag av 
Pakkaträ. En allsidig kniv som är idealisk 
till att hacka och skiva grönsaker, fågel 
och kött. En allsidig favorit i köket.
Art. nr: 410686
Storlek: bladet 18 cm
Förpackning: Exklusiv plåtask
Pris: (vid 25 st) 360:-

360SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 25 st

Finns även som sommarset med 2x4 grillknivar i separata boxar* - 299:-
* levereras inte i trälåda.

299SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

25



queen anne Carry 
ihopVikBar korG
Enkel, hopfällbar shopping- och picknickkorg 
i smakfull design. Perfekt att ta med på utflykten eller shoppingrundan på 
stan. Picknickkorgen är i polyester 600D.
Art. nr: 411001
Färg: röd 35, marin 58, lime 62, svart 99
Storlek: 30 l 39x24x27 cm
Förpackning: plastpåse
Pris: (vid 50 st) 30 l/119 :- 

queen anne Carry 
ihopVikBar kyLkorG
Nu finns vår succékorg Carry även som 
kylväska! Fungerar utmärkt som både shop-
ping- och picknickkorg. Kylväskan 
är i 600D polyester.
Art. nr: 411034
Färg: röd 35, marin 58, lime 62, svart 99 
Storlek: 30 l 39x24x27 cm 
Förpackning: plastpåse
Pris: (vid 50 st) 30 l/159 :-

queen anne Carry union jaCk
Ihopvikbar korg med mönster av USA:s flagga samt Union Jack.
Art. nr: 411001
Färg: 5835
Storlek: 30 l (39x24x27 cm)
Pris: (vid 50 st) 129:-

queen anne Carry sTars & sTripes
Ihopvikbar korg med mönster av USA:s flagga samt Union Jack.
Art. nr: 411001
Färg: 0035
Storlek: 30 l (39x24x27 cm)
Pris: (vid 50 st) 129:-

Carry on!

Skapa ett eget 
set för sommaren

queen anne piCkniCkpLäD ruTGer
Fin picknickpläd i klassiskt rutmönster och 100 % polyester  
med plastad undersida som är lätt att torka av. Utrustad  
med bärhandtag.
Art. nr: 411037
Färg: röd 35, marin 58, svart 99
Förpackning: plastpåse
Storlek: 130x170 cm, 180x180 cm (svart 99)
Pris: (vid 50 st) 130x170 cm/199 :- • 180x180 cm/249 :- 

199SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

129SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

159SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

119SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 50 st

Från

Set Flaggkorg + Lord Nelson badlakan 299:-
Storlekbadlakan: 90x150 cm Färg: vit, 00 röd, 35 alt. marin 58

35

35625899

35625899

35

99

26



00

02

23

46

36

35

62

54

58

99

TyGkasse 150 Gram meD korTa 
hanDTaG
Praktisk och användbar bomullskasse 
med handtag i härliga färgalternativ.
Art. nr: 411112
Färg: vit 00, naturvit 02, rosa 23, röd 35, lila 
46, blå 58, lime 62, svart 99
Storlek: 41x38 cm
Vikt: 150 g/m²
Pris: (vid 100 st) 16 :- 
Tryck- och schablonkostnad tillkommer

TyGkasse 150 Gram meD LånGa 
hanDTaG
Bomullskasse i modernare snitt med 
långa bärhandtag. 
Art. nr: 410156
Färg: vit 00, natur 02, rosa 23, röd 35, lila 
46,marin 58, lime 62, svart 99
Storlek: 41x38 cm
Vikt: 150 g/m²
Pris: (vid 100 st) 16 :-
Tryck- och schablonkostnad tillkommer

En 
egen 
kasse!

Skapa ett eget 
set för sommaren

Strandväskor • 
Badlakan •Bäddset •Plädar •

En snygg och färgglad bomullskasse med 

logga kan användas både som gåva i sig 

och som något att lämna över gåvan i.

De flesta sparar en snygg bomullskasse och 

återanvänder den över lång tid, vilket gör 

den till en bra och billig profilprodukt.

Vi har en standardpåse med långt eller kort 

handtag i tio standardfärger, men vi kan även 

specialproducera kassar efter ditt önskemål.

Välj bland ett stort urval somriga 

matchande produkter som du 

kan sätta samman till ett trevligt 

och prisvärt strandset.

16SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 100 st

Art. nr: 
411041

Art. nr:
410663

Art. nr:
420630

99SEK
+MOMS
+MÄRKNING

299SEK
+MOMS
+MÄRKNING

149SEK
+MOMS
+MÄRKNING

27



Ljudlogga.

139SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 100 st

BLueTooTh heaDseT
Grymmaste hörlurarna någonsin från d-vice! 
Cool design, snygg märkning och fantastisk ljudkvalité.
Art. nr: 1532
Pris: (vid 500 st) 359:- inkl. fullfärgstryck

promo earBuDs
InEar-hörlurar som märks med logotops, dvs fullfärgstryck 
på liten yta. Tryck på ask möjlig.
Guldfärgad kontakt som förhöjer kvalitetskänslan. 
Art. nr: 1281
Pris: (vid 250 st) 79:- inkl. fullfärgstryck

79SEK
+MOMS
  vid 250 st

359SEK
+MOMS
  vid 500 st

149SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 100 st

CeramiC in-earphones
InEar-hörlurar i ny cool tappning, hörlurs-delen 
är i keramik vilket förhöjer lyxkänslan. Platt 
kabel som inte trasslar, mikrofon för samtal 
och mycket bra ljudkvalité. 
Art. nr: 1356
Pris: (vid 100 st) 149:-

mini BLueTooTh speaker
Liten och smidig Bluetooth-högtalare som 
finns i 6 olika färger att välja på. 
Art. nr: 1384
Pris: (vid 100 st) 139:-

28



Ljudlogga.
spiDer
Populär multifunktionsprodukt som ersätter alla dina USB-kablar som du använder till 
din smartphone, surfplatta, kamera, headset m.m. Smidigt att ha med sig på resan så 
man undviker sladdtrassel i väskan. Kan användas för både laddning eller filöverföring. 
Innehåller kontakterna Lightning (tex. iPhone5/iPad Mini), 30-pin (tex. iPhone4/iPad2 
och Micro-USB (Alla Android-enheter).
Art. nr: 3117
Pris: (vid 100 st) 119:- inkl. 1-färgstryck

119SEK
+MOMS
  vid 100 st

USB
Minnen & Adapters

89SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 100 st

Car CharGer sTeeL
Billaddare i stål som gör att den känns väldigt exklusiv. Snab-
baste billaddningen på marknaden, nu med 2.4 A output! 
Dubbla USB-portar. 
Art. nr: 0227
Pris: (vid 100 st) 89:- 

Utbudet på USB-minnen är så stort att vi bara väljer att

visa en “blandad” hög med några av våra populära modeller.

Kontakta oss för dagsaktuella priser och fler modeller!

29



Plastic
fantastic

Här är en riktig trendprodukt sommaren 2014, sport-

klockan Deuce som det dessutom går att göra riktigt häftig 

specialdesign på! 

199SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 180 st

DeuCe G2
Deuce kombinerar stil, funktion och 
sport för att erbjuda den hetaste 
sportklockan på marknaden. Lanse-
ringen i USA har varit en succé och 
som inneburit att flera världsstjärnor 
inom olika sporter använder dem. Alla 
NBA-klubbar har sin egen klocka i 
sina klubbshoppar. Helt i egen design 
från bara 180 stycken! 
Art. nr: 4137
Pris: (vid 180 st) 199:- 
Startkostnad tillkommer 1695:-

30



Laddad för sommaren
Vi kan inte längre leva utan våra smartphones och en oladdad telefon är som att dö en smula. Den som kan erbjuda

första hjälpen i form av extra batterikraft blir nog sommarens hjälte. Den som kan hjälpa till att koppla ihop alla olika gadgets likaså. 

219SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 100 st

BaGsTrap powerBank 2200 mah 
Nytt snyggt externt batteri som man kan hänga på väskan. Tåligt 
jämfört med andra modeller på marknaden. 
Art. nr: 1498
Pris: (vid 100 st) 219:-

359SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 100 st

iCeBanG 4000 mah
Prisvärt externt batteri med 
4000mAH. Laddar en telefon 
2-3 gånger. 
Art. nr: 0231
Pris: (vid 100 st) 359:-

xoopar iLLume
Multifunktionsprodukt i snygg och smidig design med LED-
logo. Ersätter alla USB-kablar som man använder till enheter 
som smartphones, surfplattor, headsets, kameror etc. Inne-
håller kontakterna Lightning (tex. iPhone5/iPad Mini), 30-pin 
(tex. iPhone4/iPad2 och Micro-USB (Alla Android-enheter). 
Art. nr: 0056
Pris: (vid 100 st) 149:- inkl. LED-logo

149SEK
+MOMS
+MÄRKNING
  vid 100 st
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Touch!

Cosmus sTyLus
Populär Toppoint-penna som utvecklats 
med touch-tip. Twist-funktion och blått 
bläck. X-20 patron (ca 2,5 km bläck).
Art. nr: 87655
Pris: (vid 300 st) 6,90:- inkl. 1-färgstryck

TouCh sCreen sTyLus
Snygg slimmad kulspetspenna i aluminium med touch-tip, perfekt 
för din smartphone eller surfplatta. Finns i 9 olika färger.
Art. nr: 87557
Pris: (vid 100 st) 16,30:- inkl. lasergravyr

690SEK
+MOMS
  vid 300 st1630SEK

+MOMS
  vid 100 st

Startkostnad lasergravyr tillkommer 695:- Schablonkostnad tillkommer 495:- per färg
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hawaii siLVer
Kulspetspenna, silverfärgad med blanka silverfärgade 
detaljer och färgat grepp.
Art. nr: 80422
Pris: (vid 600 st) 5,80:- inkl. 1-färgstryck

hawaii hC
Omåttligt populär penna i soida färger i svart, vitt, blått och rött.
Art. nr: 80421
Pris: (vid 600 st) 5,80:-inkl. 1-färgstryck

nauTiLus
Kulspetspenna, silverfärgad med blanka silverfärgade detaljer och 
färgat grepp.
Art. nr: 87836
Pris: (vid 100 st) 29,30:- inkl. 1-färgstryck

Cosmo TransparenT
Europaproducerad kulspetspenna med kvalité i alla delar. Solida 
färger och X-20 patron (ca 2,5 km bläck). Bygg din unika färgkombi-
nation från 1200 stycken. 
Art. nr: 87616
Pris: (vid 300 st) 5,70:- inkl. 1-färgstryck

apoLLo TransparenT
Europaproducerad kulspetspenna med kvalité i alla delar. 
Transparenta färger och jumbopatron (ca 4km bläck). Bygg 
din unika färgkombination från 1200 stycken. 
Art. nr: 87105
Pris: (vid 300 st) 9,20:- inkl. 1-färgstryck

apoLLo hC
Europaproducerad kulspetspenna med kvalité i alla delar. 
Solida färger och jumbopatron (ca 4km bläck). Bygg din 
unika färgkombination från 1200 stycken. 
Art. nr: 87100
Pris: (vid 300 st) 9,20:- inkl. 1-färgstryck 

CuBe TransparenT
Europaproducerad kulspetspenna med kvalité i alla delar, 
ISO certifierad bläckpatron. Transparenta färger. 
Art. nr: 87980
Pris: (vid 300 st) 7,10:- inkl. 1-färgstryck

CuBe hC
Europaproducerad kulspetspenna med kvalité i alla 
delar, ISO certifierad bläckpatron. Solida färger.
Art. nr: 87975
Pris: (vid 300 st) 7,10:- inkl. 1-färgstryck

Pennor!

Schablonkostnad tillkommer 495:- per färg
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Muggar & 
Bagar

osLo
Vit mugg i stengods.  
Innehåll: 25 cl. Storlek: Ø80x93 mm.
Art. nr: 98091
Pris: (vid 60 st) 45,80:- inkl. 1-färgstryck 
Schablonkostnad tillkommer 495:-

4580SEK
+MOMS
  vid 60 st

niCe
Vit mugg i porslin.
Innehåll: 25 cl. Storlek: Ø80x98 mm.
Art. nr: 98001
Pris: (vid 60 st) 50:- inkl. 1-färgstryck
Schablonkostnad tillkommer 495:-

amsTerDam
Liten kort beskrivande produkttext
Art. nr: 98011
Pris: (vid 90 st) 38,20:- inkl. 1-färgstryck
Schablonkostnad tillkommer 495:- 

50SEK
+MOMS
  vid 60 st 3820SEK

+MOMS
  vid 90 st

non-woVen Carrier BaG
Kasse i non-woven med korta handtag. Finns i flera 
färger, även vit.
Art. nr: 91378 ¥ 91376 (vit)
Storlek: 420x380 mm
Vikt: 75 g/m²
Pris: (vid 300 st) 12,10:- inkl. 1-färgstryck
Startkostnad 495:- per färg/position/order  

1210SEK
+MOMS
  vid 300 st

non-woVen shouLDerBaG
Kasse i non-woven med långa handtag. Finns i flera 
färger, även vit. 
Art. nr: 91379 ¥ 91377 (vit)
Storlek: 420x380 mm
Vikt: 75g/m2

Pris: (vid 300 st) 12,10:- inkl. 1-färgstryck
Startkostnad 495:- per färg/position/order  

1210SEK
+MOMS
  vid 300 st 1680SEK

+MOMS
  vid 300 st

non-woVen Carrier BaG
Kasse i non-woven med långa handtag och bälg. 
Finns i flera färger. 
Art. nr: 91479
Storlek: 380x90x420 mm.
Vikt: 75 g/m2. 
Längd på handtag: 800x25mm.  
Pris: (vid 300 st) 16,80:-inkl. 1-färgstryck
Startkostnad 495:- per färg/position/order  
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För soliga sommardagar

soLGLasöGon jusTin
Moderna solglasögon för en mode-riktig 
look. Finns i flera färger.
Art. nr: 87600
Pris: (vid 100 st) 22.90:- inkl. 1-färgstryck

2290SEK
+MOMS
  vid 100 st

neon GLasses
Solglasögon i modern design 
med färgade delar.  
Art. nr: 86703
Pris: (vid 300 st) 15,80:- inkl. 1-färgstryck

1580SEK
+MOMS
  vid 300 st

3320SEK
+MOMS
  vid 100 st

sporTs BoTTLe 750 mL
Europaproducerad sportflaska som rymmer 750ml. Högkvalitativ med 100% 
täthet. Finns att välja på i 7 olika färger och redan från 100 stycken kan du 
mixa och matcha färgerna på flaska och kork.
Art. nr: 98771
Pris: (vid 100 st) 33,20:- inkl. 1-färgstryck
Schablonkostnad tillkommer 495:-

35



by new wave

Företag med mycket personal och med många kunder 
blir ofta medvetna om hur svårt det är att hitta 
rätt relationsgåvor och profilprodukter i tillräckliga 
kvantiteter och med hög anpassning för att mär-
kas, med logo eller annat budskap.

Därför jobbar vi med Dingle Triple Concept tre 
profilkoncept under samma tak som täcker 
in merparten av det du behöver i profil- och 
gåvoväg, Dingle Triple Concept är en del av 
New Wave Group, en av Europas största 
leverantörer till vår marknad. 

Vi hoppas du blir inspirerad av det 
vi erbjuder i katalogen och att du 
kontaktar oss om du vill beställa. 
Uppgifterna hittar du här 
nedan. 

SpeedCap!
Kepsar går att göra hur fräcka som helst och möjligheterna att applicera  
logos och annat artwork är närmast oändliga om kepsen görs färdig på 

fabrik, s k specialdesign. Men för att få hem en specialdesignad keps 
innan sommaren måste du komma till skott nu! 

Vi kan erbjuda specialproduktion på kepsar från endast:

39SEK
 +MOMS

Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle


