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Höstkänslan!

Att ta med jobbet hem är tudelat, men att ta med 

varumärket hem rekommenderar vi starkt. 

Inget bygger väl varumärke starkare 

än människor som stolt visar var 

de jobbar eller vilket företag de jobbar med.

I mataffären. På gymmet. I cykelspåret.

Överallt, hela tiden: BE YOUR BRAND.

Branding i lager på lager med många detaljer

SÄSONGENS 
GÅVOR & KLAPPAR

WRAPPED  
IN SWEDEN

TA DITT 
VARUMÄRKE 
PÅ EN TUR

HÖST & VINTER 2022



 1. ANALYS 
Vi börjar alltid med att komma ut till er för att presentera  
oss och vårt koncept. Vi visar exempel på hur vi hjälpt andra 
företag för att ge dig inspiration och idéer till er profilering.  
Vi tar in all information vi behöver, för att kunna uppfylla just 
era önskemål och förväntningar. Det kan vara allt från befintlig 
grafisk profil och koncept till tidsram och målgrupper. 

 2.  IDÉ & KONKRETISERING
Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill ha, hur man vill 
ha det och hur det faktiskt kommer att bli. För att göra det så 
tydligt som möjligt för dig, kommer vi ut till dig och går igenom 
vårt sortiment och visar produktprover. Vi visualiserar en 
helhet med idéskisser, designförslag, applikationslösningar 
och färg- och materialprov. Därefter genomför vi storleksprov-
ning av klädsortimentet, gör delavstämningar och ändringar 
innan ni tar slutgiltigt beslut.

 3. INKÖP & PRODUKTION
Att planera profilinköp kan vara lite knepigt, speciellt om  
man aldrig tidigare köpt in denna typ av produkter. Efter att ha 
hjälpt tusentals svenska företag med sin profilmarknadsföring, 
har vi vanan inne. Tillsammans utformar vi en kostnadseffektiv 
och praktisk strategi för era inköp. Vi tar reda på vilka produkter 
som bör lagerhållas och vilka som bör tillverkas mot order.  
Att volymerna blir korrekta och att allt kan levereras i tid.  
Vi utför också kvalitetskontroller för att säkerställa att allt  
är enligt order. 

 4. LOGISTIK
Vårt helhetskoncept innefattar också en välutvecklad logistik- 
hantering som vi givetvis anpassar efter just era önskemål.  
Ni behöver bara säga vad som ska levereras vart, så ser vi till 
att det kommer rätt. Förutom själva transporten erbjuder vi 
också lagerhållning, e-handelslösning och paketering/inslagning. 
Vårt mål är att det ska vara så smidigt som möjligt för dig att 
beställa profilprodukter.  

 5. EFTERSERVICE
Från start till mål. Det är New Wave Profile - Full Service Concept. 
Vår service till dig fortsätter, även när allt är levererat. Du kan 
alltid vända dig till vår kundtjänst om du behöver hjälp med 
exempelvis garantier, reklamationer, kompletteringar eller 
NKI-undersökning. 

FULL SERVICE CONCEPT

FRAKTER & LEVERANSER

Prover debiteras och krediteras efter retur i orginalförpackning och oskadat skick. 
Leveranstider enligt överenskommelse men är normalt 3-5 veckor på lagervaror. 
Vissa varugrupper kan dock ha längre leveranstider. Vi förbehåller oss rätten att ta 
ut expressavgift i de fall leveranstiden understiger 5 arbetsdagar. Leveranstiderna 
gäller efter godkänt märkningskorrektur.

ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

• Moms, frakt och ev. märkning tillkommer om inget annat anges. 
• Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och giltiga längst 
   t o m 31 december 2022 . Vi förbehåller oss dock rätten till prisjusteringar 
   p g a prisförändringar utanför vår kontroll, t ex stigande råvarupriser. 
•Vi reserverar oss för feltryck, eventuell felaktig färgåtergivning i 
  tryck samt eventuell slutförsäljning.
•Betalningsvillkor 10 dagar netto efter kreditprövning eller enligt 
  avtal, annars efterkrav. 
•Nya kunder betalar 50% mot postförskott efter kreditprövning. 

Som Skandinaviens största kedja inom profilkläder och profilreklam, har vi möjligheten 
att erbjuda ett helhetskoncept i skapandet av dina profilprodukter. Vi hjälper dig med allt, 
från första skiss och hela vägen till leverans och efterservice. Det spelar ingen roll om du 
har ett mindre lokalt företag eller ett stort internationellt, vi anpassar oss efter dina 
behov och dina önskemål, så att du får en profil att trivas med.  
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BASPLAGG PERFEKTA 
FÖR PRINT, UTVALDA 
FÖR HÖST & VINTER

EXKLUSIVARE OCH 
KONFEKTIONERADE PLAGG
FÖR EN MER DRESSAD ARBETSDAG

FUNKTIONSPLAGG & PRODUKTER 
FÖR EN AKTIV FRITID OCH ETT  
FOKUS PÅ HÄLSA OCH RESA

ARBETS- & SKYDDSKLÄDER 
ANPASSADE FÖR OLIKA 
YRKESKATEGORIER

NYA & KLASSISKA GIVEAWAYS
OCH BASARTIKLAR
FÖR ORGANISATIONER
SOM VILL SPRIDA SITT BRAND

PERSONLIGA GÅVOR 
MED TYDLIG SÄSONGSPRÄGEL
OCH EXKLUSIV TOUCH

DISPLAY OCH EXPONERING 
MED TONVIKT PÅ MÄSSOR 
OCH TILLFÄLLIGA EVENT



WRAPPED IN   SWEDEN
Under den kommande säsongen är det mycket fokus på julen och på företagsklappar. Det känns därför 
naturligt för oss på NWP att prata lite om den yttre delen av en gåva, själva förpackningen. Det är alltid 
önskvärt att kunna överlämna en gåva inslagen och om förpackningen på något sätt höjer upplevelsen för 
mottagaren så finns det all anledning att tänka till lite. Eller skapa lite extra kommunikation. Vi vill visa dig 
lite idéer och möjligheter baserat på vår höstkampanj Wrapped in SWE.

För att underlätta för oss själva och våra kunder så har 

vi tagit fram en serie förpackningar där vi eftersträvat 

svensk hållbarhet. Förpackningarna tillverkas i svensk 

cellulosa och trycks på ett svenskt tryckeri med en 

Svanen-certifierad tryckprocess. Det tycker vi känns bra 

och därför talar vi också om det på själva förpackning-

arna. Nu gör vi dig medveten om det, den som du ger 

gåvan blir i sin tur  medveten om att du gjort ett litet 

men viktigt val.

Med det sagt så finns det mycket du kan tala om genom 

olika anpassningar av förpackningen där du kan få ditt 

företags färger, artwork eller budskap på plats. Det kan 

vara en enkel liten hangtag fastknuten på gåvan, det kan 

vara ett tryckt budskap på insidan av presentkartongens 

lock, det kan vara små dekaler som häller ihop det fina 

silkespappret som omger gåvan. Det kan vara ett mått-

anpassat svep runt gåvan eller förpackningen. Du ser ett 

antal olika exempel på bilderna nedan. 

Är det då värt att lägga extra tid och kraft på inslagning-

en, räcker inte en fin present? Det kan bara du avgöra i 

ditt eget fall, men generellt så skapar sammanhanget 

och effekten av en genomtänkt paketering ett positivt 

mervärde som faller tillbaka på givaren. Sedan har du 

säkert personliga erfarenheter av hur mycket det kan 

betyda när givaren lagt mycket omsorg på presentatio-

nen av en present. Så vårt svar är att det är värt det om 

det görs med känsla och finess.  

Det kan vara värt att nämna att förpackningen av en 

gåva inte inkluderas i det avdragsgilla beloppet för själva 

gåvan. Eftersom du sannolikt slår in dina företagsgåvor 

oavsett så kan vi med lite gemensamma tankar 

hitta ett roligt och kommunikativt sätt att ta 

det ett steg längre. Välkommen till oss att 

prata branding och företagsgåvor i höst.

  

Ett silkespapper 
med oblat signalerar 
mycket exklusivitet.

Låt ett  budskap 
möta mottagaren 
när gåvan öppnas.
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WRAPPED IN   SWEDEN

En liten”hotellhängare” med ett budskap som 
knyter samman produkterna i lådan.

Det finns färdiga profilerbara förpackningslösningar, 
ett exempel är denna digitaltryckta chokladask 
från Karamello.

Ibland kan en produkt fung-
era som  gåvobärare, i detta 
fall en rygga som gömmer 
innehållet. En liten hangtag
gör då jobbet.

PRESENTATIONEN ÄR HALVA GÅVAN

Ett relativt vanligt 
sätt att skapa
egen identitet 
på gåvan är 
ett svep som
 måttats mot 
emballaget.
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 Hej Linda & Ann! I vilka sammanhang 
använder ni på Orkla Food Solutions er av 
profilkläder?

– Det gör vi på olika event, som mässor, 
kundbesök och kundträffar över lag, sva-
rar Ann Rebenstam. ” Vi tycker att det är 
viktigt att lägga kraft på profilering så att 
våra säljrepresentanter ger ett professi-
onellt intryck ut när de ska representera 
Orkla Food Solutions” 

Ni har ju tagit fram en egen kollektion 
av kläder med printade budskap i olika 
former. Hur tänkte ni när ni gjorde briefen 
till framtagningen av kollektionen? 

– Vi ville ha något mer, vi ville göra något 
annorlunda, inte bara sätta en logo rakt 
upp och ner på bröstet. Vi ville vara mer 
uppdaterade och moderna och utgick lite 
ifrån de stora etiketterna och texterna 
som du ser ute i butik på kläder idag.

Hur gick ni vidare med detta? 

– Vi valde ut ett antal kollegor som fritt 
fick tycka till och skicka in förslag på 
hur de tyckte att våra profilkläder skulle 

kunna se ut, sedan lämnade vi in de bästa 
förslagen till en reklambyrå som tog fram 
ett förslag som var lite mer än det vi valde 
att gå på. Vi fegade lite men är ändå 
väldigt nöjda med resultatet.
Det hela landade i 4 unika etiketter med 
texter anpassade för att sättas på både 
hård & mjuk profil. Texterna representerar 
företaget, en text är komiskt ihopsatt.

Det är ju ett antal budskap som används 
på t-shirts men även på tygetiketter med 
budskap som kan sitta diskret på skjor-
tor, tröjor och jackor, hur kommer de att 
användas?

– Tanken med budskapen är att visa 
vår bredd så vi har inte sagt att det ena 
budskapet enbart ska sitta på jackor och 
det andra på hoodies, utan att urvalet i 
själva verket ska ske helt random så att 
budskapen blandas upp och sprids ut.

Vilka är det som kommer att använda nya 
kollektionen hos er?

– Det är alla i operativa befattningar men 
dagligen är det främst våra säljrepresen-
tanter.

Har ni några tips till andra när det gäller 
att ta fram en egen kollektion?

– Våga tänka annorlunda, det hjälper er 
att sticka ut, svarar Linda.

Själva designen av kollektionen gjordes av 
en reklambyrå, men därefter gick ni till er 
inarbetade kontakt på New Wave Profile, 
som ni haft samarbete med under flera 
års tid för att få hjälp med att välja ut 
produkter och ta fram de olika märkning-
arna av plaggen. Vad uppskattar ni mest i 
samarbetet med New Wave Profile?

Vi har ett långt nära samarbete med New 
Wave Profile, mest gällande profilkläder, 
men de hjälper oss även med en del 
expo- och promotionmaterial. Vi har även 
fått hjälp att skapa specifika mässbud-
skap. Det är otroligt värdefullt för oss att 
ha en partner där samarbetet är så bra 
som det vi har och att kontaktpersonen 
förstår våra behov, vi upplever att vi får 
samma toppservice gång på gång. Många 
minns fortfarande ett projekt för Eslövs 
kommun, som riktade sig mot skolor som 
vi döpte till Årets Felix. Det fick mycket 
uppmärksamhet och var väldigt lyckat!

Orkla Food Solutions är en del av Orkla Foods Sverige och vänder sig mot det som traditionellt kallas FoodService. 
Deras intention är att vara bästa tänkbara mat- och måltidspartner för alla sorters kockar och kök. Orkla Food Solu-
tions erbjuder måltidslösningar som ger värde och skapar en hållbar tillväxt för sina kunder i restauranger och storkök, 
både inom privat och offentlig sektor. Helhetslösningar och trendsäkra koncept hjälper till att sätta variation på meny-
er och driva försäljning och man ställer höga krav på att maten är snäll mot både miljö och människa.

ORKLAS SMÅ BUDSKAP STICKER UT

BE YOUR BRAND MAGAZINE
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De ökade volymerna inom mode innebär att 
den redan betydande miljöpåverkan från tex-
tilbranschen ökar, särskilt från användningen 
av vatten och kemikalier i odling och bomulls-
produktion. Det är en ekvation som kräver sin 
lösning och för oss är det viktigt att kontrollera 
hela produktionskedjan – den börjar som för-
sta led hos bomullsodlarna och vi vågar påstå 
att vi i stort sett vet vilken bonde som har satt 
bomullsplantan i backen.

Helheten är som du förstår viktig för oss. 
Med det menar vi att vår produktion ska 
vara hållbar hela vägen. Framförallt är det 
viktigt att göra arbetsvillkoren bättre för våra 
bomullsodlare och för anställda som arbetar i 
kedjan, som till exempel med bearbetning och 
produktion. Helt enkelt för att de ska kunna 
försörja sig på sitt arbete.

Så bemöter vi utmaningar 
i textilindustrin
För att aktivt bemöta och förbättra de sociala 
och miljömässiga utmaningarna inom tex-
tilindustrin lanserade vi, tillsammans med 
moderbolaget New Wave Group, år 2015 vårt 
varumärke Cottover. Med fokus på hållbarhet 
var vårt mål att skapa produkter som maxi-
merar det positiva bidraget i sociala frågor och 
som samtidigt minimerar det miljömässiga 
avtrycket.

Full kontroll och spårbarhet hela vägen bakåt 
i leverantörskedjan var och är en nyckelfråga 
för oss. Vi ville skapa ett unikt varumärke 
med produkter certifierade genom hela 
produktionskedjan. För att säkerställa att vi 
skulle kunna uppfylla kraven har vi valt att ta 
hjälp av fyra oberoende certifieringar inom 
textil: Svanen, Fairtrade, GOTS och Oeko-Tex. 
Tillsammans täcker de fyra certifieringarna 
in såväl sociala som miljömässiga aspekter – 
från råvara till slutprodukt.

Tredjepartscertifiering för en 
trovärdig vägledning
Som kund är det oerhört svårt att veta vad 
man faktiskt köper och hur produkten är 
tillverkad. Att använda sig av en tredje-
partscertifiering fungerar som en garant för 
både kunden och oss själva då den innebär att 
hållbarhetskraven granskas av oberoende part 
som också verifierar att kraven som ställs upp-
fylls. Tredjepartscertifiering hjälper kunden att 
göra ett aktivt medvetet val och stöttar också 
de leverantörer som investerar i miljöanpassa-
de metoder och bättre arbetsvillkor. 

För att skapa trygghet för både våra kunder 
och oss själva var det oerhört viktigt för oss att 
luta oss mot erkända tredjepartscertifieringar 
då vi tog fram vårt varumärke Cottover. Det är 
lika viktigt för oss idag och vi är stolta över att 
vara tredjepartscertifierade. 

Vill öka förståelsen för hållbar 
och etisk konsumtion 
Vi är medvetna om att vi som företag har 
ett stort ansvar att utveckla och erbjuda för 
kunden mer hållbar och etisk konsumtion. 
Vi behöver vägleda kunden till en medveten 
konsumtion. Dock har kunden själv ”mak-
ten” och är ytterst ansvarig för sina val. 

Om den enskilda kunden fortsatt väljer 
att prioritera lågpris framför hållbarhets-
aspekter kommer dessvärre textilindustrin 
fortsätta gå i den riktningen. 
Det vill vi inte stå bakom varför vår ambition 
framåt är att sprida kunskap och på så vis 
öka förståelsen hos våra kunder för vikten av 
medveten, hållbar och etisk konsumtion. 
Vi är övertygade om att kundernas konsum-
tionsmönster är avgörande för att kunna 
bedriva en långsiktig och hållbar utveckling 
inom textilindustrin.

Textilindustrin står inför allvarliga globala miljömässiga och sociala utmaningar.Den 
konsumtion som pågår drivs av befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling. Värl-
dens befolkning förväntas år 2050 uppgå till 9,2 miljarder och antalet medelklass-
konsumenter förväntas tredubblas fram till 2030. New Wave Group’s hållbarhetskon-
cept Cottover formulerar utmaningen i denna artikel.

ÖKAD EFTERFRÅGAN 
VÅR STÖRSTA UTMANING

Orkla Foods Sverige AB är ett 

svenskt livsmedelsföretag inom 

den norska företagsgruppen 

Orkla som producerar fisk- och 

skaldjursinläggningar, förädlade 

potatisprodukter, färdigmat, 

frukt- och bärprodukter, inlagda 

grönsaker, ketchup och såser, 

cerealier och frukostprodukter 

från kända varumärken som t ex 

OLW, BOB, Önos, Felix, Paulúns, 

Abbas, Kalles, Göteborgs Kex, 

Grebbestad och Svennes.

Ann Rebenstam, Activation Team 
Manager och Linda Dahlberg,
 Activation Manager på Orkla Food 
Solutions.
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WEAR
YOUR BRAND

Profilkläder är basplagg som lätt skall kunna förses med effektfull och 
gärna väl synlig branding. Plaggen finns i regel i en bred sortering och 
ett rikt färgspektra så att du kan klä alla i brandade kläder som passar.
Våra profilkläder är i mycket hög grad bra kvalitets- hållbarhetsmässiga 
val, oavsett om du väljer Fairtradecertifierade Cottover eller våra 
Organic Cotton-plagg från Clique.  
 

PROFILKLÄDER
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WEAR
YOUR BRAND
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F. TERRY FZ HOOD 
DAM
HERR
Välarbetad huvtröja med tyngre känsla i 
french terry (öglad insida). 
2x2 ribb som mudd i nederkant och ärmslut. 
Formsydd huva med dubbla sömmar. 
Synliga YYK dragkedjor och detaljer i antik 
metallfärg - hel dragkedja som går upp i 
kragen samt frontfickor. Dekorsömmar i 
overlock samt dragsko i luva, allt ton i ton. 
Dammodellen något insvängd. 
Art. nr:  Herr 141510, Dam 141509 
Kvalitet: 80% ekologisk Fairtrade bomull, 
20% återvunnen polyester, 350 g/m²
Storlekar: Herr S-4XL, Dam XS-XXL
Maskintvätt: 40°

1069:-
inkl. brodyr, exkl. moms och 
mönsterkort.

Varumärket Cottover är utvecklat för att kunna erbjuda  

superbra och sköna plagg där vi med eftertryck kan svara  

ja på alla frågor kring miljö- och hållbarhetsmärkning  

utan att kompromissa med kvalitet och passform. 

Detta är underbart sköna plagg.  I höst kompletteras 

kollektionen och vi adderar fullzip med och utan 

luva samt en ny piké. Allt i marin, gråmelange 

och svart.

F. TERRY FZ COLLAR 
DAM
HERR
Välarbetad sweatshirt med en tyngre känsla i 
french terry (öglad insida). Formsydd dubbelkrage 
med 2x2 ribb på insida.  
Slät tygmudd i nederkant, 2x2 ribb som ärmmudd.  
Synliga YYK dragkedjor i antik metallfärg - hel 
dragkedja fram samt i frontfickor.  
Dekorsömmar i overlock som ligger ton i ton. 
Dammodellen något insvängd.
Art. nr:  Herr 141512, Dam 141511 
Kvalitet: 80% ekologisk Fairtrade bomull,  
20% återvunnen polyester, 350 g/m²
Storlekar: Herr S-4XL, Dam XS-XXL
Maskintvätt: 40°

969:-
inkl. brodyr, exkl. moms och 
mönsterkort.
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855
navy

955
grey 

melange

980
charcoal

990
black

Varumärket Cottover är utvecklat för att kunna erbjuda  

superbra och sköna plagg där vi med eftertryck kan svara  

ja på alla frågor kring miljö- och hållbarhetsmärkning  

utan att kompromissa med kvalitet och passform. 

Detta är underbart sköna plagg.  I höst kompletteras 

kollektionen och vi adderar fullzip med och utan 

luva samt en ny piké. Allt i marin, gråmelange 

och svart.

Made with Fairtrade Cotton. All bomull kommer från Fairtrade-
 certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net

Made with Fairtrade Cotton

SE 14-218 Swerea IVF

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

OÄNDLIGA BEHOV
VI HAR ETT ANSVAR FÖR VÅR PRODUKTION.
DU HAR ETT ANSVAR FÖR DIN KONSUMTION.

ETT ENORMT BOMULLSFÄLT I BRASILIEN TIDIGT PÅ SÄSONGEN. 
VÄRLDENS BOMULL PRODUCERAS FRÄMST I KINA, INDIEN OCH USA, BRASILIEN OCH PAKISTAN.

DE STORA AREALERNA JORDBRUKSMARK OCH DEN ENERGI- OCH VATTENKRÄVANDE FRAMSTÄLLNINGEN AV TEXTIL
GÖR ATT BOMULLSPRODUKTIONEN KONKURRERAR MED LIVSMEDELSPRODUKTIONEN I EN VÄRLD

DÄR BEFOLKNING OCH KONSUMTION ÖKAR KRAFTIGT.
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Made with Fairtrade Cotton. All bomull kommer från Fairtrade-
 certifierade producenter. Läs mer på www.info.fairtrade.net

STRETCH PIQUE
DAM
HERR
Kortärmad piké i ekologisk Fairtrade bomull med 
4% elastan för passform och följsamhet. 
Herrmodell med kragstånd och krage i ribb, 3 
knappar i knappslå. Ribb i ärmslut och sprund i 
nederkant.  Dammodellen har formad v-ringning, 
liggande krage i ribb, rak ärm och sydda bystsöm-
mar. Något insvängd samt sprund i nederkant. 
Art. nr:  Herr 141506, Dam 141505 
Kvalitet: 96 % ekologisk Fairtrade bomull, 4 % 
elastan, 200 g/m²
Storlekar: Herr S-4XL, Dam XS-XXL

100
white

980
charcoal

980
charcoal

980
charcoal

990
black

SE 14-218 Swerea IVF

Made with Fairtrade Cotton

OÄNDLIGA BEHOV
VI HAR ETT ANSVAR FÖR VÅR PRODUKTION.
DU HAR ETT ANSVAR FÖR DIN KONSUMTION.

ETT ENORMT BOMULLSFÄLT I BRASILIEN TIDIGT PÅ SÄSONGEN. 
VÄRLDENS BOMULL PRODUCERAS FRÄMST I KINA, INDIEN OCH USA, BRASILIEN OCH PAKISTAN.

DE STORA AREALERNA JORDBRUKSMARK OCH DEN ENERGI- OCH VATTENKRÄVANDE FRAMSTÄLLNINGEN AV TEXTIL
GÖR ATT BOMULLSPRODUKTIONEN KONKURRERAR MED LIVSMEDELSPRODUKTIONEN I EN VÄRLD

DÄR BEFOLKNING OCH KONSUMTION ÖKAR KRAFTIGT.

529:-
inkl. brodyr, exkl. moms och 
mönsterkort.
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SE 14-218 Swerea IVF

CLIQUE  NEW  CLASSIC -T   
Vår klassiska t-shirt i herr- och dammodell 
i bästa kvalitet nu i modernare passform. 
Förkrymt kammad bomull och ringspunnet garn, 
Herr rundstickad, dam sidosömmar.  
Dubbelkrage med elastan.
Art. nr: Herr 029360, dam 029361
Kvalitet: 100% bomull. (Visibility yellow och 
visibility orange [11/170] 80% polyester och 20% 
bomull med sidsöm, ash [92] 99% bomull och 1% 
viskos, gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos, 
blåmelerad och antracitmelerad [565/955] 60% 
bomull och 40% polyester)Vikt: 160 g/m2   
Storlek: Herr XS–3XL (XS-5XL: 00, 35, 55, 580, 95, 99),  
dam XS/34–XXL/44

UPPVIK+LÖS
PASSFORM
DAM

CLIQUE BASIC -T 
Dam- och herrmodell i en något smalare pass-
form.  Dam modellen finns i ett urval av färger.
Art. nr: Herr 029030, dam 029031
Kvalitet: 100% bomull. (Gråmelerad [95] 85% 
bomull och 15% viskos, ash [92] 99% bomull 
och 1% viskos, antracitmelerad [955] 
60% bomull och 40% polyester.)  
Vikt: 145 g/m2   
Storlek: Herr XS–4XL, dam XS–XXL 

SE 14-218 Swerea IVF

BASIC
TIGHT PASSFORM
HERR & DAM

94:-
Pris vid 100 st exkl. moms,
inklusive enfärgstryck
Startkostnad 600:- tillkommer.

300

58056 5754

68600

5544

605 815 825820

99

00

95

10

67

35 38

92 94 955

18 250

FÄRGER HERR & DAM

17011

VARSEL

565

TEE FALL 
OF CLIQUE

FASHION TOP LADY 
En mode t-shirt med avslappnad 
passform. Kragen är i dubbelt tyg och 
har förstäkt nackband. En avtagbar 
nacketikett för att enkelt kunna addera 
egen avsändare.

Art. Nr: 029005
Kvalitet: 100% bomull (95; 85% bomull, 
15% viskos) 
Storlekar: 34/XS-44/XXL

MASSOR AV FÄRGER. MÅNGA PASSFORMER. 
TRYCK I VALFRI FÄRG INGÅR PÅ ALLA MODELLER*

FASHION TEE
 DAM 125:-

Pris vid 100 st exkl. moms,
inklusive enfärgstryck
Startkostnad 600:- tillkommer.

SE 14-218 Swerea IVF

CLASSIC
HERR & DAM

120:-
Pris vid 100 st exkl. moms,
inklusive enfärgstryck
Startkostnad 600:- tillkommer.

00 300 580 71 95 99

FÄRGER HERR

300

58056 5754

68

5544

605 815 820

99

00

95

10

67

35

92 94 955

18 250

71 825

600

38

FÄRGER DAM

300

58054 55 605

99

00

95

10 3518

71600

38
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CLIQUE BASIC ACTIVE-T 
Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med 
interlock stickning, sidsömmar, återvunnet nack-
band samt en avtagbar nacketikett för att 
enkelt kunna addera egen avsändare.
Art. nr: Herr 029038, dam 029039
Kvalitet: 100% polyester 
Vikt: 135  g/m2  
Storlek: Herr XS-3XL 
(Färgerna 00,35,55,580,95,99 XS-4XL), 
dam XS/34–XXL/44

80:-
Pris vid 100 st exkl. moms,
inklusive enfärgstryck
Startkostnad 600:- tillkommer.

BASIC ACTIVE
TIGHT PASSFORM
FUNKTION
HERR & DAM

SE 14-218 Swerea IVF

16 T-Shirts & Tops

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

5995802163599

55 961100

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

96

599

PAGE 107UV50

Basic Active-T 029038 
Basic Active-T Ladies 029039
Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, 
återvunnet nackband samt avtagbar nacketikett för att enkelt kunna märka om 
med eget varumärke. Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket 
till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som 
används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig 
produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.

Kvalitet: 100% polyester 
Vikt: 135 g/m2 
Storlek herr: XS-3XL
Storlek dam:  XS/34–XXL/44
Pris: 45:– (vid –99 st)  43:– (vid 100–299 st)  39:– (vid 300– st)

UV50

FINNS ÄVEN I JUNIOR!

FÄRGER HERR & DAM

580 59900 11 35216 55

9996

CLIQUE  OC CLASSIC  
En klassisk t-shirt i modern passform i 100% ekologisk 
bomull. Den har en dubbel 1x1 ribbad halsringning, nackband 
och försträkta axelsömmar. Avtagbar nacketikett för att 
enkelt kunna addera egen avsändare. T-shirten är förkrympt 
och enzym-behandlad för mjuk och skön känsla. Herrmodel-
len är rundstickad och dammodellen har sidsömmar. 
Art. nr: Herr 029364, dam 029365
Kvalitet: 100% ekologisk bomull 
Vikt: 160 g/m2 
Storlek: Herr XS-3XL (00,35,55,580,95,99 XS-4XL),
dam XS/34-XXL/44 
Finns även i junior i svart & vitt

580

99

00

FÄRGER HERR 
& DAM

5554

10 175

605

35

955 95925

OC CLASSIC
HERR & DAM

165:-
Pris vid 100 st exkl. moms,
inklusive enfärgstryck
Startkostnad 600:- tillkommer.

SE 14-218 Swerea IVF

CLIQUE PREMIUM FASHION-T LS 
En modern långärmad premium t-shirt i 100% ringspunnen bomull. Kragen är i dubbelt 
tyg med sidosömmar och förstärkt nackband. En avtagbar nacketikett för att enkelt 
kunna addera egen avsändare. Plagget är förkrympt och enzymbehandlat för en 
mjukare känsla.
Art. nr: Herr 029358, dam 029359
Kvalitet: 100% bomull (95; 85% bomull, 15% viskos)
Storlek: Herr: XS-4XL, dam 34/XS-44/XXL

ENFÄRGSTRYCK I PRISET!

172:-
Pris vid 100 st exkl. moms,
inklusive enfärgstryck
Startkostnad 600:- tillkommer.

9958000

95

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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BRODYR I PRISET!

CLIQUE BASIC POLO 
Baspiké i modern passform. Sprund i sidan och tre ton-i-ton knap-
par på herr och fyra på dam.
Art. nr: Herr 028230, dam 028231 
Kvalitet: 100% bomull (Gråmelerad [95] 85% bomull och 15% 
viskos. Antracitmelerad  [955] 60% bomull och 40% polyester).
Storlek: Herr XS-4XL, dam 34/XS-44/XXL

FITTED

SE 14-218 Swerea IVF

10 300 54

71600 605

18

68

00

99

35 58055

95595

255:-
Pris vid 50 ex
inkl. brodyr <20 cm2. exkl. moms.
Mönsterkort 1200 kr tillkommer.

38

16
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CLIQUE STRETCH PREMIUM POLO
Modern pikétröja i stretch med tight passform. Två pärlemorknappar i 
knappslån på herr och tre på dam, herringbone nackband och dekora-
tiva stickningar vid slitsar i sidorna. Förkrympt och enzymbehandlad 
för en mjuk och skön känsla.
Art.nr: Herr 028240, dam 028241
Kvalitet: 95% bomull och 5% elastan (gråmelerad [95] 80% bomull, 
15% viskos och 5% elastan, blåmelerad [565] och antracitmelerad 
[955] 55% bomull, 40% polyester och 5% elastan). 
Vikt: 215 g/m2  
Storlek: Herr XS-XXL (00,35, 55,580,95,99 XS-4XL), dam 36/S-44/
XXL (00,35,55,580,95,99 XS-XXL)

00

95 99

35 580

10

55

955

605

300565

54

CLIQUE CLASSIC OC POLO 
En klassisk pikétröja i perfekt passform och 100% ekologisk 
bomull. Den har 3 ton-i-ton knappar, slitsar i sidorna samt försträkt 
nackband. Ribbad krage och ärmslut. En avtagbar nacketikett för 
att enkelt kunna addera egen avsändare. Pikén är förkrympt och 
enzymbehandlad för mjuk och skön känsla.
Art. nr: Herr 028264, dam 028265 
Kvalitet: 100% ekologisk bomull Vikt: 200 g/m2 
Storlek: Herr XS-3XL
(00,35,55,580,95,99 XS-4XL), dam XS/34-XXL/44

00

925 99

35 58055

955

BASFÄRGER

95

335:-
Pris vid 50 ex
inkl. brodyr <20 cm2. exkl. moms.
Mönsterkort 1200 kr tillkommer.

POLO PIKÉ.
LEDIG ELEGANS.

345:-
Pris vid 50 ex
inkl. brodyr <20 cm2. exkl. moms.
Mönsterkort 1200 kr tillkommer.

STRETCH

TRE STORSÄLJANDE FAVORITER MED BRODYR PÅ KÖPET*

ORGANIC

SE 14-218 Swerea IVF SE 14-218 Swerea IVF

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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SE 14-218 Swerea IVF

SE 14-218 Swerea IVF

SE 14-218 Swerea IVF

PREMIUM OC HOODY 
Två fickor framtill utrustade med YKK-dragkedjor. Huva med snören med metalländrar  
samt dekorativa flatlocksömmar ger en modern look till tröjan. CVC French Terry  
på insidan, fiskbensmönstrad nackband samt elastisk 1 x 1 rib i ärmavslut och nedtill.  
Utrustad med smart lösning för hörlurar. 
Art. nr: Herr 021002, dam 021003
Kvalitet: 85% ekologisk bomull och 
15% återvunnen polyester. Vikt 300g/m2

Storlekar: Herr XS-3XL (580,95,99 XS-4XL),
Dam 34/XS-44/XXL

PREMIUM OC ROUNDNECK
Vår finaste sweatshirt med rundhals i ekologisk bomull och återvunnen polyesterblandning.
Dekorativa flatlocksommar ger en modern look till tröjan. Dold sidficka
med dragkedja. CVC French Terry på insidan, fiskbensmönstrat nackband samt
elastisk 1 x 1 rib i armavslut och nedtill. Utrustad med smart lösning för hörlurar.
Kvalitet: 85% ekologisk bomull och 15% återvunnen polyester. Vikt 300g/m2

Art. nr: Herr 021000, dam 021001
Storlekar: Herr XS-3XL (580,95,99 XS-4XL),
Dam 34/XS-44/XXL

PREMIUM OC
HOODY
HERR & DAM

519:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 600:- tillkommer.

PREMIUM OC HOODY FULLZIP 
Vår finaste hoodtröja med hel dragkedja i ekologisk bomull och återvunnen polyester-
blandning. Hel YKK-dragkedja med antik yta. Huva med snören med metalländrar samt 
dekortiva flatlocksömmar ger en modern look till tröjan. CVC French Terry på insidan, 
fiskbensmönstrat nackband samt elastisk 1x1 rib i ärmavslut och nedtill. Utrustad med 
smart lösning för hörlurar.
Art. nr: Herr 021004, dam 021005
Kvalitet: 85% ekologisk bomull och 15% återvunnen polyester. Vikt 300g/m2

Storlekar: Herr XS-3XL (580,95,99 XS-4XL),
Dam 34/XS-44/XXL

PREMIUM OC CARDIGAN
Vår finaste cardigan med hel dragkedja i ekologisk bomull och återvunnen polyesterbland-
ning. Hel YKK-dragkedja med antik yta. Dekorativa flatlocksommar ger en
modern look till tröjan. CVC French Terry pa insidan, fiskbensmönstrat nackband
samt elastisk 1 x 1 rib i ärmavslut och nedtill. Utrustad med smart lösning for hörlurar.
Art. nr: Herr 021006, dam 021007
Kvalitet: 85% ekologisk bomull och 15% 
återvunnen polyester. Vikt 300g/m2

Storlekar: Herr XS-3XL (580,95,99 XS-4XL),
Dam 34/XS-44/XXL

PREMIUM OC
HOODY
FULLZIP
HERR & DAM

569:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 600:- tillkommer.

PREMIUM OC
ROUNDNECK
HERR & DAM

445:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 600:- tillkommer.

PREMIUM OC
CARDGAN
HERR & DAM

525:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 600:- tillkommer.

SE 14-218 Swerea IVF

580 9995595925

580 9995595925

580 9995595925

580 9995595925
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SE 14-218 Swerea IVF

259:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 600:- tillkommer.

BASIC HODDY FULLZIP
Sweatshirt med huva och hel dragkedja samt dragsko med platt snöre. Två framfickor, ribbad mudd i ärmavslut och 
avslut nedtill. Borstad insida. Mjukt och stabiliserat material som lämpar sig perfekt för intensiv tvätt, materialet är även 
anti-pillingbehandlat. Smart detalj för att kunna bära hörlurar ingår.
Art. nr: Unisex 021034, dam 021035
Kvalitet: 65% polyester och 35% bomull.
Vikt: 280 g/m2

Storlek: herr XS–3XL (00,35,55:XS-4XL), dam XS/34–XXL/44

379:-
Pris exkl. moms, inklusive 
enfärgstryck vid 50 ex.
Startkostnad 600:- tillkommer.

MORE SHADES OF WINTER
MÅNGFÄRGAD SWEAT MED ENFÄRGSTRYCK PÅ KÖPET*

250 00 10 18 11 170 300 35 38 54 55 580

9956 57 44 605 68 600 67 815 92 95 955

605 58000 57 55 35 95 955 99

BASIC ROUNDNECK
Rundhalsad sweatshirt i unisexmodell med borstad insida, ribb i mudd och avslut nedtill.  
Extra storleksstege i färgerna 580, 95 och 99 som går ända upp till 5XL.
Art. nr: 021030
Kvalitet: 65% polyester och 35% bomull (visibility yellow [11] visibility orange [170] 85% polyester och 15% bomull.). 
Storlek: XS-3XL (00,35,55:XS-4XL)(580,95,99:XS-5XL)

SE 14-218 Swerea IVF

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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HIKING
DOWN TOWN 
OR OUTSIDE TOWN
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SE 14-218 Swerea IVF

FINNS I BÅDE UNISEX OCH DAMPASSFORM

FINNS I BÅDE UNISEX OCH DAMPASSFORM

KENAI /KENAI DAM
En modern trekkingbyxa med en bekväm och 
ventilerande 4-vägs stretch. Tåligt vind- och vat-
tenavvisande tyg. Resår i midjan och förböjda knän 
för ökad rörlighet. Två framfickor, två benfickor med 
dragkedja och en baktill. Justerbar nedtill med resår 
och kardborre. Alternativ för att lägga in knäskydd.
Art. nr: Herr 022046, dam 022047 
Kvalitet: 65% polyester, 35% bomull. 
Skal 2: 88% polyester, 12% spandex
Storlekar: Herr XS-3XL, dam 34/XS-44/XXL

715:-
Pris vid 50 st. exkl. moms och märkning

HAINES / HAINES DAM
En varm och härlig stickad fleecejacka med  
valda delar i softshell. Tre ytterfickor med dragkedja 
och två stora innerfickor. Elastiska inre muddar med 
tumhål och ett vikbart reflexband. Hängare i nacken 
och en avtagbar nacketikett för enkel ommärkning. 
Art. Nr: Herr 023946, dam 023947 
Kvalitet: Skal 1: polyesterfleece. Skal 2: softshell 96% 
polyester och 4% spandex. 
Storlekar: Herr XS-3XL, dam 34/XS-44/XXL 

529:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr <20 cm2 
exkl. moms. Kostnad för mönsterkort 
tillkommer (1200:-).

685:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr <20 cm2 
exkl. moms. Kostnad för mönsterkort 
tillkommer (1200:-).

BRODYR I PRISET!

PADDED HOODY SOFTSHELL JACKET
En vadderad softshelljacka med huva 
i modern design. Tre ytterfickor med 
SBS-dragkedjor och en innerficka.  
Utrustad med svart foder, dekorerad 
zippuller. En avtagbar nacketikett för att 
enkelt kunna addera egen avsändare.
Kvalitet: 85% polyester och 15% spandex, 
laminerad med 100% polyester fleece.  
WP 5000.
Art. nr: Herr 020952, dam 020953 
Storlek: Herr XS-4XL, dam:  XS/34-XXL/44

PADDED SOFTSHELL VEST
En vadderad softshellväst i modern 
design, utrustad med tre ytterfickor 
med SBS-dragkedjor och en inner-
ficka. Fodret är svart och zippullers 
är dekorerade. En avtagbar nack-
etikett för att enkelt kunna addera 
egen avsändare.
Art. nr: Herr 020958, dam 020959 
Storlek: Herr XS-4XL, dam XS/34-
XXL/44 

565:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr <20 cm2 
exkl. moms. Kostnad för mönsterkort 
tillkommer (1200:-).

FINNS I BÅDE UNISEX OCH DAMPASSFORM

19 75 99

75 9992

BRODYR I PRISET!

35580557599945

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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00 11 170 300

35 55 580 605

955 99

SACO
Modern mössa i dubbel single jersey och med 6 flatlocksömmar i toppen.
Art. nr: 024130
Kvalitet: 95% bomull och 5% elastan. (Antracite melerad [955] 62% polyester, 
33% bomull och 5% elastan)
Storlek: one size

100:-
Pris vid 100 st exkl. moms,  
inklusive enfärgstryck
Startkostnad 525:- tillkommer.

TRYCK I PRISET!

MILAS
Ribbstickad mössa med veck  
och fyra sömmar upptill. 
Art. Nr: 024137
Kvalitet: 100% akryl 
Storlekar: One Size

BRODYR I PRISET!

PROTECT!

115:-
Pris vid 100 st inkl. brodyr max 20 cm2, moms 
och mönsterkort 1200 kr tillkommer.

203 580

75 955

99

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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COLORADO / COLORADO LADIES
En varm vadderad vinterjacka utrustad med vattentäta SBS dragkedjor på bröst- och 
framfickor. Avtagbar och justerbar huva. Två stora innerfickor i mesh. Dragsko nedtill och 
dammodellen har även dragsko i midjan. Ribbad 2x2 innermudd i ärmslut. 
Art. nr: Herr 020931, dam 020932
Kvalitet: 100% polyester; 50D rib-stop och TPU film. Material på axlar: 100% polyester 
och TPU beläggning 50D*50D. WP 5000/MVP 3000
Storlek: Herr: XS-3XL, Dam: 34/XS-44/XXL

ESKIE
En härligt tjock och varm parkas i unisexmodell. Utrustad med avtagbar och justerbar 
huva samt förböjda ärmar för ökad rörelsefrihet. Fyra ytterfickor med vattentäta 
dragkedjor och två ytterfickor med magnet. En dold säkerhetsficka med en smart hör-
lurslösning finner du på insidan. Två innerfickor med dragkedja och två innerfickor med 
mesh. Dragsko i midjan och i jackans nederkant. Ärmavslut med kardborreknäppning 
samt 2x2 ribbad innermudd. Dragkedjor är dekorerade med broderade zippullers.
Art. nr: 020996
Kvalitet: 100% nylon, full dull taslon, 70D*320D med transparent PU-beläggning. WP 
5000/MVP 3000
Storlek: XS–3XL

DUMAS JACKET MENS / LADIES
En varm vadderad jacka gjord för kalla och mörka förhållanden. Reflekterande funktion-
er och avtagbar justerbar huva. Vattentäta SBS-dragkedjor på bröst- och framfickor. Två 
stora innerfickor i mesh. Dragsko i nederkant för herrmodellen och i midjan för damver-
sionen. Ärmavslut med kardborreknäppning samt en 2x2 ribbad innermudd. Dragkedjor 
är dekorerade med broderade zippullers.
Art. nr: Herr 020998, dam 020999
Kvalitet: 100% polyester med TPU-beläggning 50D*50D och foder i 100% polyester 
samt reflekterande beläggning. WP 5000/MVP 3000.
Storlek: Herr: XS-3XL,  Dam: 34/XS-44/XXL

1329:-
Pris exkl. moms. Inkl. reflextryck max 25 cm2 & montering  
vid 50 ex. Startkostnad 600 kr tillkommer.

1375:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr max 20 cm2, moms 
och mönsterkort 1200 kr tillkommer.

1745:-
Pris exkl. moms. Inkl. reflextryck max 25 cm2 & montering  
vid 50 ex. Startkostnad .600 kr tillkommer.

BE YOUR BRAND MAGAZINE
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BAKER JACKET
Jackan är framtagen i ett tekniskt 2-vägsstretchmaterial för obehindrad rörlighet 
och komfort. Jackans fyllning från Sustans® av Dupont™ och Sorona® är lätt och 
luftig innanför tygets pressade kanaler. I förhållande till jackans värmande förmåga 
är ytterplagget förvånansvärt lättviktigt och fungerar både som ytterlager och undre 
lager en kall dag. Dragkedja framtill från YKK med auto-lock och skyddande lager vid 
halsöppningen. Fickor framtill med dragkedjor.  
Art. Nr: Herr 351466, dam 351467
Kvalitet: Yttertyg: 87% nylon 13% elastan, Vaddering: 100% polyester, Foder: 87% 
nylon 13% elastan
Storlekar: Herr S-4XL, dam XS-XXL 

BAKER VEST 
Västen är framtagen i ett tekniskt 2-vägsstretchmaterial för obehindrad rörlighet och komfort. Västens fyllning från 
Sustans® av Dupont™ och Sorona® är lätt och luftig innanför tygets pressade kanaler. I förhållande till västens värmande 
förmåga är ytterplagget förvånansvärt lättviktigt och fungerar både som ytterlager och undre lager en kall dag. Dragkedja 
framtill från YKK med auto-lock och skyddande lager vid halsöppningen. Fickor framtill med dragkedjor. 
Art. nr: Herr 351468, dam 351469
Kvalitet: Yttertyg: 87% nylon 13% elastan, Vaddering: 100% polyester, Foder: 87% nylon 13% elastan
Storlekar: Herr S-4XL, dam XS-XXL

BRODYR I PRISET!

58090

640 99

580

99

04

1665:-
Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st,  
mönsterkort 1200 kr tillkommer, exkl. moms

04

640

1459:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr <20 cm2 
exkl. moms. Kostnad för mönsterkort 
tillkommer (1120:-).
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OAK HARBOUR JACKET   
Oak Harbor är designad som en hoodtröja men ger lika bra värmeskydd som en 
jacka. Ärmar och sidopaneler i stretchigt mjukt polyestertyg med fleeceinsida. 
Jackan är kviltad och vadderad fram- och baktill med Sustans® i återvunnet 
material från DuPont™ Sorona®. Damjackan har huva och herrjackan har en krage. 
Låsbara dragkedjor framtill och i fickor. Bär Oak Harbor som den är tidigt på 
säsongen eller under ett skyddande lager. 
Art. nr: Herr 351452, Dam 351453
Material: 100% polyester med Sustans®   DupontTM och Sorona® vaddering
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

BRODYR I PRISET!

58099

00

STEALTH JACKET
Den här jackan med dragkedja representerar framtiden där sweatshirt-möter-yt-
terplagg, en perfekt kombination mellan sport och casual. Ärm och bakstycke är i 
ett mjukt lättviktsmaterial vilka är inkorpererade med en väst i vävt material som 
skyddar mot vind och håller dig varm. Passar utmärkt över en skjorta eller piké till 
både vardag och sport. 
Art. nr: Herr 351442, Dam 351443
Material: Framtill 100% polyester, baktill samt ärmar 89% polyester och 11% 
spandex, vaddering 100% polyester CB DryTec. 
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

580

BRODYR I PRISET!

1065:-
Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st,  
mönsterkort 1200 kr tillkommer, exkl. moms

999:-
Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st,  
mönsterkort 1200 kr tillkommer, exkl. moms

99

WENATCHEE JACKET
Wenatchee Jacket ger dig ett utmärkt skydd under kalla vintrar. Den är idealisk för 
alla slags utomhusaktivitet men håller dig även varm på vägen till jobbet. Upp till 
50% av tyget är i återvunnet polyestergarn från plastavfall. Trots att jackan är 
riktigt varm väger den ytterst lite. Den luftiga vadderingen från Sustans DuPont ™ 
Sorona ® har en blandning av syntetiska samt förnybara naturfibrer. Jackans tyg 
och vaddering har pressats ihop i kanaler som är gjorda helt utan sömmar. Huvan 
är justerbar och avtagbar och jackan är utrustad med en tvåvägsdragkedja och en 
knappslå som stänger vinden ute. 
Art. Nr: Herr 351460, Dam 351461
Kvalitet: Yttertyg: 50% Återvunnen Polyester / 50% Polyester, Vaddering: 100% 
Polyester, Foder: 100% Polyester
Storlekar: Herr S-4XL, Dam XS-XXL 1839:-

Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st,  
mönsterkort 1200 kr tillkommer, exkl. moms

580

640

99

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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Antal 100st 150st 300st 500st 1000st
Pris 98:- 90:- 86:- 84:- 80:-

FÄRGER PÅ TYG

• Minimiantal: 100 st
• Bild fås inom ca 7 arbetsdagar efter godkänd skiss.
• Leveranstid c:a 5 veckor efter godkänd bild/fysiskt 

prov. Önskas fysiskt prov (fås inom ca 12 arbetsdagar) 
tillkommer 600:- för frakt.

• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse. 
• Pris för extra vävd etikett: 8:-*
• Pris för tilläggstryck i screen (två färger): 6:-
• Pristillägg per tryckfärg: 3:-
• Pristillägg reflexsömmar: 12:- 
• Pristillägg reflextryck: 12:-
• Pris för tilläggsbrodyr per 1 000 stygn: 1:-
      Vi reserverar oss för valutaförändringar.

MÖSSOR
Detaljinformation

 

98:-
Pris vid 100 st inkl.brodyr, 

tvåfärgstryck alt. 
vävd etikett, exkl. moms.

MILAS 
Ribbstickad mössa i akryl med uppvik och 4 
sömmar i toppen. Pris inkl.en brodyr* alt. en 
vävd etikett*. Vi rekommenderar vävd etikett 
på denna modell. 
Art. nr: 4011728
Mått B20 x H22 cm.
Kvalitet: 100% akryl 
Storlekar: One size

BILLIE 
Trendig mössa i akryl med högt uppvik.  
Pris inkl.en brodyr* alt. en vävd etikett*.  
Vi rekommenderar vävd etikett på denna modell. 
Art. nr: 4011759
Mått B25 x H23 cm, uppvik 11 cm
Kvalitet: 100% akryl 
Storlekar: One size

146:-
Pris vid 100 st inkl.brodyr alt. 

vävd etikett, exkl. moms.

EASTON  
Extra kraftig dubbelstickad mössa i akryl med 
ribbstickat uppvik. Pris inkl. 3 instickade färger 
+ en brodyr*atl. en vävd etikett*. Garn ej i 
egen pms, utan närmsta möjliga.  
Art. nr: 4011748
Mått B23 x H22 cm, uppvik 7 cm
Kvalitet: 100% akryl 
Storlekar: One size

138:-
Pris vid 100 st inkl.brodyr alt. 

vävd etikett, exkl. moms.

108:-
Pris vid 100 st inkl.brodyr alt. 

vävd etikett, exkl. moms.

OSKAR
Sportig och modern mössa i elastisk 
fleece, polyester/elastan med 6 sömmar 
i toppen. Kan fås med avvikande färg på 
flatlocksömmarna utan extra kostnad. 
Svart mössa finns i återvunnen PET mot pristillägg 10:-/st på nedan priser. 
Pris inkl. en brodyr (max 8 000 stygn) alternativt ett screentryck (upptill 2 färger) 
eller en vävd etikett (upptill ca 4 x 4 cm). Vit Oskar kan även digitaltryckas, 
samma pris oavsett antal färger.
Art. nr: 4011727
Mått: B24,5 x H22,5 cm

  
Antal 100st 150st 300st 500st 1000st
Pris 146:- 138:- 134:- 132:- 128:-

  
Antal 100st 150st 300st 500st 1000st
Pris 138:- 130:- 126:- 124:- 120:-

  
Antal 100st 150st 300st 500st 1000st
Pris 100:- 92:- 88:- 86:- 82:-

FÄRGER PÅ GARN

FÄRGER PÅ GARN

MÖSSOR

FÄRGER PÅ GARN

OLD PINK AUTUMNMUSTARDBURGUNDY

52
RED

OFF-WHITELATTE

58
MARIN

BLÅ-
MELERAD

APPLE
GREEN

FOREST

COBALTSHARP
ORANGE

HOT PINK

955
ANTRACIT
MELERAD

99
BLACK

95
GRÅ-

MELERAD

LILAC SKY BLUE

58
MARIN

955
ANTRACIT
MELERAD

99
BLACK

95
GRÅ-

MELERAD

OLD PINK AUTUMNMUSTARDBURGUNDY

52
RED

OFF-WHITELATTE

58
MARIN

BLÅ-
MELERAD

APPLE
GREEN

FOREST

COBALTSHARP
ORANGE

HOT PINK

955
ANTRACIT
MELERAD

99
BLACK

95
GRÅ-

MELERAD

LILAC SKY BLUE

95
GRÅ-

MELERAD

99
BLACK

00
VIT

55
ROYAL

58
MARIN

35
RÖD

955
ANTRACIT
MELERAD

96
PISTOL

Lorem ipsum

REFLEX
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3080
Pris vid 300 st

inkl. 1-färgstryck. exkl. moms.

ANTAL 300 st 500 st 1 000 st 2 000 st 3 000 st 5 000 st

1 färg 30,80:- 23,80:- 20,65:- 19,60:- 18,55:- 17,20:-

2  färger 37,95:- 27,45:- 22,45:- 20,30:- 18,70:- 17,15:-

3 färger 45,05:- 31,45:- 24,05:- 20,95:- 19,35:- 17,05:-

4 färger 52,20:- 36,80:- 27,20:- 23,20:- 21,05:- 19,10:-

5 färger 59,35:- 41,65:- 29,85:- 24,85:- 22,35:- 19,60:-

+12:-
Pris vid 300 st med reflex

+2:-
Wrapförpackning

+24:-
Fleece på halva insidan

CUSTOM CAPS
Profilera ditt företag i en keps med rätt stuk 
och med detaljer som är helt unika för dig och 
din verksamhet. Allt kan göras och de mest 
efterfrågade teknikerna och modellerna har vi 
samlat i vårt Speed Cap koncept där fokus 
ligger på bra pris och 
snabba leveranser.

SUBLIMERING

98:-
Pris vid 100 st

inkl. två brodyrer*
exkl. moms.

Sublimeringstryck innebär ett beständigt och högupplöst digital-

tryck direkt på tyget innan det sys ihop till en produkt. Perfekt om 

man vill ha unika färger och/eller mönster över hela produkten. 

Tekniken används ofta i teamplagg i funktionsmaterial, t.ex. 

skiddräkter och cykeldräkter, då färgerna blir en integrerad del av 

tyget, de hamnar inte utanpå som transfers och screentryck gör. 

KEPS CLASSIC
Keps med förböjd skärm och kardborrespänne.
Art. nr: 4014413  
Kvalitet: 100% bomull  
Storlekar: One size
  
Antal 100st 150st 300st 500st 1000st
Pris 101:- 93:- 89:- 87:- 84:-

• Minimiantal: 100/150 st
• Bild fås inom 7 arbetsdagar efter godkänd skiss.
• Leveranstid c: a 5 veckor efter godkänd bild/

fysiskt prov. Önskas fysiskt prov (fås inom 12 
arbetsdagar) tillkommer 600:- för frakt.

• Byte av flat frontbrodyr till 3D brodyr +9:-/st
• Pris för tilläggsbrodyr per 1 000 stygn: 1:-
• Pris för tilläggsbrodyr i 3D per 1 000 stygn: 1,50:-
     
      * Brodyr max 8000 stygn fram/2000 stygn bak
          Vi reserverar oss för valutaförändringar.

KEPS
Detaljinformation

MULTISCARF
100% Polyester 150 gsm. Storlek 50 x 25 cm. 
• Leveranstid: ca 3-4 veckor efter godkänt korrektur.
• Önskas fysiskt prov tillkommer det 1 100:-/st.
• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse.
Art. nr: 4011722

+10:-
Återvunnen PET

PINK
G4

CAMO

RED
G52

WHITE
00

KHAKI
G78

MOLE 
G37

NAVY
G28

ROYAL
G69

YELLOW
G76

HV 
YELLOW

11

GREEN
G39

MINT 
GREEN

G27

ORANGE
G62

WINE RED
G70

HV 
ORANGE

170

DARK 
GREY
G38

BLACK
99

LIGHT 
GREY

G10

Lorem ipsum

REFLEX

FÄRGER PÅ TYG

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

27

BE YOUR BRAND MAGAZINE



DRESS
YOUR BRAND

Oavsett om ditt företags dresscode är vardagligt relaxad eller lite mer 
sofistikerad så har vi kläder som  matchar den önskade nivån.  
Under DRESS hittar du kostymer och kavajer, ja allt från  
Strictly Business till Casual Friday.
 

VÄLKLÄDD PÅ JOBBET
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DRESS

29

BE YOUR BRAND MAGAZINE



SITTA SNYGGT.
VÄLSKUREN KONFEKTION

Kostym är också arbetsplagg och många kunder kommer  
till oss när det blir dags att dressa upp personalen. 

Då det ofta blir lite större ordrar så är det viktigt med en  
leverantör som har en bred sortering av passformar och  
storlekar på lager i Sverige.

Vår leverantör är svenska Cavaliere med profilsortimentet 
Formale. Med egen produktion i Europa och lager i Borås 
är Cavaliere, ett stort och starkt märke i detaljhandeln, en 
perfekt partner på dressad konfektion. 

CLIQUE LIBBY BLUS
En tidlös klassisk blus. Tillverkad i ett lätt och 
halvtransparent material som har ett fint fall. 
Dold knappslå. Rynkade detaljer framtill, ärmslut 
samt ok baktill för snyggare passform. 
Art. Nr: 027347 
Kvalitet: 100% polyester 
Storlekar: 34/XS-44/XXL 

379:-
Pris vid 50 st 
exkl. moms & märkning.

FORMALE  BYXA OLIVIA
Byxa i full längd. 
Art. nr:  800107
Material: Ull/återvunnen polyester/elastan
Tvättråd: Fintväll ullprogram
Färger: 70 Mörk marinblå, 98 Mörk grå, 
99 Svart
Storlekar: 34-48   

1459:-
Pris exkl. moms & märkning.

FORMELL
KLÄDSEL MED
FORMALE 
SOM BAS

99

00
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FORMALE  KAVAJ OLIVER
Kavaj med smal alt. klassisk passform, 
helfodrad. 
Art. nr:  800101  Slim
                 800102  Classic
Material: Ull/återvunnen polyester/elastan
Tvättråd: Fintväll ullprogram
Färger: 70 Mörk marinblå, 98 Mörk grå, 
99 Svart.  
Storlekar: Slim 46-56, 148-154, C96-C116,
Classic 56-64, D-100-D120
 

FORMALE  BYXA OLIVER
Byxa med smal alt klassisk  passform. 
Art. nr:  800104  Slim
                 800103 Classic
Material: Ull/återvunnen polyester/
elastan
Färger: 70 Mörk marinblå, 98 Mörk grå, 
99 Svart
Tvättråd: Fintväll ullprogram
Storlekar: Slim 46-56, 148-154, C96-C112
Classic 56-64, D-100-D120 

FORMALE  VÄST OLIVER
Väst med klassisk passform, 
justerbar i rygg. 
Art. nr:  800105
Material: Ull/återvunnen  
polyester/elastan
Tvättråd: Fintväll ullprogram
Färger: 70 Mörk marinblå, 
98 Mörk grå,  99 Svart 
Storlekar: S-XXXL  

1169:-
Pris exkl. moms & märkning.

1459:-
Pris exkl. moms & märkning.

2879:-
Pris exkl. moms & märkning.

FORMALE JACKET OLIVER CLUB
Herrblazer med fantastisk  
passform i 100% ull
Art. Nr: 311080010370 
Material: 100% ull 
Tvättråd: Ej maskintvätt
Färg: Dark Navy 
Storlekar: 46-58, 148-154, 
C96-116

3079:-
Pris exkl. moms & märkning.

J. HARVEST & FROST  PURPLE BOW 141
Skjortan har 4-vägs stretch med NON 
IRON-behandling och är en ny och 
innovativ prestanda som tagits fram av 
J.Harvest & Frost. Med en 360 graders 
stretchförmåga är skjortan så bekväm 
som en vävd finskjorta kan vara.  
Skjortan följer dig i alla rörelser.  
Tillverkad i mjuk poplin. 
Art. nr:  Herr Regular 2914101 
                 Herr Slim Fit 2914102
                 Dam 2914103
Färger: Orange Check 313, Blue Check 
515, Navy Check 616
Storlekar: Regular S-4XL, Slim Fit  XS-
XXL, Woman XS-4XL 

1049:-
Pris exkl. moms & märkning.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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FORMALE  KLÄNNING  OLIVIA
Klänning nedan knät, helfodrad.
Art. nr:  800109-99  
Material: Ull/återvunnen 
polyester/elastan
Tvättråd: Fintväll ullprogram
Färger: 99 Svart  
Storlekar: 34-48 

FORMALE  KJOL OLIVIA
Kjol nedan knät, heldfodrad. 
Art. nr:  800108  
Material: Ull/återvunnen 
polyester/elastan
Tvättråd: Fintväll ullprogram
Färger: 70 Mörk marinblå, 
98 Mörk grå, 99 Svart
Storlekar: 34-48

2099:-
Pris exkl. moms & märkning.

1279:-
Pris exkl. moms & märkning.

FORMALE  KAVAJ OLIVIA
Kavaj med 2 knappar, helfodrad. 
Art. nr:  800106  
Material: Ull/återvunnen polyester/elastan
Tvättråd: Fintväll ullprogram
Färger: 70 Mörk marinblå, 98 Mörk grå, 
99 Svart
Storlekar: 34-48

FORMALE  BYXA OLIVIA
Byxa i full längd. 
Art. nr:  800107
Material: Ull/återvunnen polyester/elastan
Tvättråd: Fintväll ullprogram
Färger: 70 Mörk marinblå, 98 Mörk grå, 
99 Svart
Storlekar: 34-48   

  

2879:-
Pris exkl. moms & märkning.

1459:-
Pris exkl. moms & märkning.

SKAPA UNIFORM
INDIVIDUALITET.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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SKAPA UNIFORM
INDIVIDUALITET.

33

BE YOUR BRAND MAGAZINE



GREEN BOW 
Vår klassiska kollektion. 

Här hittar du våra 
enfärgade produkter. 
Tidlösa klassiker som 

aldrig kommer att 
gå ur stil.

NON-IRON. 

S L I M  F I T
2 9 0 0 1 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 0 0 1 0 1
S – 5 X L

W O M A N
2 9 0 0 1 03
X S – 4X L

W O M A N  R E L A X E D
2 9 0 0 1 0 4 
X S – 4X L

849:-
Pris exkl. moms & märkning.

BUSINESS CLASSICS

S L I M  F I T
2 9 0 5 0 02
X S -X X L

R E G U L A R
2 9 0 5 0 0 1
S - 5 X L

W O M A N
2 9 0 5 0 03
X S - 4X L

J.HARVEST & FROST YELLOW BOW 50
Yellow Bow är vår Easy-Care behandlade skjortlinje producerad i 
en mycket lättskött och stryktålig materialblandning. Skjortan är 
naturligtvis utrustad med tejpade sömmar och Split Yoke.
Material: 60% bomull, 40% polyester.
Färger: 955 Grey, 900 Black, 600 Navy, 500 Sky blue, 100 White.

649:-
Pris exkl. moms & märkning.

YELLOW BOW
Detta är vår 

“kavla-upp-ärmarna -
och-sätt-igång”

linje i solida färger
med unik Easy Care.

955

600

500

100

900

J.HARVEST & FROST GREEN BOW 01
Enkelheten i en dressad enfärgad skjorta är svårslagen. Vår enfärgade 
skjorta har vissa detaljer som gör att den ändå sticker ut från mängden. 
Skjortan är tillverkad i vår högkvalitativa och täta twill. Detta ger en per-
fekt glans i skjortan, en otroligt bra handkänsla och gör skjortan mindre 
genomskinlig än liknande dressade skjortor. Split yoke i rygg, medium 
cut-away krage och en 35 mm bred knappslå sätter standarden för denna 
stiliga, men klassisk skjorta.  Tejpade sömmar och Non-Iron behandling 
gör skjortan mycket lättskött.
Material: 100% Långfibrig bomull.
Färger: 900 Black, 600 Navy, 560 Mid blue, 500 Sky blue, 100 White.

F i n n s  e n d a s t  i 
f ä r g e r n a  W h i t e 
o c h  S k y  B l u e

560

600

911

500

100

900
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J.HARVEST & FROST RED BOW 122
Några av J.Harvest & Frosts skjortmodeller har 
blivit riktiga klassiker. Red Bow 122 är en variant 
av Red Bow 20 som är en av varumärkets mest 
populära modeller. Med nya moderna detaljer 
och dold button-down krage är skjortan redo 
för ett nytt decennium.
Material: 100% långfibrig bomull.
Färger: 100 White, 500 Sky Blue,  
560 Mid Blue, 911 Grey.

S L I M  F I T
2 9 1 2 2 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 1 2 2 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 1 2 2 03
X S – 4X L

949:-
Pris exkl. moms & märkning.

RED BOW
Klassiker

med en twist. 
Våra väl arbetade 

skjortor med 
kontrastdetaljer 

för att passa 
olika situationer.

NON-IRON.

911

560

500

100

955

905

555

105

505

BUSINESS CLASSICS WITH A TWIST
679:-
Pris exkl. moms & märkning.

J.HARVEST & FROST YELLOW BOW 51
Yellow Bow är vår Easy-Care behandlade skjortlinje 
producerad i en mycket lättskött och stryktålig 
materialblandning. Skjortan är naturligtvis 
utrustad med tejpade sömmar och Split Yoke.
Material: 60% bomull, 40% polyester.
Färger: 905 Black, 555 Royal Blue, 505 Sky Blue, 
955 Grey, 105 White.

YELLOW BOW
Detta är vår 

“kavla-upp-ärmarna -
och-sätt-igång”

linje i solida färger
med unik Easy Care.

S L I M  F I T
2 9 0 5 1 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 0 5 1 0 1
S - 5 X L L

W O M A N
2 9 0 5 1 03
X S – 4X L

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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YELLOW BOW
Detta är vår 

“kavla-upp-ärmarna -
och-sätt-igång”

linje i solida färger
med unik Easy Care.

THE OXFORD STYLE

699:-
Pris exkl. moms & märkning.

100

500

600

900

J.HARVEST & FROST YELLOW BOW 54
Den här Oxfordskjortan är en ny version av vår klassiska  
Indigo Bow 30. Den har samma klassiska utseende, men 
är ny på många andra sätt. Tyget är en blandning av 

Long-staple bomull, Tencel (lyocell) och Elastan. Materi-
alblandningen ger skjortan en otroligt bra funktion och 

prestanda. Lyxig handkänsla från lyocellen och extrem 
stretchkomfort från elastan. Skjortan är Easy 

Care behandlad-tvätta, häng, använd. 
Denna skjorta är i casualmodell och tre 
centimeter kortare i kroppslängd än 
våra mer dressade skjortor. 
Material: Oxfordväv. 71% långfibrig 
bomull, 25% Lyocell,  
4% återvunnen elastan. 160 g/m².
Färger: 600 Navy, 500 Sky blue,  
100 White, 900 Black.

S L I M  F I T
2 9 0 5 4 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 0 5 4 0 1
S – 5 X L

W O M A N
2 9 0 5 4 03
X S – 4X L

S L I M  F I T
2 9 1 2 1 02
X S -X X L

R E G U L A R
2 9 1 2 1 0 1
S - 4X L

W O M A N
2 9 1 2 1 03
X S - 4X L

949:-
Pris exkl. moms & märkning.

RED BOW
Klassiker

med en twist. 
Våra väl arbetade 

skjortor med 
kontrastdetaljer 

för att passa 
olika situationer.

NON-IRON.

100

500

600

561

RED BOW 121
Modellen är en utveckling av vår oxfordskjorta PB40. Den nya oxfordskjortan med 
non-iron är nu en prestandaskjorta med upp till 20% stretcheffekt. Med vår nya 
oxfordskjorta lyckas vi kombinera tre saker, den smarta och lediga casual looken, 
stretch för komfort och enkel skötsel med non-iron, bröstficka på herr.
Material: Oxfordväv. 95% Långfibrig Bomull, 5% Elastan.
Färger: 600 Navy, 500 Sky blue, 561 Blue, 100 White.
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SMART CASUAL

S L I M  F I T
2 9 0 5 2 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 0 5 2 0 1
S – 5 X L

W O M A N
2 9 0 5 2 03
X S – 4X L

YELLOW BOW
Detta är vår 

“kavla-upp-ärmarna -
och-sätt-igång”

linje i solida färger
med unik Easy Care.

J.HARVEST & FROST INDIGO BOW 131
Indigo Bow 131 ser ut som en klassisk vävd skjorta men är en stickad skjorta. Stickad av 
fin långfibrig bomull för mjukhet och komfort. Samma känsla som att bära en T-shirt. 
Skjortan finns i 3 snygga och moderna tryck. Skjortorna är 3 cm kortare för att bäras 
snyggt utanför byxorna. 
Krage med button under. Stickat tyg medför en naturlig non-ironkvalitet.  
Du bara tvättar, hänger och bär skjortan.
Material: 100% bomull.
Färger: 005 Sky Blue, 006 Navy Print, 055 Blue Print.

INDIGO BOW
En lite djärvare

lek med mönster och 
strukturer, gärna

i lite mjukare
och ledigare
kvaliteter i 

EASY CARE.

S L I M  F I T
2 9 1 3 1 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 1 3 1 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 1 3 1 03
X S – 4X L

CASUAL

006005

S L I M  F I T
2 9 1 3 0 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 1 3 0 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 1 3 0 03
X S – 4X L

J.HARVEST & FROST INDIGO BOW 130
Indigo Bow 130 är en supersoft, lätt, plaggtvättad jeansskjorta med stretch och Easy 
Care-behandling. Smart, avslappnad och riktigt snygg skjorta som är extremt lätt att 
sköta om och tycka om. 
Kommer bli en av dina favoritskjortor. 
Material: 95% bomull 5% elastan. Easy Care.
Färg: 550 Indigo.

055

006

J.HARVEST & FROST PURPLE BOW 146
En ny, krispig skjorta i samma anda som vår tidigare Purple Bow 46. Tygets micro-
cord-struktur i kombination med extreme cut-away krage och en ny, kaxig paisleykontrast, 
gör att denna modell sticker ut från mängden. Vi bjuder på starka kontraster på den vita 
skjortan, och mer diskret på den lyxiga marina. Med jeans och en blazer eller med en 
kostym och sneakers är du oklanderlig, från kontoret till middagsbjudningen.
Material: 100% långfibrig bomull.
Färger: 106 White, 606 Navy.

PURPLE BOW 
Vår trendkollektion. 
Här hittar du våra 
senaste och mest 
trendiga produkter.
NON-IRON. 

S L I M  F I T
2 9 1 4 6 02
X S –X X L

R E G U L A R
2 9 1 4 6 0 1
S – 4X L

W O M A N
2 9 1 4 6 03
X S – 4X L

106

606

J.HARVEST & FROST YELLOW  BOW 52
Den här skjortan tar linjen Yellow Bow  till nästa nivå med hög funktion och miljömed-
vetna materialval. Enfärgad skjorta med en subtil dobby-struktur i kombination med 
mjuk krage med dold button down ger skjortan ett modernt utseende. När du rör 
skjortan kommer du genast att förstå att den är mer än snygg. Fjäderlätt vikt, sil-
keslen och mjuk hand-touch från Tencel (Lyocell), och den otroliga stretcheffekten för 
komfort, ger denna skjorta en mästerlig prestanda. Lyocellfiber har många fördelar 
utöver att vara en miljömedveten ersättare för bomull. 
Materialet har en otroligt mjuk känsla. Lyocell har 30% bättre fukthantering än 
bomull som gör att skjortan torkar och absorberar fukt snabbare vilket minimerar 
risken för bakterier och oönskad lukt.
Skjortan är EasyCare behandlad - du kan helt enkelt tvätta, hänga och bära skjortan. 
Tejpade sömmar och split yoke.
Material: Dobby weave, solid färg. 22%  långfibrig bomull, 51,5% Tencel (Lyocell), 
22,5% återvunnen Polyamid, 4% återvunnen Elastan. 100 g/m².
Färger: 100 White, 500 Sky Blue, 900 Black.

699:-
Pris exkl. moms & märkning.

005

100

500

900

1049:-
Pris exkl. moms & märkning.

999:-
Pris exkl. moms & märkning.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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WINDOW 
Våra mest populära namnskyltar som 
är öppningsbar för utbytbara namn.

EPOXYLINE 
En elegant skylt som ger en exlusiv känsla 
genom ett lager av epoxyemalj. Emaljen 
ger även extra skydd mot repor.

FLAT 
En lätt skylt med slitstark yta. Den är 
vår mest prisvärda skylt som finns i en 
mängd olika utformningar.

Förnamn Efternamn

Förnamn  
Efternamn

Förnamn Efternamn

71:-
Pris/st inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms. 

114:-
Pris/st inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms. 

93:-
Pris/st inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms. 

WOOD 
Namnskylt i naturligt trä med inbränd 
gravyr. En skylt som med rätta förstärker 
intrycket av hållbarhet och naturlighet.

98:-
Pris/st inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms. 

LEATHER 
En namnskylt i kraftigt naturligt läder 
som tar för sig och med rätta förstärker 
intrycket av hållbarhet och naturlighet.

98:-
Pris/st inkl. gravyr vid 10 ex
exkl. moms. 

3780
Pris inkl. gravyr vid 50 ex exkl. moms. 

Återvunnet papp

Recycled - nyhet
Namnskylt i återvunnet papper. 

31-3900-PAP: Tillverkat av 100% returfiber, 59x39 mm.

376
Pris vid 25000 st. Inkl tryck och nålfäste.

Kampanjknappar
Välj mellan olika storlekar: 25mm, 32mm, 38 mm, 45 mm, 
56mm och 78mm. Vi har också kvadratiska, rektangulära 
och ovala knappar.

21-5600: Aluminium och laminerat papper. 56 mm
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Leather Nature
Bagagetag i veg.naturläder. Lasergravyr för varumärke och namn.  
Rem i konstläder ingår. 

34-65564-LEA: Bagage-tag Semi Oval 76 x 52 mm Veg.naturläder 
34-66455-LEA: Bagage-tag Semi Oval 52 x 76 mm Veg.naturläder

125:-
Pris inkl. gravyr vid 50 ex exkl. moms. 

Wood & Leather

GO TO 
GATE!

NATURLIGA 
BAG TAGS

Wood Nature
Bagagetag i naturlig trä. Lasergravyr för varumärke och namn.  
Rem i konstläder ingår. 

34-65564-NAT: Bagage-tag Semi Oval 64 x 55 mm Björkfaner.
34-66455-NAT: Bagage-tag Semi Oval 55 x 64 mm Björkfaner.
 

FULLSERVICEKONCEPT – WEBBASERAT AVROPSSYSTEM 
OCH LAGERHÅLLNING FÖR DINA NAMNSKYLTAR,

 BAGAGETAGS, PINS M M.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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ADVANTAGE SHIRT
Vår ikoniska Advantage nu också som skjorta i samma 
komfortabla tri-blendmaterial. Casual möter uppklätt, 
vi lovar att skjortan blir din favorit på jobbet, resan eller 
på en middag ute. Kombinationen av designelement 
från en klassisk skjorta och det mjuka tri-blendtyget 
ger ett hybridplagg som får dig att se snygg ut och 
funkar hela dagen lång.
Art. nr: Herr 352410 Dam 352411
Kvalitet:  52% bomull, 45% polyester 3% elastan
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

699:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

Ivy Green
640

Dark navy  
580

Black 
99

TOFINO PANTS
Tofino är vår go-to-byxa som passar i alla sam-
manhang och ett nyckelplagg som vi lovar blir 
din nya favorit i garderoben. Byxan är framtagen 
i ett tri-blend-tyg som är hållbart, mjukt och 
extra stretchigt vilket gör att byxan är bekväm 
trots sin lite smalare passform. Traditionell 
chinos-look med passpoalfickor baktill, vanliga 
framfickor och en extra liten ficka med dragkedja 
i sidan. Logo i ton-i-ton brodyr.
Art. Nr: Herr 356412, Dam 356413
Kvalitet: 64% viskos, 31% polyester, 5% elastan
Storlekar: Men 30/32-40/34, Dam XS-XXL

499:-
Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st,  
exkl. moms och märkning.

Steel grey 
melange  

952

Black  
99

Dark navy  
580

CUTTER & BUCK ADVANTAGE PREMIUM POLO 
Vårt specialdesignade CB DryTec + 35UPF-tyg är ett mjukt och stretchigt tyg med 
fuktavvisande förmåga vilket gör pikén till en favorit i garderoben. Den unika tri-
blend kvaliten har ett brett användningsområde för dig med en aktiv livsstil. Advan-
tage Premium är vår uppdaterade 2.0 version med ”self-fabric” krage med randigt 
tyg inuti som snygg kontrast. Metallknappar framtill och litet CB-märke nedtill.
Art. nr: Herr 354420 Dam 354421
Material: TriBlend 52% bomull, 45% polyester och 3% elastan.
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL.

White 
00

Blue
56

Dark navy
580

Pistol
96

Black  
99

BRODYR I PRISET!

645:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.
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HANSVILLE SHIRT
Hansville är en nytolkning av den klassiska 
oxfordskjortan men med adderad 
stretch för en följsam passform. Tyget är 
tvättbehandlat för att ge en lyxig och mjuk 
känsla. Utrustad med ”button-down-krage”, 
bröstficka och rundad skärning nedtill. Den 
här skjortan kommer bli din absoluta favorit 
i garderoben.
Art. nr: Herr 352406, Dam 352407
Kvalitet:  97% Bomull / 3% Elastan
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

OAKVILLE CREWNECK/V-NECK
Oakville är vår stickade tröja som går att matcha med allt. Den stickade konstruk-
tionen är mjuk och lagom tjock, vilket gör att den fungerar perfekt över en skjorta. 
Garnblandningen ger dig en behaglig mjukhet från bomullen och lång hållbarhet 
från nylonet. Oakville finns i både v-ringad och rundhalsad variant. 
Art. nr: Crewneck Herr 355416 Dam 355417
Art. nr: V-neck Herr 355418, Dam 355419 
Kvalitet: 80% bomull och 20% nylon
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

Navy 
melange

554

Anthracite 
melange

955

Black
99

Nougat
melange

834

Grey 
melange

95

Dark navy 
580

619:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

869:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

CARNATION  SWEATER
Förnya din garderob med den här moderna rundhalsade tröjan. Stickningen är 
framtagen i ett mjukt bomullsgarn och hållbar nylon, tröjan känns mjuk och skön att 
ha på sig. Rundhalsad ringning samt ärmavslut accentueras med ett ”single-layer” 
avslut samt en diskret men exklusiv struktur. Damtröjan är designad med ett högre 
ärmavslut i ribbstickning. Carnationtröjan är lätt att matcha med andra plagg i din 
garderob och passar för alla tillfällen. 
Art. nr: Herr 355426, Dam 355427
Kvalitet:  80% bomull, 20% nylon
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

Dammodell har sprund/förlängd stuss

699:-
Pris vid 10 st inkl. brodyr max 20 cm2

exkl. moms & mönsterkort.

EVERYDAY LUXURY.

Grey 
melange 

95

Navy 
melange

554

Anthracite 
melange

955

Black  
99

Taupe
melange  

860

White 
00

Blue Oxford
530

Black  
99

Blue  
505

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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MOVE
YOUR BRAND

Många företag månar om sin personals hälsa bortom friskvårdspengen 
och varför inte göra detta synligt? Att bära brandade sportkläder även 
på fritiden har hög acceptans och därför kan du gärna ta i ordentligt med 
märkningen. I detta kapitel hittar du även ett brett sortiment av väskor, 
även det mycket bra profilbärare som används mycket på fritiden och 
sprider ditt varumärke i vardagen.
 

SPORT & AKTIV FRITID
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640:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

CORE LIGHT PADDED VEST
CORE Light Padded Vest är en mångsidig väst med tunn vaddering som är 
perfekt för snabb anpassning till skiftande temperaturer och värmebehov. 
Västen har ett yttermaterial av återvunnen polyamid och vaddering av åter-
vunnen polyester. Plagget har även två sidfickor och en mjuk, ribbstickad krage.
Art nr: Herr 1910986, Dam 1912059  
Material: Fabric: 100% polyamide recycled Padding: 100% polyester recycled
Storlek: Herr S-3XL, Dam XS-XXL

800:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

396000 396000 999000

396000 664000 999000

CORE LIGHT PADDED JACKET
CORE Light Padded Jacket är en tunt vadderad och packningsbar jacka för vardagsbruk. Jackan är gjord av återvunnen polyester och har vadderad krage, 
innerficka, bröstficka med dragkedja och två sidfickor med dragkedja. Fungerar både som ytterjacka och som en värmande liner i kalla förhållanden.
Art nr: Men 1912215, women 1912216
Storlek: Men S-4XL, Women XS-XXL 
Material: Fabric: 100% polyamide recycled Padding: 100% polyester recycled

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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999000947563

2480:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

433000 396000999000

HIGHLAND JACKET
Skaljacka i vind- och vattenresistent 

3-lagers softshell-material med borstad 
insida för extra komfort.

Art nr: Men 1905072, women 1905073 
Material: 100% Polyester

Storlek: Men S-4XL, women XS-XXL

1120:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

580000

ADV EXPLORE DOWN JACKET
ADV Explore Down Jacket är en varm dunjacka utvecklad för vinteraktiviteter i riktigt kalla förhållanden. Jackan är gjord av 
återvunna material och har hög krage för extra skydd mot kyla, två sidfickor med vattenavvisande dragkedjor, justerbar 
dragsko nedtill och i huvan samt muddar i ärmsluten som skyddar mot kall vind. Detta är vår varmaste jacka och ett perfekt 
val när du vill vara varm på vinterfjället.
Art nr: Men 1911632, women 1911633
Storlek: Men S-3XL, Women XS-XXL 
Material: 100% polyamide recycled, Lining: 45% polyester recycled 55% polyester Padding: 80% Down 20% Feathers
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KLÄDER SOM FÖDER FRAMGÅNG

ADV UNIFY HYBRID JACKET
ADV Unify Hybrid Jacket är en funktionell hybridjacka i ett mjukt och elastiskt material av återvunnen polyester. Jackan har ett vindtätt tyg med svetsade 
kanaler framtill och kan användas som ytterplagg eller som mellanlager under en skaljacka i kalla förhållanden. Utrustad med bröstficka och två sidfickor.
Art nr: Men 1912224, women 1912225 
Material: 60% Polyester-recycled 40% Polyester
Storlek: Men S-4XL, women XS-XXL

880:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

390999 950999 999000

999900

975000

950000

669000678000

560200

488000

430000

396200 390000346000

680:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

ADV UNIFY FZ HOOD
ADV Unify FZ Hood är en avancerad 
huvjacka gjord i ett mjukt, elastiskt och 
funktionellt material av återvunnen poly-
ester.  Denna sköna hoodie har dessutom 
ergonomisk design för optimal passform, 
huva med dragsko och två fickor. 
Art nr: Men 1909132, women 1909133 
Material: Solid colors: 100% Polyester-
recycled. Melange colors: 60% 
Polyester-recycled 40% Polyester.
Storlek: Men XS-4XL, women XS-XXL
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999000

390000346000 396200

430000 488000560200

678000 669000

ADV UNIFY JACKET
ADV Unify Jacket är en avancerad jacka gjord i ett mjukt,  

elastiskt och funktionellt material av återvunnen polyester. 
Denna sköna jacka har dessutom ergonomisk design för  

optimal passform och två fickor. 
Art nr: Men 1909134, women 1909135

Storlek: Men XS-4XL, women XS-XXL 
Material: Solid colors: 100% Polyester-recycled. Melange colors: 

60% Polyester-recycled 40% Polyester.

950000

975000

ADV UNIFY VEST
ADV Unify Vest är en mjuk och skön väst gjord av återvunnen polyester 
med bra stretch. Västen har två fickor för förvaring av valla, nycklar, etc. 
Art nr: Men 1912161, women 1912162
Storlek: Men S-4XL, Women XS-XXL 
Material: Solid colors: 100% Polyester-recycled, Melange colors: 60% 
Polyester-recycled 40% Polyester

560:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

950000 390000 999000

CORE ESSENCE LUMEN HAT
CORE Essence Lumen Hat är en funktionell mössa för all 
typ av träning i kalla och mörka förhållanden. Mössan 

är gjord av återvunnen trikå med bra elasticitet och har 
reflekterande print över hela plagget.

Art nr: 1912485 
Material: 89% Polyester-recycled 11% Elastane

176:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

240:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

CORE ESSENCE LUMEN CAP
CORE Essence Lumen Cap är en funktionell 

löparkeps med reflekterande print för löpning 
under höst- och vintersäsongen. Kepsen 

har ett fukttransporterande svettband på 
insidan, ergonomisk design och justerbar 
passform.
Art nr: 1912487 
Material: 100% Polyester-recycled

160:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

CORE ESSENCE LUMEN HEADBAND
CORE Essence Lumen Headband är ett funktionellt 

pannband för all typ av träning i kalla och mörka 
förhållanden. Pannbandet är gjort av återvunnen 

trikå med bra elasticitet och har reflekterande 
print över hela plagget.

Art nr: 1912486 
Material: 89% Polyester-recycled 11% Elastane

680:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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BÄST BRANDAD
VINNER
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BRODYR I PRISET!
699:-
Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st,  
mönsterkort 1200 kr tillkommer, exkl. moms

Charcoal  
98

Black  
99

Dark navy  
580

White  
00

989

NAVIGATE

1065:-
Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st,  
mönsterkort 1200 kr tillkommer, exkl. moms

CUTTER & BUCK NAVIGATE SOFTSHELL JACKET
Navigate är en sportig jacka som inte gör någon besviken. 
De gråmelerade sidopanelerna i stretchigt tyg ger dig stor  

rörelsefrihet och en snygg kontrast mot de mörka tyget. 
CB WeatherTec- materialet skyddar mot alla typer  

av oberäkneligt väder vare sig du tar cykeln till  
jobbet eller är på golfbanan. 

Art. nr: Herr 351458, Dam 351459
Material: Yttertyg 1: 100% polyester.  

Yttertyg 2: 96% polyester och 4% elastan.  
Foder: 100% polyester.

Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL

Black  
99

Dark navy
580

BRODYR I PRISET!

CUTTER & BUCK SNOQUALMIE JACKET
Vår ikoniska Snoqualmie-fleecejacka är skön och varm under kyliga dagar utomhus 
och på golfbanan. Låsbara YKK-dragkedjor i kontrastfärg framtill och i fickor. Det 
stretchiga tyget är snabbtorkande vilket gör plagget perfekt för utomhusaktiviteter.
Art. nr: Herr 351450, Dam 351451
Material: 92% polyester och 8% elastan
Storlek: Herr S-4XL Dam XS-XXL.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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469:-
Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st, 
mönsterkort 1200 kr tillkommer, exkl. moms

OCEANSIDE STRETCH POLO
En piké är ett klassiskt plagg som aldrig går ur modet. Oceanside Polo är 
framtagen med en unik bi-blend-kvalitet av bomull och extra elastan - mjuk 
och hållbar med skön stretch och passform. Den har alla klassiska detaljer 
men med en extra touch av exklusivitet i form av brodyr-logo i nacken, ton-i-
ton knappar samt mjukt jersey-tyg på insidan av kragen.
Art. Nr: Herr 354430, Dam 354431
Kvalitet: 95% bomull 5% elastan
Storlekar: Herr S-4XL, Dam XS-XXL

Green 
65

Pistol
96

Dark navy  
580

White 
00

Black 
99

Royal blue 
55

OCEANSIDE 
STRETCH POLO
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PEMBERTON HOOD

PEMBERTON HOOD
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett 
perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, 
rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har 
två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvan ytterkant.
Art. Nr: Herr 358418, Dam 358419
Kvalitet: 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99), 70% återvunnen 
polyester 26% rayon 4% elastan (580, 96), CB DryTec 50 UPF
Storlekar: Herr S-4XL, Dam S-3XL 

669:-
Inkl. brodyr max 20 cm2 vid 10 st,  
mönsterkort 1200 kr tillkommer, exkl. moms

Pistol
96

Dark navy  
580

Black 
99

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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ADV ENTITY COMPUTER BACKPACK 25 L
ADV Entity Computer Backpack 35 L är en 
praktisk pendlarryggsäck för vardagsbruk. 
Ryggsäcken har en vadderad datorficka 
som kan nås från både sidfickan och huvud-
öppningen. Den har även en praktisk ficka 
för exempelvis en regnjacka eller vatten-
flaska vid resor eller vandring.
Art nr: 1912508 
Material: Fabric 1: 50% polyester-recycled  
50% polyurethane  Fabric 2: 100% polyester
Storlek: 48x27x14 cm

680:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

580000985000

580000985000

ADV ENTITY TRAVEL BACKPACK 25 L
ADV Entity Travel Backpack 25 L är en mångsidig 
outdoor-ryggsäck för dagsturer eller kortare 
resor. Ryggsäcken är gjord av återvunnet mate-
rial och har justerbar bröstrem och höftbälte 
för optimal passform, vattentät ovandel och 
praktiska fickor för förvaring av regnjacka eller 
vattenflaska.
Art nr: 1912509 
Material: Fabric 1: 50% polyester-recycled  50% 
polyurethane  Fabric 2: 100% polyester

800:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

580000985000

ADV ENTITY TRAVEL BACKPACK 35 L
ADV Entity Travel Backpack 40 L är en 
mångsidig outdoor-ryggsäck för vandring 
eller kortare resor. Ryggsäcken är gjord 
av återvunnet material och har justerbar 
bröstrem och höftbälte för optimal pass-
form, vattentät ovandel och praktiska 
fickor för förvaring av regnjacka eller 
vattenflaska.
Art nr: 1912510
Material: Fabric 1: 50% polyester-recyc-
led  50% polyurethane  Fabric 2: 100% 
polyester

960:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

ADV ENTITY DUFFEL 70 L
ADV Entity Duffel 70 L är en slitstark och 
mångsidig duffel med vattentäta dragked-
jor och två stora sidfickor. Väskan har även 
justerbara axelremmar som kan gömmas 
undan i en ficka när de inte används.
Art nr: 1912511 
Material: Fabric 1: 100% polyvinyl Chloride 
Fabric 2: 50% polyester-recycled  + 50% 
polyurethane Fabric 3: 100% polyester

1040:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

580000985000

664000
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ADV ENTITY DUFFEL 95 L
ADV Entity Duffel 95 L är en slitstark duffelväska med många användningsom-
råden. Väskan har vattentäta dragkedjor, två stora sidfickor samt justerbara 
axelremmar som kan stoppas undan i sidfickan när de inte används.
Art nr: 1912512 
Material: Fabric 1: 100% polyvinyl Chloride Fabric 2: 50% polyester-recycled  + 
50% polyurethane Fabric 3: 100% polyester

1120:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

580000

985000

664000

ADV ENTITY ROLL BAG 45 L
ADV Entity Roll Bag 45 L är en slitstark kabinväska 
med vattenresistent yttermaterial. Väskan är gjord 
av ett återvunnet material och har vattentäta 
dragkedjor, slitstarka hjul samt teleskophandtag. 
Perfekt för kortare resor.
Art nr: 1912513 
Weight: 55x40x20cm  
Material: Fabric 1: 50% polyester-recycled  50% 
polyurethane  Fabric 2: 100% polyester

1600:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

985000

ADV ENTITY ROLL BAG 140 L
ADV Entity Roll Bag 140 L är en stor väska 
som fungerar som en kombination av en 
stor duffelväska och en resväska med hjul. 
Slitstarka hjul och invändiga remmar som 
håller dina kläder och saker på plats gör detta 
till en perfekt resväska för både helg- och 
flerveckorsresor.
Art nr: 1912514 
Material: Fabric 1: 50% polyester-recycled  
50% polyurethane  Fabric 2: 100% polyester

2000:-
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

985000

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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2.0 COMPUTER BAG
En elegant business 
datorväska. Tre stora 
fack separerade med ett 
vadderat inre fodral för att 
skydda din bärbara dator. 
Inuti finns det flertalet mindre fickor och fack för att hålla ordning på dina 
tillbehör. En diagonal avtagbar axelrem för extra komfort och en axelkud-
de med visitkortsficka. Två vadderade handtag samt två ytterfickor med 
dragkedja. En robust rem på baksidan av väskan för att enkelt kunna fästa 
väskan på din trolley.  
Art. nr: 040248
Mått och volym: 40 x 32 x 11 cm - 14 L
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd och PU beläggning

2.0 TOILET BAG 
En modern necessär fullspäckad med 
små fickor och fack i såväl vanligt 
material som med nät för att passa olika 
toalettartiklar. Utrustad med krok för att 
enkelt kunna hängas upp. 
Art. nr: 040249
Mått och volym: 25 x 19 x 10 cm - 5 L
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd 
och PU beläggning

2.0 DUFFLE 
En mångsidig träningsväska med god ventilation.  
Det stora facket har ventilation och en multificka med 
dragkedja samt hake för nycklar. Väskan är utrustad 
med två bärhandtag samt en avtagbar axelrem med 
flyttbar vaddering som även har en ficka för visitkort. 
På sidan en ventilerande sko/handduksfack.
Art. nr: 040246
Mått och volym: 48 x 25,5 x 28,5 cm - 34 L
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd och PU 
beläggning

2.0 TOTE BAG 
Snygg datorväska med ett stort fack med ett vadderat fodral för att 
skydda din bärbara dator. Den bärs med två handtag eller en avtagbar 
axelrem. En integrerad rem på baksidan gör att den enkelt kan fästas 
på en trolley. 
Art. nr: 040247
Mått och volym: 38 x 33 x 14,5 cm - 18 L 
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd och PU beläggning

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1200 kr 
tillkommer   

475:-

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 20 cm2, moms och
mönsterkort 1200 kr 
tillkommer   

235:-

2.0 COMBI BAG
En väska som fungerar som en ryggsäck för padel och 
en mängd  andra användningsområden. Handtag på 
ovansidan och framsidan. Axelremmar med två 
D-ringar som har en rem över bröstet för extra stabilitet 
när du är på resande fot. Två stora sidofickor med drag-
kedja, en isolerad - perfekt för kalla drycker och mat. 
Stor u-formad dragkedja för enkel åtkomst och snabb 
packning. Ett ventilerat sko/handduksfack. Toppficka 
med dragkedja med nyckelkrok. En dold säkerhetsficka 
bakom axelremmarna och en stor sidoficka i mesh. 
Inkluderar även reflekterande detaljer.
Art. nr: 040250
Mått och volym: 54 x 28 x 34cm - 51 L
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd och PU beläggning 

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1200 kr 
tillkommer  

519:-

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1200 kr 
tillkommer

369:-

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1200 kr 
tillkommer  

399:-

2.0 COOLER BACKPACK 
Perfekt väska om du behöver hålla dryck och mat kall 
i ryggsäcksmodell. Två större fack, ett välisolerat som 
fungerar som ett svalare och ett med nätfickor samt 
nyckelkrok. Toppficka för enkel åtkomst och ett robust 
handtag. Två stora nätfickor på sidorna. Levereras 
med en kapsylöppnare fäst vid huvudkedjan. Reflek-
terande detaljer gör dig synlig i mörker. 
Art. nr: 040243
Mått & volym: 43,5 x 31 x 17 cm - 23 L 
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd och PU 
beläggning   

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1200 kr 
tillkommer  

439:-

VÄSKOR
FÖR ALLA
LASTER.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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2.0 BACKPACK
Funktionell ryggsäck i en välarbetad design - passar för 
de flesta tillfällen. Utrustad med två stora fack som är 
separerade av ett inre fodral för att hålla din bärbara 
dator skyddad. Det andra facket har en meshficka med 
olika fack samt en nyckelkrok. En övre ficka för enkel 
åtkomst och en dold ficka i ryggen håller dina värdesaker 
säkra. Ett rejält band baktill gör det möjligt att placera 
ryggsäcken på din trolley. Reflekterande detaljer gör dig 
synlig i mörker.
Art. nr: 040241
Mått och volym:45 x 31 x 20 cm - 28 L
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd och PU beläggning

2.0 TRAVEL BAG MEDIUM 
När du behöver en väska med lite mer utrymme, då 
skall du välja denna. Huvudfacket är tillgängligt med en 
u-formad dragkedja för enkel och snabb packning. Inuti 
väskan finns en ficka med massa fack och dragkedja, en 
nätficka samt en nyckelkrok. En robust avtagbar axelrem 
med axelkudde med visitkortsficka. Bärhandtagen kan 
sättas samman upptill med en vadderad kardbor-
reförslutning. Två extra handtag på sidan för enklare 
hantering. Väskan har ytterfickor på vardera sidor, den 
ena är ett ventilerat sko/handduksfack. Fram- och 
baksidan av väskan är även de utrustade med varsin 
ficka med dragkedja.
Art. nr: 040245
Mått och volym: 53 x 31 x 28 cm - 46 L
Kvalitet: 100% polyester med PU stöd och PU beläggning

509:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och

mönsterkort 1200 kr 
tillkommer

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1200 kr 
tillkommer  

439:-

REFLEKTERA.

BASIC BACKPACK REFLECTIVE
Basic ryggsäck i reflekterande material 
för god synlighet i mörker. 
En stor tryckyta finns som är obehandlad. 
Reflekteringsindex 250. 
Art. nr:  040164
Mått och volym: 29 x 18 x 42cm ≈ 21 L  
Kvalitet: 600D polyester med reflekterande PU-beläggning

269:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och

mönsterkort 1200 kr 
tillkommer

SMART BACKPACK REFLECTIVE
I vår populära reflexserie bygger vi vidare med 
en gymbag helt i reflex. Väskan kan bäras som 
ryggsäck med dragsko upptill, en framficka med 
dragkedja och en gummiklädd utgång för hörlurar. 
Reflexindex 250. 
Art. nr:  040165
Mått och volym: 48 x 35,5cm ≈ 10 L 
Kvalitet: 100% polyester reflekterande material

195:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och

mönsterkort 1200 kr 
tillkommer

2.0 TRAVEL BAG SMALL
En perfekt mindre väska 
för en weekend. Huvud-
facket är tillgängligt med 
en u-formad dragkedja för 
enkel och snabb packning. 
Inuti väskan finns en hän-
gade ficka med dragkedja 
samt en nyckelkrok. En 
robust avtagbar axelrem 
med axelkudde med visitko-
rtsficka. Bärhandtagen kan sättas 
samman upptill med en vadderad kardborreförslutning. Väskan 
har ytterfickor på vardera sidor, den ena är ett sko/handduksfack 
och den andra är en meshficka. Fram- och baksidan av väskan är 
även de utrustade med varsin ficka med dragkedja.
Art. nr: 040244
Mått och volym: 46 x 25 x 25 cm - 29 L
Kvalitet. 100% polyester med PU stöd och PU beläggning

399:-
Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1200 kr 
tillkommer
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LORD NELSON DUFFELVÄSKA
Duffelväskan är lätt att packa och 
dess olika bärremmar ger flera bra 
sätt att bära väskan.
 Art. nr: 411153
Färg: grå 95, marin 58
Material: Bomullscanvas
Storlek: 55x35x25 cm, volym: ca 
40 liter
Förpackning: non-woven-påse

LORD NELSON NECESSÄR  
Rymlig och smidig necessär 
av bomullscanvas.
Art. nr: 411079
Färg: grå 95, marin 58
Material: Bomullscanvas
Storlek: 26x11x19 cm
Förpackning: presentkartong

LORD NELSON KURIRVÄSKA  
Praktisk väska med lång bärrem. 
Datorfack inuti som gör den ypperlig som 
arbetsväska.
Art. nr: 411082
Färg: grå 95, marin 58
Material: Bomullscanvas
Storlek: 38x12x29 cm
Förpackning: non woven-påse

LORD NELSON RESEGARDEROB  
Stilig och snygg resegarderob, rymmer 
en kavaj och en skjorta eller tre 
skjortor.
Art. nr: 411080
Färg: grå 95, marin 58
Material: Bommullscanvas 
Storlek: 51x91 cm
Förpackning: non woven-påse

499:-
Pris från 50 st exkl. moms & märkning.

449:-
Kampanjris från 50 st exkl. moms & märkning.

649:-
Pris från 50 st exkl. moms & märkning.

249:-
Pris från 50 st exkl. moms & märkning.

Ord. pris: 659:-

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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PALMA PADELFODRAL 
Padelfodral i klassisk tidlös design, tillverkad i exklusive 
skinn. Bärs över axeln i den medföljande axelremmen.  
Skinnet som används till denna produkt är certifierat 
och hållbart framtaget enligt Reach. 
Art. nr: 77754 
Kvalitet: Skinn

PALMA SPORTBAG 
Sportbag i klassisk tidlös design, tillverkad i 
exklusive skinn. Separat skofack som skyddar 
din packning ifrån skorna. Stort fack som 
stängs med blixtlås. Sportväskan bärs i de två 
mindre bärhandtagen uppe på väskan. 
Skinnet som används till denna produkt är 
certifierat och hållbart framtaget enligt Reach
Art. nr: 77745 
Kvalitet: Skinn

3399:-
Pris exkl. moms & märkning.

1125:-
Pris exkl. moms & märkning.

KÄNSLAN AV 
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SÅ HUR LÅNGT TÄNKER DU RESA?

3011 3048 3050

3010 3030 3040

3071

CAB KÖPENHAMN TROLLEY
Hård men lätt resväska i polykarbonat. Expanderbar 
med 25 %. Resväskan har fyra stora dubbelhjul som gör 
den lätt att rulla på de flesta underlag. Har fast och god-
känt kombinationslås med TSA-funktion för säker resa 
till och från USA. Bra inredning med fickor, uppdelningar 
och spännremmar som gör att du kan packa och organ-
isera dina saker. Teleskophandtag för att dra väskan, 
bärhandtag upptill och på sidan. 
3 års garanti mot fabrikationsfel. Finns både som 
singelväska och som set bestående av 50+60+70 cm 
väska.Passar utmärkt för att applicera på kundlogotyp
Art.nr: 50 cm 504830, 60 cm 60830, 70 cm 70830
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SÅ HUR LÅNGT TÄNKER DU RESA?
BAGAGETAGS SID 41

2999:-
Set 50+60+70 cm
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

1150:-
Trolley 70 cm
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

1050:-
Trolley 60 cm
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

899:-
Trolley 50 cm
Pris vid 10 ex
exkl. moms & märkning.

KOMPLETT SET I ALLA STORLEKAR

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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WORK
YOUR BRAND

Ny text här snygg och genom-
tänkt branding,  
då skall du komma till oss. 

YRKESKLÄDER
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YOUR BRAND
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TEGERA 7794 LÄDERHANDSKE  

TEGERA 7794 Läderhandske, varmfodrad,  
0,7 -0,9 mm getnarv av högsta kvalitet, polyester, 
fleece, Thinsulate™ 150g, Cat. II,  vattentät,  
vattentät ovanhand, reflex, för allroundarbeten.
Art. nr: 7794
Storlek: 7-12

35580
Pris/par vid  12 par
exkl. moms & märkning.

TEGERA 8810R VINTERHANDSKE
Tegera 8810R Vinterhandske med skummad 
greppyta av nitril, Fleece fodrar.
Art. nr: 8810R
Storlek: 7-11

5710
Pris/par vid  12 par
exkl. moms & märkning.

TEGERA 7795 VINTERHANDSKE  

Tegera 7795 Vinterhandske i getnarv, Vind och 
vattentät med Thinsulate foder.
Art. nr: 7795
Storlek: 7-12

21330
Pris/par vid  12 par
exkl. moms & märkning.
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2042:-
Pris/par vid 5 par
exkl. moms & märkning.

JALAS 1378 VINTERKÄNGA
Jalas 1378 Vinterkänga, S3, Artic 
Grip ytter sula för maximalt vinter 
grepp, Polyesterpäls & Thinsulate 
foder i hela innerskon.
Art. nr: 1378
Storlek: 35-48 

3837:-
Pris/par vid 5 par
exkl. moms & märkning.

JALAS 1398 VINTERKÄNGA
Jalas 1398 Vinterkänga  Vattentätt Goretex 
Membran 2 Boa snörningar, S3, Artic Grip ytter 
sula för maximalt vinter grepp, Polyesterpäls 
& Thinsulate foder i hela innerskon.
Art. nr: 1398
Storlek: 35-48 

JALAS 1598 MELLANHÖG 1/2 KÄNGA I LÄDER
Jalas 1598 Mellanhög 1/2 Känga i läder med 
nirilsula, Alu Hätta & ProNose, Boa snörning, 
Rymlig passform
Art. nr: 1598
Storlek: 35-50

1750:-
Pris/par vid 5 par
exkl. moms & märkning.

LÄTT 
I STEGET

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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3-PACK WORK COTTON 
En svenskdesignad bomullsstrumpa 
i 3-pack. Lufkanalerna i foten på 
strumpan håller dig ventilerad hela 
arbetsdagen. Frotté under foten för 
ökad komfort. Minimal tåsöm för 
att motverka eventuella skav och 
friktion. En strumpa som funkar lika 
bra i arbetsskorna som till vardags! 
Art. Nr: 6021412
Kvalitet: 80% Bomull, 
15% Polyamide, 5% Elastan 
Storlekar: 35/38-43-46

THIN WOOL REGULAR 
En tunn, svensktillverkad merin-
oullstrumpa i normal skaftlängd. 
Merinoullen håller dig varm vid kalla 
förhållanden och håller dina fötter 
pigga och doftfria även vid fuktigt 
tillstånd. Höger och vänster design 
för en bättre passform. Strumpan 
har en sömlös konstruktion för att 
motverka eventuella skav. 
Art. Nr: 6021001
Kvalitet: 46% Merinoull, 
52% Polyamide, 2% Elastan 
Storlekar: 34/36-46/48

SEGER THIN WOOL   
HIGH COMPRESSION 
En tunn, svensktillverkad merinoull-
strumpa med kompressionsskaft för 
att hålla dina fötter & ben pigga en hel 
dag. Kompressionsskaftet både ökar 
och håller igång din blodcirkulation 
hela dagen! Merinoullen håller dig 
varm vid kalla förhållanden och håller 
dina fötter pigga och doftfria även vid 
fuktigt tillstånd. Höger och vänster 
design för en bättre passform. 
Strumpan har en sömlös konstruktion 
för att motverka eventuella skav. 
Art. Nr: 6021013
Kvalitet:43% Merinoull,  
54% Polyamide, 3% Elastan 
Storlekar: 34/36-46/48

2-PACK WORK WOOL 
En svensdesignad tunn ull-ar-
betsstrumpa i 2-pack. Antibakteriell 
ull i strumpan för att motverka 
eventuell svettdoft efter en hel dag i 
arbetsskorna. En mjuk resår i skaftet 
gör att strumpan sitter på plats 
under hela arbtespasset. Minimal 
tåsöm för att motverka eventuella 
skav & friktion.  
Art. Nr: 6021411
Kvalitet: 45%Ull, 35% Acryl, 
15%Polyamide, 5% Elastan 
Storlekar: 35/38-43-46

ULL
LUKTAR
INTE.

En mycket bra egenskap med 
naturmaterialet ull är att det kapslar in dålig lukt. 
Bra att veta när du drar av kängorna!

MID WOOL REGULAR
En svensktillverkad arbtesstrumpa 
i merinoull med en normal 
skaftlängd. Frotté under häl och 
under tårna för ökad komfort och 
slitstyrka. Luft & Fukttransport-
erande kanaler under fotsulan för 
att hålla fötterna torra och i rätt 
temperatur hela dagen. Höger 
och vänster design för en bättre 
passform. Strumpan har en sömlös 
konstruktion för att motverka 
eventuella skav.
Art. Nr: 6021004
Kvalitet: 49% Merinoull, 50% 
Polyamide, 1% Elatsan
Storlekar: 34/36-46/48

HEAVY WOOL REGULAR
Vår varmaste och tjockaste 
arbetsstrumpa! Svensktillverkad 
arbetsstrumpa i merinoull med 
normal skaftlängd. Full-frotté i 
hela foten för maximal värme och 
komfort. Sömlös konstruktion för 
att motverka eventuella skav och 
en höger & vänster design för ett 
optimal passform. 
Art. Nr: 6021005
Kvalitet: 42% Merinoull, 57% 
Polyamide, 1% Elastan
Storlekar: 34/36-46/48

99:-
Pris/par exkl. moms.

129:-
Pris/par exkl. moms.

199:-
Pris/par exkl. moms.

249:-
Pris/par exkl. moms.

229:-
Pris/par exkl. moms.

299:-
Pris/par exkl. moms.

KOMFORT INPÅ BARA MÄSSINGEN
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WOOL LIGHT ROUND NECK
Kollektionen Wool Light är mjuk och den stretchiga kvaliteten ger bekväm rörelsefrihet. 
Wool Light passar året runt. Understället håller dig varm när det är kallt ute och det håller 
dig svalare när det är varmt ute. Den mjuka sköna ullkvaliteten varken sticks eller kliar. 
Art. Nr: Herr 903070, dam 903360
Kvalitet: 80% Ull, 20% Polyamid
Storlekar: Herr XS-3XL, dam XS-2XL

WOOL LIGHT LONG JOHNS M
Kollektionen Wool Light är mjuk och den stretchiga kvaliteten ger bekväm rörelsefrihet. 
Wool Light passar året runt. Understället håller dig varm när det är kallt ute och det håller 
dig svalare när det är varmt ute. Den mjuka sköna ullkvaliteten varken sticks eller kliar.
Art. Nr: Herr 919810, dam 920020
Kvalitet: 80% Ull, 20% Polyamid
Storlekar: Herr XS-3XL, dam XS-2XL

TERMO WOOL SET
Termó s Wool Set är tåligt och mjukt. Det är konstruerat för svalare temperaturer 
och håller dig varm, torr och fräsch. Merinoull är natuerns egna lösning för att reglera 
temperatur, samtidigt som den är luktresistent. Ullen som används i Termó s produkter 
har en hög komfortnivå tack vare andningsförmåga, mjukhet och fukttransport. 
Art. Nr: Herr 965370, dam 965380
Kvalitet: 40% ull, 54% Polyester, 6% Polyamid
Storlekar: XS-3XL

719:-
Pris/par exkl. moms.

719:-
Pris/par exkl. moms.

719:-
Pris/par exkl. moms.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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1799

Skaljacka som är helt vind- och vattentät med god andningsförmåga, VentAir-materialet 
i tre lager släpper ut fukt och överflödig värme och står emot regn och blåst. Tejpade 
sömmar. Vattentäta dragkedjor. Bröstficka på höger sida med invändigt fäste för ID-kort. 
Förlängd i rygg. Reglerbar midja med snodd och reglerbara ärmslut med kardborre.
Art. nr: 646450
Certifiering: EN ISO 20471 Klass 3/2 | EN 343 3/3/X
Material: 100% polyester
Storlek: XS-4XL

1449:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

SKALJACKA
Skalbyxa som är helt vind- och vattentäta med god andningsförmåga. VentAir-materialet  
i tre lager släpper ut fukt och överflödig värme och står emot regn och blåst. Tejpade  
sömmar. Resår och snodd i midja. Dragkedja på utsidan av båda benen för att underlätta 
av- och påtagning (35 cm i strl L).
Art. nr: 646550
Certifiering: EN ISO 20471 Klass 2/1 | EN 343 3/3/X
Material: 100% polyester
Storlek: XS-4XL

899:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

SKALBYXA

11

1799

11

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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Fodrad jacka i funktionellt softshellmaterial. Dragkedja framtill 
med både in- och utvändig vindslå. Bröstfickor samt sidfickor med 
dragkedja, även ficka på vänster ärm. Rymliga innerfickor med 
dragkedja. Ventilationskanaler i sidorna med mesh. Reflexpipings 
på ärmar och rygg för ökad synbarhet. Avtagbar, reglerbar huva. 
Reglerbar midja med snodd, reglerbara ärmslut med kardborre.
Art. nr: Herr 643407, Dam 643413
Material: 100% polyester
Storlek: Herr XS-4XL, Dam XS-3XL

FÖR ALLA DINA BEHOV!

1669:-
Pris vid 15 ex

exkl. moms & märkning.

FODRAD FUNKTIONSJACKA

35

53

58

98

99

66
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Midjebyxa i stretch för maximal rörelsefrihet. Hängfickor med Cordura®förstärkt insida.  
Benfickor, på vänster sida plats för verktyg, även mobilficka med magnetlås och fäste för ID-kort.  
På höger sida tumstocks- och verktygsficka med knivknapp. Knäskyddsfickor som går att  
reglera i två höjder. Cordura®förstärkning över knä, lår, nederkant av ben samt hängfickor. 
Art. nr: 646540
Certifiering: EN ISO 20471 Klass 1
Material 1: 92% polyamid, 8% spandex 250 g/m2
Material 2: 100% polyamid
Material 3: 80% polyester, 20% bomull
Förstärkning: 100% Cordura®
Storlek: C44-62, D92-D120, C146-156

10

11

HANTVERKSBYXA
Hoodjacka med hel, grovtandad dragkedja framtill. Förstärkningar i softshell över  
axlar, i luva samt ärm och ryggslut. Tight passform för maximal rörelsefrihet och komfort.  
Sidfickor med dragkedja. Rymliga innerfickor i mesh. Reglerbar huva med snodd. Mudd 
vid ärmslut med tumgrepp.
Art. nr: 646110
Certifiering: EN ISO 20471 Klass 3/2
Material 1: 100% polyester
Material 2: 90% nylon, 10% spandex
Storlek: XS-4XL

1099:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

HOODJACKA

Vind- och vattentät fodrad jacka i rip-stop material. Tejpade sömmar. Bröstfickor på båda 
sidor med dragkedja, den vänstra med invändigt fäste för ID-kort. Sidfickor med dragkedja. 
Reglerbar huva i två lägen, huvan är även avtagbar. Reglerbara ärmslut med kardborre, även 
en invändig mudd med tumgrepp. Fodret är öppningsbart för att underlätta förädling.
Art. nr: 646453
Certifiering: EN ISO 20471 Klass 3
Material: 80% polyester, 20% bomull
Storlek: XS-4XL

FODRAD 
FUNKTIONSJACKA

1799:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

11

10

11

10

1799

1599:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

FINNS ÄVEN SOM RUNDHALSAD SWEATSHIRT (ART. NR 6108)  
OCH MED FULLZIP UTAN HUVA (ART. NR 6109). 

Midjebyxa i stretch för maximal rörelsefrihet. Modern passform. Fyrvägsstretch över lår 
och bak. Ventilationskanaler med dragkedja längs båda benen, även ventilation i midja. 
Benfickor, på vänster sida med plats för verktyg och penna, även en mobilficka med 
magnetlås och fäste för ID-kortshållare. På höger sida tumstocks- och verktygsficka med 
knivknapp. Justerbara benslut samt förböjda knän. Knäskyddsfickor som går att reglera 
i två höjder. Bensluten är förstärkta på insidan med Cordura®, knäna är förstärkta med 
Kevlar för maximal slitstyrka.
Art. nr: 646571
Material: 1: 92% polyester, 8% spandex  
Material 2: 70% polyamid, 18% Kevlar, 12% elastane
Storlek: C44-C62, D84-D120, C146-C156

VARSELBYXA

2099:-
Pris vid 15 ex
exkl. moms & märkning.

11
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1201/1203 SOFTHELL JACKA HERR/DAM
Vindtät och vattenavvisande 3-lagers softshell med insida av 
fleece. Bröstficka med blixtlås och D-ring för id-kortshållare. 
Rymliga framfickor med blixtlås. Innerfickor. Elastiskt ärmslut 
med tumgrepp. Reglerbar med dragsko i nederkant.  

YKK frontblixtlås. Finns i fler färger.
Art. nr: Herr 65120171, dam 65120371

Material: 96% polyester / 4% elastan + insida: 100% polyester 
fleece, 280 g/m².
Färg: Herr Vit, marin, mörkgrå/mörkgrå, svart, brun, orange, 

röd, royal blå, skogsgrön, mörkgrå, dam vit, marin, mörkgrå/
mörkgrå, svart

Storlekar: Herr XS-4XL, dam XS-XXL 

70

4100 röd

6500 royal blå7500 skogsgrön

9800 mörkgrå

6700 marin 1700 brun

9900 svartHerr 9998
Dam 9898 

mörkgrå/mörkgrå

3000 orange1000 vit

3000 orange 1000 vit

499:-
exkl. moms & märkning.

2325 HANTVERKSBYXA STRETCH   
Stretchpaneler på bakstycket, för ökad rörlighet. Byxbenet 
kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet. Rymliga 
framfickor. Hölsterfickor med förstärkning och extra fack och 
ficka med blixtlås. Förstärkning på knäskyddsfickor och med två 
höjdnivåer för knäskydd. Reflexdetalj utsida benslut.
Art. nr: 65232520
Material: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m². Stretch: 90% 
polyamid / 10% elastan, 240 g/m². Förstärkning: 100% Oxford 
polyester, 210 g/m².
Färg: Marin/svart, mörkgrå/svart, svart, vit/svart
Storlekar: C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm) 

599:-  
exkl. moms & märkning.

6799 marin/svart

9899 mörkgrå/svart

9999 svart

1099 vit/svart
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ETT VARSEL I MÖRKRET

1202/1210 SOFTSHELLJACKA VARSEL HERR/DAM 
3-lagers softshell jacka med fleece insida. Vindtät och 
vattenavvisande. Bröstficka med blixtlås och ID-kortsfack. 
Rymliga framfickor med blixtlås. Elastiskt ärmslut med 
tumgrepp. Dragsko i nederkant. YKK frontblixtlås. 
Certifierad: Herr i varselklass 3 enligt EN ISO 20471
Dam i varselklass 3 enligt EN ISO 20471 - Storlek M-2XL  
och i varselklass 2 enligt EN ISO 20471 - Storlek XS-S
Art. nr: Herr 65120255, dam 65121055
Material: 100% polyester, 280 g/m²
Färg: Herr gul, orange, dam gul
Storlekar: Herr XS-4XL, dam XS-2XL

2100 gul

3100 orange

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

679:-  
exkl. moms & märkning.
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419:-
exkl. moms & märkning.

2316/2317 SERVICEBYXA STRETCH HERR/DAM
Lättskött polyester/bomull som håller färg och form.Stretchpaneler på bakstycket, för 
ökad rörlighet. Rymliga fickor, benficka med extra fack. Byxbenet kan förlängas med 5 
cm genom ett utvik i benslutet. Finns både som dammodell, 2316 och herr 2317.
Art. nr: Herr 65231720, dam 65231620
Material: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m². Stretch: 90% polyamid / 10% elastan, 
240 g/m².
Färg: Herr svart, marin/svart, mörkgrå/svart, dam svart
Storlekar: Herr C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm), dam 32-50 (+5 cm) 

9999 svart

6799 marin/svart

9899  
mörkgrå/svart
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2358 GOLVLÄGGARBYXA STRETCH  
Stretchpaneler på bakstycket, för ökad rörlighet. Ficka 
för mattläggarknivar på låret. Rymliga fram- och 
bakfickor. Hölsterfickor med förstärkning och extra fack 
och extra ficka med blixtlås. Benficka med extra fack och 
kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. 
Förstärkning på knäskyddsfickor, två höjdnivåer för knäskydd. 
Byxbenet kan förlängas 5 cm genom utvik i benslutet.
Art. nr: 65235820
Material: 65% polyester / 35% bomull, 245 g/m²
Stretch: 90% polyamid / 10% elastan, 240 g/m²
Förstärkning: 100% polyamid, 220 g/m²
Färg: Mörkgrå/svart
Storlekar: C42-62 (+5 cm), D84-120 (+5 cm) 
 

699:-
exkl. moms & märkning.

9899 mörkgrå/svart

73

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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PROFILMEDIA

De loggade grejerna som skapar nytta i 
vår vardag, oavsett om det är jobb eller 
fritid, och som blir en ständig påminnelse 
om ditt varumärke, det är det vi kallar 
profilmedia.  Det kan vara små enkla 
produkter som en penna eller 
stora  grejer som en  tre meter 
lång SUP-bräda. Båda dessa 
produkter hittar du hos oss.

USE
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EMPOWER
jumprope & resitstance bands

EMPOWER är setet som ger dig grymt bra träning med enkla medel. 
Använd hopprepet för att snabbt få upp din puls och vips så  
har du snart förbättrat både din kondition och koordination! 

Hopprepet har ett räfflat grepp samt en gummerad justerbar vajer. 
De tre gummibanden har olika motstånd – Light, Medium och Hard, för att du ska kunna 

anpassa träningen utefter muskelgrupp, intensitet och svårighetsgrad. 
EMPOWER är ett bra träningskomplement och underlättar  

träningen hemma såväl som på resande fot. 
Setet består av ett justerbart hopprep och tre olika träningsband,  

packat i en gympapåse gjord av återvunna petflaskor.

– A bag of muscle fever, my friend.

Art. Nr: FA1041
Handtagets längd: 17, 5 x ø 18 mm

Hopprepets längd: 3 meter, ø 2.5 mm
Material hopprep: Aluminium, plast

Mått träningsband: 150 x 15 cm
Motstånd träningsband: 12, 16, 20 kg

Material träningsband: Latex
Mått gympapåse: 35 x 24 cm

Material gympapåse: Polyester (P-PET)

TWINS 
2-in-1 bluetooth speaker

Vem sa att du inte kunde få ett kickazz stereoljud 
med en bluetooth-högtalare? 
Med ett enkelt handgrepp delas TWINS på mitten 
och skapar två högtalare. 
Ett grymt sätt att öka dynamiken, förbättra 
ljudbilden och höja hela ljudupplevelsen. 
Stereoljud utan sladd möjliggörs med hjälp av 
TWS-teknik (True Wireless Stereo). 
TWINS är en 20 Watts högtalare med 10 Watt i 
vardera del.
Detta gör att TWINS levererar ett kraftfullt ljud både 
som en högtalare eller som två separerade enheter. 

– Let the music surround you, my friend.

Art. Nr: FA1043
TWINS är IPX 5-klassad.
Ljudstyrka: 2 X 10 watt (20 watt)
Litiumbatteri: 2 x 2000 mAh
Bluetooth: 5.0+EDR
Strömnivå: DC 5 volt
Laddningstid: 3 tim
Speltid: 5–8 tim
Mått: 2 x 10 cm (20 cm) 8 cm
Färg: Svart
Material: ABS, Polyester

Elden är ett av våra fyra element…
och ärligt talat måste ju eld vara det maffigaste.
Ta med den i picknickkorgen och skapa mys på utflykten, på berget,  
i snön eller där du vill förhöja stämningen.
En monterbar eldstad som du enkelt tar med dig ut och sen hem igen.

– Cozy, my friend.

Art. Nr: FA1025
• 4 st teleskop grillgafflar
• Levereras i en nylon påse
• Material: Aluminium ram & brandsäker mech.
• Storlek: 56x56x43 cm

395:-
Pris vid 25 st exkl. moms & märkning.

599:-
Pris vid 25 st exkl. moms & märkning.

FATFIRE  
portable fire place

299:-
Pris vid 25 st exkl. moms & märkning.
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799:-
Pris vid 10 st exkl. moms & märkning.

FOLLOW 
goggles

I samarbete med REVO och deras världskända Lins-teknologi erbjuder nu Fatazz Creative 
Products ett par skidglasögon i toppklass. Linsen består av två sammansatta linser som bidrar 
till bland annat mindre kondens och imma. Linsen är gjord av okrossbar polykarbonat och är 
antirep-behandlade. 
Med FOLLOW och REVO’s isblåa lins får man ett brett synfält och 100% UV-skydd. CE-märkta.
Den minimalistiska ramen är gjord av TPU, vilket gör den miljövänlig samt bidrar till elasticiteten. 
FOLLOW’s unika magnetsystem gör det busenkelt att byta lins om väderförhållandena skulle 
förändras radikalt. För en optimal komfort och en bra luftcirkulation har FOLLOW ett trippelt  
lager skyddande skum. På resårbandets insida finns antiglid-ränder för ett bra grepp mot hjälmen.
FOLLOW Goggles levereras i en mikrofiberpåse och stöttålig väska.

– I’ll catch you on the slopes, my friend

Art. Nr: FA1042
Filterkategori: 3 (S3): Mörk toning och släpper igenom 8-18% av ljuset och där av optimal i 
väldigt ljusa miljöer.
Egen design.
FOLLOW’s resårband kan bytas ut om man är intresserad av att förädla och köpa till  
egendesignade resårband. (Från 30 st) 
Extralins: Köpt till en extralins för kvällsåkning eller molniga dagar. (Gul/silver)
Filterkategori: 2 (S2) släpper igenom 18-43% av ljuset.HALO 

headlamp

Pannlampan för den som kräver ett riktigt proffsigt ljus. 
Fungerar lika bra i yrkeslivet som på träningspasset eller andra fritidsaktiviteter.
Med HALOs smarta funktioner kan du ställa in ljuset utifrån dina behov. 
Vi älskar sensorfunktionen! Front COB LED:en lyser upp ditt närområde med 
en vidvinkel upp mot 180 grader. XPE LED:en som sitter på sidan ger en längre 
ljusbild, upp till 100 m. 

– Start shining, my friend.

Art. Nr: FA1034
HALO är uppladdningsbar via typ-C.
Storlek: Elastisk / ställbar, bredd: 2,5/3,5 cm
Material: Silikon / Polyester 
Färg: Svart
Teknisk specifikation
Li- batteri: 3.7V 1200 mAh
COB LED: 350 Lumen
XPE LED: 150 Lumen
IPX4: Hårt regn godkänd
USB: Type-C

THE BAND
Vårt sköna pannband med integrerade tunna Bluetooth-högtalare. 
Nu blir det extra skönt att vila örat mot kudden samtidigt som du lyssnar på din favoritmusik, 
eller en spännande ljudbok. THE BAND passar även att använda vid träning, 
på motionsrundan eller när du reser. Blir du störd av ljus går den även att täcka över ögonen med. 
Sovmask och högtalare i ett, smart va?

– Listen to this band, my friend.

Art. Nr: FA1033
Storlek: elastisk, ca: 58 cm i diameter/ bredd: 8,5 cm
Material: 95% Polyester, 5% Spandex
Färg: Svart
Speltid: 8–10 timmar
Tvättbar: Ja (Se instruktioner)
Teknisk specifikation
Bluetooth version: 5.0 + EDR
Räckvidd: 10 m
Frekvens: 2.402 GHz - 2.480 GHz
Li- batteri: 3,7V-180 mAh (0,66 Wh)
Laddtid: 2 timmar
Mic: Ja

17900:-
Pris vid 1 st exkl. moms & märkning.

RAIDER 
electric scooter

Körglädje med stil – kanske till mötet, 
jobbet, eventet, stranden eller golfbanan. 

Rider är en så kallad fatbike, en elscooter med breda däck som  
ger en stadig och rolig transport vart du än önskar att åka. 

Känn vinden i ansiktet, njut och cruisa fram (självklart iförd hjälm) 

– Go electric, my friend.
Art. Nr: FA1002

Specifikation:
• 2000 W borstlös motor

• Batteri 60V 20 Ah
•  Hydraulisk stötdämpare fram

• Skivbromsar, fram och bak
• 18 tumsdäck, bredd 24 cm

• Bluetooth högtalare
• LCD-display med hastighetsmätare & 

  batteriindikator
• LED strålkastare, bromsljus & blinkers

• Stöldlarm med fjärrkontroll
• Dubbla säten

• Löstagbart batteri
• Upp till 4 mil/laddning

249:-
Pris vid 25 st exkl. moms & märkning.

249:-
Pris vid 25 st exkl. moms & märkning.

bluetooth headband
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GREBBESTAD
Snygg och prisvärd penna som känns exklusiv med sina  
kromade detaljer och gummigrepp. Finns i både transparenta, 
och solida färger samt med metallkropp.
Tryckyta: 40x10mm (motsatt sida klips)

550
Pris vid 1000 ex

exkl. moms. Enfärgstryck ingår.

Art. nr:  80001 Grebbestad

500 1000 2000

  1 färg  6,40 5,50 5,30

+ 1 färg 1,60 1,00 1,00

Startkostnad 695:- per färg/position/order

HAWAII
En av våra bästsäljande pennor år efter år. Populär design 
som får jobbet gjort, väldigt prisvärd. Storlek: Ø13x135mm.

Art. nr:  80421 Hawaii

250 500 1000

 1 färg  5,80 5,20 4,40

Digitaltryck fullfärg 6,80 6,20 5,40

Startkostnad 695:- per färg/position/order

580
Pris vid 250 ex 
exkl. moms. Enfärgstryck ingår.

SUPERPRISPRESS!

ALICANTE RUBBY
Direkt ursprungen från storsäljaren Alicante Special kommer här 
en  gummerad matt metallpenna i häftiga färger.

1440
Pris vid 100 ex
exkl. moms. Lasergravyr ingår.

PENNOR
& BLOCK

TYNGDEN 
& KÄNSLAN

Art. nr:  80537 Alicante Rubby

100 250 500

Inklusive lasergravyr 14,40 13,20 12,40

Inklusive digitaltryck (fullfärg 3D) 15,20 13,40 12,80

Startkostnad 695:- per order
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ANTECKNINGSBLOCK A5 COOL
Anteckningsblock i konstläder, med ett elastiskt band. 
Linjerat papper. 80 blad.

5140
Pris vid 100 st exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

PENNA VALENCIA SOFT-TOUCH
Gummerad metallpenna i trendiga färger 
med en mjuk finish. Det gummerade 
utseendet gör detta till en trevlig present. 
Metalldelarna har en svart finish. Med blå 
jumbopatron. 
Storlek: Ø 11 x 144mm.

ATLAS SOLID 
Kulspetspenna i Toppointdesign, tillverkad i Tyskland. 
Har en påfyllningsbar jumbopatron (skrivlängd 4,5 km) 
i blått bläck. 
Storlek: Ø 12 x 147mm.

Art. nr:  87749 Valencia Soft-Touch

100 250 500

Lasergravyr  16,00 14,80 13,80

16,80 15,00 14,20

Startkostnad 695:- per order

Art. nr:  80825 Atlas Solid

250 500 1000

1 färg  9,60 8,80 8,20

Fullfärg (digital) 10,80 10,20 9,20

Startkostnad 695:- per order

NEW YORK BAMBU 
Bläckpenna gjord av bambu. Spetsen, 
clipset, tryckknappen och ringdetaljerna 
är gjorda av vetestrå. På toppen finns 
en färgad touch-tip för användning på 
smartphone-skärmar. En hållbar och rolig 
reklamartikel att ge bort. 
Storlek: Ø12x145mm.

1680
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

Art. nr:92523 Stenblock

100 250 500

1 färg  24,80 23,00 21,40

Startkostnad 695:- per färg/position/order

STENBLOCK
Arken i den här pocket-anteckningsboken har gjorts av 
stenar. Resultatet är ett starkt, slätt vattenresistent 
pappersark med en anmärkningsvärt sval touch. 
Reporterbokens form och spiral gör det enkelt att 
ta snabba anteckningar (50 ark). 
Storlek: 85x7x135mm.

2480
Pris vid 100 st exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

960
Pris vid 250 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

16:-
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

Art. nr:  87282 Penna Bambu och vetestrå

100 250 500

Lasergravyr  16,80 15,60 14,60

Startkostnad 695:- per order

Art. nr:  91066 Anteckningsblock A5

100 250 500

1 färg  51,40 47,00 43,00

Fullfärg (digitaltryck) 60,60 56,00 52,00

Startkostnad 695:- per färg/position/order

ANTECKNINGSBLOCK VÄXANDE PAPPER
Fin anteckningsbok gjord av planterbart papper. Det är ett 
biologiskt nedbrytbart eko-papper som är tillverkat med 
material från efterkonsumtion och frön. Om pappret ham-
nar i naturen växer fröna och papperet komposteras bort. 
Innehåller 100 sidor återvunnet papper med rutmönster. 
Storlek: 110x17x148mm.

Art. nr: 92526 Anteckningsbok växande papper 

100 250 500

  1 färg  40,00 37,40 35,20

+ 1 färg 6,20 5,00 4,00

Startkostnad 695:- per order

40:-
Pris vid 100 st  exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

MATERIAL
SOM KAN
GRO PÅ NYTT!

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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SWING 750 ML
Storlek: Ø80x307mm. 
Innehåll: 75 cl.

SWING 1000 ML
Storlek: Ø90x325mm. 
Innehåll: 1000 ml.

19920
Pris vid 50 ex
exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

21920
Pris vid 50 ex
exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

SWING 500 ML
Storlek: Ø70x245mm. 
Innehåll: 50 cl.

SWING 500 ML 
METALLIC EDITION 
Metallfinishen ger en sportig och robust 
look. Dessutom har flaskans lock en 
gummikant som gör den helt läckagefri. 
Flaskan kommer i en matchande present-
förpackning. 

SWING 260 ML
Storlek: Ø67x200mm. 
Innehåll: 26 cl.

13920
Pris vid 50 ex
exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

13840
Pris vid 50 ex
exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

Art. nr:  98803 Swing 750 ml

25 50 100

 1 färg  199,20 195,80

+ 1 färg 18,00 14,60

Fullfärg (Digital) 241,40 233,40 228,20

Startkostnad 695:- per färg

Art. nr:  98804 Swing 1000 ml

25 50 100

 1 färg  219,20 215,80

+ 1 färg 18,00 14,60

Fullfärg (Digital) 261,50 253,40 248,20

Startkostnad 695:- per färg

Art. nr:  98841 Swing Metallic 500 ml

25 50 100

 1 färg  147,60 144,20

+ 1 färg 18,00 14,60

Fullfärg (Digital) 188,40 181,80 176,70

Startkostnad 695:- per färg

Art. nr:  98807 Swing 500 ml

50 50 100

 1 färg  139,20 135,80

+ 1 färg 18,00 14,60

Fullfärg (Digital) 180,20 173,40 168,20

Startkostnad 695:- per färg

Art. nr:  98800 Swing 260 ml

25 50 100

 1 färg  138,40 135,00

+ 1 färg 18,00 14,60

Fullfärg (Digital) 179,40 172,60 167,40

Startkostnad 695:- per färg

SWINGTIME

SWING-ROBUST OCH EXKLUSIV STÅLTERMOS I 4 STORLEKAR 

Swingflaskorna kan märkas 
på flera effektfulla sätt, t ex:

LASERGRAVYR (ÄVEN VARIABEL)

ALL OVER FULLFÄRGSTRYCK

-SUBLIMERINGSTRYCK

-DIGITALTRYCK

-SCREENTRYCK (UPP TILL 4 FÄRGER)

METALLIC EDITION

14760
Pris vid 50 ex
exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
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MIXA DIN EGEN FÄRGKOMBO AV 10 KNALLIGA GRUNDFÄRGER 

FÄRGCHOCK!
TopActive-designad högkvalitativ europaproducerad sportflaska. Kan levereras i flera olika 
färger och man kan välja olika färg på flaska och lock bland våra standardfärger. Sportflaskan 
har ett ergonomiskt lock. 100 % läckfri och den kan tryckas runtom hela. Den är fri från BPA och 
tillverkad av 100 % återvinningsbart material. 

SPORTFLASKA DESIGN 500 ML

Art. nr:  98796  

50 100 250

 1 färg  28,40 25,60

+ 1 färg 10,80 8,60

Fullfärg (Digital) 71,00 47,00 39,20

Startkostnad 695:- per färg

Sportflaskorna kan märkas 
på flera effektfulla sätt, t ex:

ALL OVER FULLFÄRGSTRYCK

-SUBLIMERINGSTRYCK

-DIGITALTRYCK (ÄVEN VARIABEL)

-SCREENTRYCK (UPP TILL 4 FÄRGER)

SPORTFLASKA DESIGN  750 ML

Art. nr:  98798 

50 100 250

 1 färg  33,60 30,80

+ 1 färg 10,80 8,60

Fullfärg (Digital) 75,80 69,80 61,40

Startkostnad 695:- per färg

SPORTFLASKA CLASSIC 500 ML

Art. nr:  98795  

50 100 250

 1 färg  28,40 25,60

+ 1 färg 10,80 8,60

Fullfärg (Digital) 71,00 64,60 56,20

Startkostnad 695:- per färg

SPORTFLASKA CLASSIC 750 ML

Art. nr:  98797 

50 100 250

 1 färg  33,60 30,80

+ 1 färg 10,80 8,60

Fullfärg (Digital) 75,80 69,80 61,40

Startkostnad 695:- per färg

2480
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

3360
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

3360
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

2480
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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ALUMINIUMFLASKA MED KARBINHAKE   
Aluminiumflaska med enkelvägg och karbinhake. 
Flaskan är tillverkad i lätt aluminium och rymmer 
750 ml. Lämplig för kalla drycker, dock ej kolsyrade. 
Storlek: Ø73x250mm. 

KAFFEMUGG TO GO 180 ML   
Denna modell passar perfekt under varje kaffe-
maskin och eftersom det är dubbelväggigt rostfritt 
stålmaterial håller det ditt kaffe varmt tills du kan 
fylla på det på jobbet. Den eleganta designen gör 
att du med stolthet kan använda den vid skrivbordet 
på jobbet. 
Storlek: Ø90x107mm. 

LOOP 600 ML R-PET
Drickflaska i R-PET med en kapacitet på 600ml. 
Lämplig för kalla, icke-kolsyrade drycker. 
Storlek: Ø66x256mm.

TERMOSFLASKA ASHTON 650 ML
Vakuumisolerad dricksflaska med dubbelvägg. Den 
100 % läckagesäkra flaskan kommer levererad i 
en presentförpackning. Drycken kommer att hålla 
sig varm upp till 12 timmar och/eller kall upp till 
24 timmar. Flaskans utsida är behandlad med en 
pulverlackering för en mer premium yta. 
Storlek: Ø72x268mm. 

MUGG SUBLI OSLO 500 ML
Mugg i stengods. Passar perfekt med fullfärgstryck. 
Klarar maskindisk. Storlek: Ø82x97mm. 
Innehåll: 300ml.

VATTENFLASKA GLAS 500 ML
Glasvattenflaskan rymmer 500 ml. Inkluderar 
en rem på locket så att den är lätt att bära med. 
Lämplig för kalla, både kolsyrade och icke-kolsyrade 
drycker. Storlek: Ø68x225mm. Innehåll: 500ml.

Art. nr: 98812 Vattenflaska glas 500 ml

50 100 250

  1 färg  65,80 61,40 53,80

Startkostnad 695:- per order

Art. nr: 51161 Mugg Subli Oslo 500 ml

50 100 250

Fullfärg (sublimering ) 66,80 58,40 55,20

Startkostnad 695:- per order

Art. nr: 98763 Kaffemugg To Go 180 ml

50 100 250

  1 färg  65,80 61,40 53,80

+ 1 färg 6,20 5,00 4,00

Startkostnad 695:- per order

6580
Pris vid 50 exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

6680
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

6580
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

Art. nr: 98883 Termosflaska Ashton 650 ml

25 50 100

  1 färg  182,20 175,60

+ 1 färg 18,00 14,60

Fullfärg (Digital) 223,80 216,40 208,00

Startkostnad 695:- per order

Art. nr: 98743 Loop 600 ml R-PET

100 250 500

  1 färg  68,00 59,80 52,00

+ 1 färg 14,60 10,20 9,00

Startkostnad 695:- per order

Art. nr: 98746 Aluminiumflaska med karbinhake 750 ml

25 50 100

  1 färg  84,40 80,60 78,40

+ 1 färg 119,00 114,00 108,00

Fullfärg (Digital) 223,80 216,40 208,00

Startkostnad 695:- per order

18220
Pris vid 50 exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

68:-
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

8660
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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LORD NELSON TERMOMUGG  
Praktisk termomugg med låsbart lock som håller 
värmen länge, det finns även en D-ring som gör att 
man kan hänga muggen i en karbinhake.
Muggen rymmer 35 cl.
Vätska i 100°C håller en temperatur 
av 71°C efter 6 timmar.
Art. nr: 411058
Kvalitet: Stål

191:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

5554

35

65

46

12

979594

02

58

30

00

99

59

17

VARM 
DRYCK

 LÄNGE.

111:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

91:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

LORD NELSON VATTENFLASKA 
LÅNGHALS
Snygg flaska i BPA-fri tritan plast med ny långhalsad design. Tygöglan i locket gör 
det möjligt att hänga flaskan på en krok eller runt handleden. Design Jon Eliason 
Storlek: 0,8 l
Förpackning: Plastpåse
Art.Nr 411152
 

LORD NELSON 
VATTENFLASKA LITEN
Mindre modell av vattenflaska 410857
Storlek: 0,35 l
Förpackning: Plastpåse
Art.Nr 411173
 

LORD NELSON 
VATTENFLASKA
Snygg flaska i BPA-fri tritan plast, 
lock i rostfritt stål. Tygöglan i 
locket gör det möjligt att hänga 
flaskan på en krok eller runt 
handleden.  
Storlek: 0,6 l
Förpackning: Plastpåse
Art.Nr 410857
 

81:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

58 00 50 99 23 37 60

SAMTLIGA FLASKOR FINNS I DENNA FÄRGSKALA
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PAPER BAG
Papperskasse med rejält handtag. Glansigt laminerad.  
Endast 1-färgstryck från lager. 
Art. nr: 91513 Stor         300x120x400 mm
Art. nr: 91512 Mellan   240x100x300 mm
Art. nr: 91511 Liten        180x80x240 mm  
Vikt: 200 g/m2

3420

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

2560

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

2940

Pris vid 100 ex
exkl. moms. 

Enfärgstryck ingår.

AXELREMSVÄSKA BOMULL OEKOTEX 
Klassisk bomullsaxelväska 140 g/m2 som 
är idealisk för kampanjaktiviteter. 
Med Oekotex-certifieringen är denna väska 
ett hållbart val. 
Storlek: 380x100x420mm. 
Art. nr: 95158 

AXELREMSVÄSKA BOMULL OEKOTEX 
Klassisk lite kraftigare bomulls-axelväska 
270 g/m2 med bälg. 
Storlek: 450x100x330mm 
Art. nr: 95162
  

Giftbag med hög glansig finish!

OEKO-TEX!

MILJÖKASSAR 
MED DITT 
TRYCK!

SHOPPINGVÄSKA PP-WOVEN
Glansig shoppinbag i PP-woven 
material. 
Perfekt shoppingkasse eftersom 
materialet 
klarar att bära upp till 10 kg. 
Storlek: 450x180x450mm.
Art. nr: 91483 

4260
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

AXELREMSVÄSKA BOMULL  OEKOTEX 
Klassisk bomullsaxelväska 140 g/m2 med 
bälg. Den här Oekotex-certifierade väskan 
är perfekt för kampanjaktiviteter och är ett 
hållbart val. 
Storlek: 400x100x350mm. 
Art. nr: 95159

AXELREMSVÄSKA BOMULL OEKOTEX 
Klassisk axelremsväska av högkvalitativ 
bomull 280 g/m2. Den här Oekotex-
certifierade väskan är idealisk för 
marknadsföring och daglig användning. 
Det är ett hållbart val. 
Storlek: 420x120x430mm. 
Art. nr: 95163
 
  

2760
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår. 4440

Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

3780
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.

6220
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
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NIGHTINGALE TYGKASSE RECYCLED 
Tygkassar av återvunnen bomull är miljömässigt ett 
strålande alternativ. Det sparar på jordens resurcher 
då det minskar behovet av nyproducerad bomull och vi 
kan ta hand om det vi redan har. Denna kasse är vävd 
av återvunna bomullstrådar och har fått lite extra pol-
yestertrådar tillagda för fibrerna i återvunnen bomull 
är svagare, på detta sätt får du en slitstark kasse. Sätt 
gärna en bild eller logga på din kasse - vi hjälper dig 
med processen!
Art nr: 411140

RECYCLED

54:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

214:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

134:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

LORD NELSON SHOPPINGBAG  
Praktisk shoppingbag som man spänner upp 
i kundvagnen  
så det är lätt att stoppa i varorna.
Färg: marin 58, svart 99
Storlek: 41x33x28 cm
Art. nr: 411177

LORD NELSON SHOPPINGBAG MED 
KYLFACK  
Praktisk shoppingbag som man spänner 
upp i kundvagnen så det är lätt att stoppa 
i varorna. Det medföljer även ett fack för 
kylda varor som man fäster med kardborre.
Färg: marin 58, svart 99
Storlek: 41x33x28 cm
Art. nr: 411177 utan kylfack
Art. nr 411178 med kylfack 

125:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

LORD NELSON BAG 450 G
Kraftig bomullskasse med bälg 
i både sidor och botten. 
Art.nr: 411128
Färg: natur 02, svart 99
Storlek: 38x41x12 cm
Vikt: 450 g/m²

93:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

LORD NELSON BAG 450 G
Denna lunchbag är gjord i jute 
och har en skyddande ptplast 
invändigt. Det går utmärkt att 
sätta ett trevligt litet budskap 
på bagen.   
Art. nr: 411136
Material: Utsida 100% jute, 
Insida 100% PP-plast  
Storlek: 26,5x15x28

MARKERINGSVÄST
Markeringsvästar med reflexer 
som ger bra synlighet i mörker. 
Färg: rosa 23, lila 46, marin 50, 
svart 99
Vuxen finns endast i svart 99.
Art. nr: 411154
Storlek: onesize vuxen 65x70 cm, 
barn 40x51 cm

REFLEXVÄST
Var säker och syns med våra reflexvästar. 
Färgerna Orange (36) och Lime(62) är CE 
märkta och godkända med EN220471 för 
vuxen och EN1150 för barn
Art. nr: 411036  
Storlek: Vuxen 65x70 cm, barn 40x51 cm 
(kan användas upp till en längd av 135 cm)

93:-
Pris vid 50 st inkl. 

1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 

395:- och moms.

77:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

93:-
Pris vid 50 st inkl. 

1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 

395:- och moms.

77:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad 395:- 
och moms.
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65:-
Pris vid 96 st

exkl. moms och märkning.

899:-
Pris per st exkl. 

moms och märkning.

OUR PADEL STORY HEX12K 
Svenskutvecklade padelracket med helt 

nya materialegenskaper som medför 
högre precision och prestanda. Dropp-

formen och den styvare kärnan lämpar 
sig för spelaren som är redo att ta nästa 

kliv mot padeltoppen. 
Vikt: 370 g

Art. nr: 70174
 

1499:-
Pris per st exkl. 

moms och märkning.

PRINCE PREMIERE R 
Detta rack passar utmärkt 
för nybörjare till medelgoda 
spelare. Racket har en rund 
form vilket ger det en större 
träffyta.
Vikt: 355-360 g
Art.nr: 70171
 

PADELBOLLAR 3-PACK

24 48 96 144

Wilson utan märkning 69 67 65 63

Black Crown utan märkning 79 77 75 73

+ eget svep i fullfärg/montering 23 21 20 18

Startkostnad 695:- per märkt order

PADELBOLLAR
Grym padelboll  med bra synlighet, 

hastighet och hållbarhet. Säljs i lådor 
om 24 rör/låda, ett rör är 3 bollar. Märks 

från lager med svep om röret.

LOGGADE RACK OCH BOLLAR!

OUR PADEL STORY CHAPTER ONE 
Ett väldigt prisvärt rack som med dess runda form passar utmärkt för 
nybörjaren upp till den medelgoda padelspelaren. Ramen i padelracket 
består av multipla lager styvt kompositmaterial. Kärnan är en avvägd 
balans av flexibel EVA-polymer och glasfiber. 
Vikt: 360 g
Art. nr: 70176
 

OUR PADEL STORY CHAPTER TWO 
Vidareutveckling av Chapter One. Droppformen och den styvare 
kärnan gör att detta rack lämpar sig bättre för den lite mer erfarne 
spelaren. Ramen i padelracket består av 100 % carbon och har kevlar-
förstärkt toppramprofil för ökad böj- och vridstyvhet vid smash. 
Vikt: 360 g
Art. nr: 70177
 

1429:-
Pris vid 10 st exkl. moms, inklusive 

dubbelsidig foliering.
(Utan foliering 969:-)

Vi kan foliera Chapter One 
och Chapter Two på framsidorna 

med ett slitstarkt laminat 
som ger ett helt unikt 

padelrack.

1789:-
Pris vid 10 st exkl. moms, inklusive 

dubbelsidig foliering.
(Utan foliering 1329:-)

BE YOUR BRAND
PÅ PADELBANAN

2.0 COMBI BAG
En väska som fungerar som en ryggsäck för padel och en mängd 
andra användningsområden. 
Mått och volym: 40x32x11 cm - 14 L. 
Art. Nr: 040250 

Pris vid 50 st inkl. brodyr 
max 40 cm2, moms och
mönsterkort 1150 kr 
tillkommer  

512:-

SVETTARMBAND
Se vår specialdesign 
på sidan 27. 
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DUO ® SOFT+
Passar handicap 6-54. 2-delad
Kompression 29. Extremt mjuk med 
längd och känsla.

TRIAD
För spelare med HCP 0-18. 4-delad. 
Kompression 60. Extremt mjuk 
med tour- och spinnkänsla. 

STAFF MODEL 
För spelare med HCP 0-10. 4-delad. 
Extremt mjuk med tour- och 
spinnkänsla

15 dussin 30 dussin 45 dussin

500:- 495:- 490:-

435:- 430:- 425:-

Golfkampanj 2020
DX2®SOFT 

Art.nr: 70126

Passar handicap 6-54. 2-delad 
Kompression 29  
Extremt mjuk med längd och känsla.

DUO®SOFT+

Art.nr: 70128

Passar handicap 6-54. 2-delad
Kompression 29
Extremt mjuk med längd och känsla.

255:- 250:- 245:-

275:- 270:- 265:-

BONUS-
DUSSIN PÅ

KÖPET! 15 dussin 30 dussin 45 dussin

LOGGAD GOLFHANDSKE!
herrar i storlekarna S, M och L. Minimiantal är 48 st och
då ingår tryck i upp till 4 färger. Art.nr: 70143

179:-
Pris vid 48 ex
exkl. moms. Fyrfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:-

DUOPRO® 

Art.nr: 70122

Passar handicap 0-18. 4-delad. 
Kompression 60 
Extremt mjuk med tour- och spinnkänsla. 

FGTOUR® 

Art.nr: 70121

Passar handicap 0-12. 4-delad. 
Kompression 70
Extremt mjuk med tour- och spinnkänsla. 

410:- 405:- 400:-

485:- 480:- 475:-

DX3®SOFT SPIN 

Art.nr: 70127

Passar handicap 2-24. 3-delad. 
Kompression 40
Extremt mjuk med spinn- och kontroll.

320:- 315:- 310:-

NYHET - digitaltryckta golfbollar!
Vi presenterar nyheten att kunna fullfärgstrycka flera av våra golfbollar. Tillgängligt 
på modellerna DUO Soft+, DUO Pro och FG Tour (endast vita bollar).

Dessutom fortsätter vi med 1 gratisdussin per 15 beställda dussin.

Tryckkostnad 12 kr/dussin/färg, Startkostnad 695 kr per färg
Digitaltryck (fullfärg) 30 kr/dussin. Startkostnad 695 kr

275:- 270:- 265:-

DIGITALTRYCK PÅ VITA BOLLAR

LOGGADE GOLFBOLLAR 
FRÅN WILSON STAFF
BONUSDUSSIN  VID VAR 15:E DUSSIN!

Vi kan fullfärgstrycka flera av våra golfbollar. 
Tillgängligt på modellerna DUO Soft+, DUO Pro och Staff Model.

Digitaltryck (fullfärg) 30 kr/dussin. Startkostnad 695 kr

Tryckkostnad 12 kr/dussin/färg, Startkostnad 695 kr per färg.
För digitaltryck i fullfärg, se villkor ovan.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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NYCKELBAND
Nyckelband i polyester med säkerhetsspänne både 
fram och bak samt metallkrok. Lagervara (för andra 
utföranden kontakta din leverantör). 
Storlek: 520x20mm.
Art. nr: 90879

1860
Pris vid 100 st exkl. moms.  
Enfärgstryck ingår.
Startkostnad. tillkommer.

MINTASK CLICK
Pepparmintask  i aluminium med 
klick-funktion, 12 gram. Ej sockerfri. 
Art. nr: 91794

1640
Pris vid 250 st exkl. moms. 
Fullfärgstryck ingår.
Startkostnad tillkommer.

LOGOTOPS
En logotop är en fullfärgstryckt 
klisterdekal med en skyddande 
silikonmassa ovanpå. En produkt som 
går att fästa på flera olika platser och 
produkter så att du kan visa upp ditt 
varumärke där du önskar. Pris baseras 
på logotopsens storlek mätt i mm2.
Art. nr: 99515

1150
Pris/st vid 199 st exkl. moms.
Inklusive digitaltryck, format 500 mm2

Startkostnad 695:- tillkommer.

Isskrapa, svart eller vit i solida 
färger. Tryck på en sida möjligt. 
Storlek: 120x100mm.
Art. nr: 90789

1120
Pris vid 250 st exkl. moms.
Digitaltryck ingår.
Startkostnad tillkommer.

LÄPPBALSAM
Läppbalsam i stift med 
twist funktion. Finns i flera 
färger. 
Art. nr: 90476

1240
Pris vid 250 stexkl. moms. 
Fullfärgstryck ingår.
Startkostnad tillkommer.

HANDSPRAY
Handspray för rengöring av händerna. 
Innehåller alkohol (62%). 
Storlek: 8ml.
Art. nr: 90345

1960
Pris vid 250 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
OBS! Fraktkostnad för farligt gods 
tillkommer med 1200:-

RENGÖRINGSGEL  
62% alkoholbaserad rengöringsgel. 
Liten och smidig för väskan, ryggsäcken 
eller att ha med i fickan. 
Storlek:  30ml.
Art. nr: 91295

1980
Pris vid 250 st exkl. moms. 
Fullfärgstryck ingår.
OBS! Fraktkostnad för farligt gods 
tillkommer med 1200:-

BRASTÄNDARE 
Braständare i fyra färger. 
Finns i röd, blå, svart och vit. 
Barnsäker. 
Storlek: 229x45x20mm.
Art. nr: 90691

8780
Pris vid 100 ex exkl. moms.  
Enfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- tillkommer.
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PONCHO BIO
Bionedbrytbar poncho tillverkad av PE-ma-
terial. Det är onödigt att säga att plast slängs 
i de utsedda återvinningsfacken. Men det är 
fortfarande bra att veta att denna poncho 
förmultnar naturligt inom 12 månader. 
Storlek: 110x160x5mm, 
ponchostorlek: 120x100 cm  
Art. nr:90490  

2380
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Klistermärke fullfärg ingår.
Startkostnad tillkommer.

FITNESS-MOTSTÅNDSBANDSSET  
Denna uppsättning innehåller tre olika motståndsband, 
en manual och ett etui. Varje band har sin egen mot-
ståndsnivå. Nivån indikeras med prickar på band och på 
färgen. Det finns några exempel på övningar i manualen 
så att du omedelbart kan börja din träning. 
Storlek: 117x75x18mm.
Art. nr: 93244

9380
Pris vid 50 ex exkl. moms.  
Fullfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- tillkommer.

DELUXE 27” PARAPLY
Gå med stil med detta stora 

och lyxiga paraply. Den slående 
fyrkantiga designen skapar en 

större yta och är tillräckligt stor 
för två personer. Ramen är helt i 

glasfiber och vindtät. 
Storlek: Ø1210x900mm.

Art. nr: 97107

21340
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Fullfärgstransfer ingår. (Max 25 cm2)

RIVA NFC PENNA FÖR DIGITALA BUDSKAP 
Gör en reklamartikel som en penna ännu mer personlig genom att 
inkludera ett digitalt meddelande. När du för en NFC-kompatibel 
smartphone i anslutning till penna så kan du se det digitala meddelan-
det på din telefon. Detta kan till exempel vara ett visitkort, webbplats, 
video osv. Storlek: Ø12x145mm.
Art. nr: 87280

4040
Pris vid 100 ex exkl. moms.  
Fullfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- tillkommer.

LUNCHLÅDA FRESH 1000 ML
En solid och elegant Toppoint-
designad lunchlåda i kraftigt 
material. Locket på lådan 
erbjuder stor tryckyta. Storlek: 
178x132x72mm.
Art. nr: 90466

9760
Pris vid 100 st exkl. moms. 
Fullfärgstryck ingår.

FITNESSHANDDUK R-PET   
En hållbar blickfångare under varje sportaktivi-
tet. Denna kylhandduk minskar kroppstempera-
turen. Vattnet i handduken avdunstar i luften och 
sänker temperaturen på kroppen och omgivande 
luft. Både handduken och den praktiska påsen 
är gjorda återvunna PET-flaskor. Handduken är 
30x80 cm. Storlek: 110x20x145mm.
Art. nr: 91204

5740
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Fullfärgstransfer ingår. (Max 25 cm2)

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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COOLLUX
Uppgraderingen på succén 

Kooduu! Kombinerad högtalare, 
lampa och vinkyl.

Art, nr: 1616

1599:-
Pris per st exkl. moms. 

COOLLUX MINI
en Coolux i compaktare format!

Art, nr: 1629

1349:-
Pris per st exkl. moms. 

KYLARE MED LJUD & LJUS.

159:-
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- per order.

XOOPAR MR.BIO ECO-FRIENDLY CABLE WHEAT
Multikabel är alltid bra att ha till hands och här är ett miljövänligt alternativ 
som är tillverkad av 80 % biologiskt nedbrytbar plast och 20 % vete.
Art. nr 2067

Lightning

Micro USB

Type-CType-C

USB

351:-
Pris vid 50 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- per order.

XOOPAR OCTOPUS GAMMA 2
Kombinerad powerbank på 3000 mAh samt multikabel, perfekt för resan. 
Innehåller alla kontakter som krävs för att ladda dagens elektronikprodukter. 
Dessutom tillverkad av återvunna plastflaskor (R-PET).
Art. nr 3192
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449:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- per order.

XOOPAR ECO POWER
Vår bästsäljande powerbank har uppdaterats med nytt skal av biologiskt ned-
brytbar plast så den blir ett bättre val för miljön. Innehåller en kapacitet på 5000 
mAh och kan enkelt ladda telefonen trådlöst tack vare Qi-tekniken och med hjälp 
sugpropparna på baksidan som fäster på telefonen.
Art. nr: 2269

MOYOO ESSENCE BT SPEAKER 
Liten och smidig 5 W bluetooth-högtalare med tygdesign. Har mikrofon för 
konferenssamtal och 7 timmars batteritid. TWS-teknik vilket innebär att man 
kan parkoppla den med en andra enhet.
Art. nr: 1548
 

309:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- per färg/position/order.

XOOPAR TRAFOLD 3 
Kraftfull och smidig laddningsplatta för trådlös laddning. - Ladda upp till 4 
enheter samtidigt. - Ihopfällbar design med magnet gör den smidig att ta med på 
resan. - MagSafe-kompatibel. - Höljet är tillverkat av biologiskt nedbrytbar plast.
Art. nr: 3188
 

389:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- per order.

365:-
Pris vid 25 st exkl. moms. 
Enfärgstryck ingår.
Startkostnad 695:- per order.

XOOPAR MR BIO POWERPACK
Vår bästsäljande powerbank har uppdaterats 
med nytt skal av biologiskt nedbrytbar plast 
så den blir ett bättre val för miljön. Innehåller 
en kapacitet på 5000 mAh och kan enkelt 
ladda telefonen trådlöst tack vare Qi-tekniken 
och med hjälp sugpropparna på baksidan som 
fäster på telefonen.
Art. nr: 3186

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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JAYS X-SEVEN 
Trådlösa hörlurar i snygg och slimmad design från 
det svenska varumärket Jays. Märks med laser-
graverad platta som fästs på kåpan. - Grymt ljud. 
- Isolerar ljudet bra åt båda håll. - Mikrofon för tele-
fonsamtal. - 24 timmars batteritid. - Voice control 
Siri och Google Assistant.
Art. nr: JAY0247

599:-
Vid 25 st Inkl. graverad platta x 2 exkl. moms.

Vi kan ta fram din logo i exklusiv logotop, 
anpassad tillden triangulära ytan på högtalaren. Begär offert!

POWER BY 
BLAUPUNKT

389:-
Pris  per st exkl. moms 

och märkning. 

BLAUPUNKT BT SPEAKER
Rejäl 10 W bluetooth-högtalare som blir en eye-

catcher. Tack vare bra batteritid på 10 h så kan den 
spela hela kvällen utan att behöva laddas. 

Art. nr: BLP3925

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

92

BE YOUR BRAND MAGAZINE



JAYS S-GO THREE 2.0 
Snygg 13 Watt högtalare från Jays med härligt 
ljud. Märks på ovansidan med 1-färgstryck. - 
360-graders ljud. - 12 timmars batteritid. - Går 
att parkoppla. - Mikrofon för telefonsamtal. - 
IPX4-klassad så den står emot fukt och väta. 
Storlek: Ø130x60 mm.
Art. nr: JAY0503

JAYS T-SEVEN 
Jays bästa in ear-lurar. Märks genom tryck på asken. - 
Grymt ljud. - Brusreducering. - Touch-kontroll. - Fan-
tastisk mikrofon tack vare dubbel mikrofonuppsät-
tning. - 5 timmars batteritid. - Kan laddas upp igen i 
asken för ytterligare 3x5 timmars batteritid. - Asken 
laddas trådlöst eller med medföljande kabel. - Voice 
control Siri och Google Assistant. - 3 olika storlekar 
av gummipropp medföljer för optimal passform.
Art. nr: JAY0242

919:-
Vid 25 st Inkl. fullfärgstryck exkl. moms.

999:-
Vid 25 st Inkl. 1-färgstryck exkl. moms.

93

BE YOUR BRAND MAGAZINE



00 vit

03 sand

03 nougat

20 ljusrosa

38 vinröd

57 duvblå

58 marin

59 denim

61 aquagrön

95 grå

97 mörkgrå

99 svart

LORD  NELSON FROTTÉ  
Fairtrade certifierad frottéserie av kammad öglefrotté, den är kraft-
ig och skön att torka sig med. Väljer du Fairtrade-märkta skapar du 
möjlighet till förändring . Du bidrar till att odlare och anställda, med 
egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är 
en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom 
och stärka människors inflytande och handlingskraft med syfte att 
skapa förändring och utveckling. Går utmärkt att brodera. 

Vikt: 550 g/m²

Art. nr: 410004 Lord Nelson 550gm2 Fairtrade. 
(Brodyr baserad på 60cm2 storlek)

STRAND & POOL
FÖRBEREDD

23 rosa

30 cerise

35 klarröd

36 terracotta

37 orange

44 ljuslila

46 lila

14 lejongul

54 turkos 63 äppelgrön 65 petrol55 royalblå

Den högkvalitativa frottén från Lord Nelson är hållbar i dubbel bemär-
kelse. Fairtrade-märkningen garanterar att produkten har tagits fram 
med hänsyn till miljön och till de som arbetat med bomullsfrottén. 
Genom att välja Fairtrade kan du påverka att det skapas bättre villkor 
för bomullsproducenter och en mer hållbar framtid. 

70 x 130 cm

90 x 150 cm

50 x 70 cm

30 x 50 cmFAIRTRADE
              FROTTÉ

550G/M2

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

129:-

Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck, exkl. startkostnad 395:- och moms.

169:-
269:-
369:-

PRISER INKLUSIVE BRODYR!
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• Minsta beställning: 100 st.
• I priserna ingår utrikesfrakt.
• Önskas fysiskt prov tillkommer det 

950:-/st. Prov ej i egen PMS, utan i 
lagerfärg. 

• Leveranstid ca 7 veckor efter godkänd 
orderskiss + brodyrbild.

• Oeko Tex certifierade produkt.
• Vi reserverar oss för att leverera 
• +/- 10% av beställd kvantitet.
• Produkten är styckförpackad i påse.

     Tillval
• Extra brodyr per 1000 stygn: 2:-

BADROCK
Skön badrock i 100% bomullsfrotté, 330 gsm.
Pris inkl. en brodyr*, relief, infärgning av egen 
PMS färg och egen nacketikett. 
Storlek: S/M, L/XL, XXL.
Art. nr: 413010019

SE 14-218 Swerea IVF

LOGGAD ÄNDA IN I LUGGEN.
SPECIALDESIGNADE FROTTÉPRODUKTER
MED 7-10 VECKORS LEVERANSTID

Frotté
Detaljinformation
 

RELIEF HANDDUK
Frottéhandduk i egen PMS färg. 
Motivet “skärs” ut,  
vilket ger en diskret märkning med 
ton-i-ton effekt.
Art nr: 413010003
Kvalitet: 100% bomull

MÄRKMETODER PÅ FROTTÉ

BRODYR HANDDUK
Frottéhandduk i egen PMS färg. 
100% bomull. I priset ingår en brodyr 
på 5000 stygn. 
Pristillägg vid större brodyr: 
2:-/1000 stygn.
Art. nr: 413010001

329:-
Pris per st vid 100 st exkl. moms 

Exempel 100x150, 420g/m2

319:-
Pris per st vid 100 st exkl. moms 

Exempel 100x150, 420g/m2

539:-
Pris per st vid 100 st exkl. moms. 

Exempel 330g/m2

GOLF HANDDUK
Golfhandduk i bomullsvelour med öljett.
Art nr: 410079
Färg: Vit 00, röd 35, marin 58, svart 99
Storlek: Storlek: 40x50 cm.

89:-
Inkl. brodyr vid 100 st kostnad för  
mönsterkort tillkommer. Exkl. moms.
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SAGAFORM BRAZIL MUGG 
I ALLA DINA FÄRGER

SAGAFORM BRAZIL MUGG
Brazil, Sagaforms trotjänare och den mest populära 

kaffemuggen. Finns i 15 härliga färger, så att ni säkert 
ska hitta en som passar er. Brazil muggarna har 

avrinningskanaler på undersidan som gör så att 
vattnet rinner undan efter maskindisk. Muggarna 
är av tåligt stengods som klarar både maskindisk 
och mikrovågsugn. 
Blank ut- och insida och stapelbar på 2.

Art. nr: Se nedan
Kvalitet: Stengods

Storlek: H 100 mm 25 cl

5017253 Röd5017855 Rosa5017259 Orange

5017260 Gul5016643 Limegrön5017257 Grön

5017256 Ljusgrön5017254 Ljusblå5017258 Lila

5017255 Mellanblå5016645 Mörkblå5016644 Svart

5017854 Beige5017853 Grå5016642 Vit

Pris vid 48 st exkl. moms. 

42:-
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KOLSYRAT VATTEN!
1495

Vid köp av 100 st, kliché ingår i priset

Finns det något godare än iskallt vatten när det är 
varmt och du behöver kyla ner dig lite? Finns det 
något nyttigare? 

PET-vattenflaskor med antingen naturell eller lätt 
citrussmak är jättepopulära profilprodukter på 
mässor och andra event. 

För hälften av vad en flaska kostar i handeln får du 
dessutom din egen etikett i färg! Korken finns i flera 
färger så att du kan matcha din etikett. 

KOLSYRAT VATTEN MED EGEN ETIKETT - FRÅN 100 FLASKOR! 

Art. nr: 3062 Kolsyrat vatten naturell 500ml

Hälsobox med nyttigheter

Brevutskick! Hemleverans - ett effektivt och personligt sätt att skicka något gott till medarbetare, kunder eller hemma-jobbare.  
Vad sägs om en ekologisk äppelpaj till kaffet & en mango eller ananasbar av 100% frukt till mellanmålet? Gott och sunt! Frakt tillkommer.
Art. nr: 9126

109:-
1000:- i kliché tillkommer

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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Chokladbitar 5g, gott till kaffet! Finns i mörk choklad och mjölkchoklad.
Art. nr: 7075

395
Vid 1140st + 1000:- i kliché

Karameller
Den mest klassiska reklamprodukten - finns i massor 
med goda smaker! Svensktillverkade.
Art. nr: 7040

169:-
Vid 90kg +5:-/kg pulverfyllda + 1200:- i kliché

4-p praliner i ask.  
Vid standard design ingår kliché. 
Art. nr: 9025

45:-
Vid 100 st + 1000:- i kliché

Chokladbitar Minipraliner 4p 
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Sockerfria tuggummin med mintsmak förpackade i den praktiska 
blisterförpackningen tillsammans med en sleeve i din design.

Art. nr: 6041

980
Vid 1000st + 1000:- i kliché

Finns i lakrits, frukt samt hård mint (sockerfri)

Tablettaskar

Cocktailnötter i en trevlig plåtburk!
Art. nr: 8777

25:-
Vid 300 st + 1000:- i kliché

*I varianten Sockerfri tillkommer 1:-/ask

Mångsidig reklambärare - flera goda smaker! 
Svensktillverkade

Art. nr: 7010

590*

Vid 1000st + 1000:- i kliché

Tuggummi 6-p Coctailmix burk 

Dextro Energy 
karameller 

Ge en snabb och postitiv energikick - Karameller med 
smak av citron fyllda med dextropulver

Art. nr: 8465

195:-
Vid 75kg + 1500:- i kliché

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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GIVE
YOUR BRAND
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GIVE
YOUR BRAND
Vi definierar företagsgåvor som lite personligare och exklusivare 

produkter där  vi väljer att inte skapa branding på själva gåvan.   
Vi tänker oss att dessa ges och kopplas till syften och samman-
hang där relationen  skall bekräftas: julklappen, avtackningen, 

belöningen för en god insats eller ett gott resultat.  
Vi vet från undersökningar att gåvor från arbetsgivare är 
kraftigt motivationshöjande och vi vet att gåvokulturen 

är stark hos svenska företag.

SÄSONGSGÅVOR
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INGENTING ÄR OMÖJLIGT FÖR

Hellre ökänd än okänd, och de ökända Salong Betong är kända för både tatueringar och allt annat de gör. De skapar 
utrymme och möjlighet för kreativitet, och nu har de tagit sin kreativitet till Kosta Boda.  
Ur samarbetet föddes en serie barglas för olika drycker, med eller utan alkohol, där de på olika sätt samplat Kosta 
Bodas logotyp. Kollektionen må ha få delar, men kvalitet och funktion trumfar kvantitet – i serien, lanserad 2022, 
finns minst ett glas för varje drink. Skål!

Salong Betong har sitt ursprung i bläck, mu-

sik, skaparglädje och gemenskap. Salongen är 

så mycket mer än en vanlig tatueringsstudio: 

den är en plats för skapande och handling, 

som drivs av passion, nyfikenhet och en 

oändlig livslust. 

Kärleken till bläck är hjärtat i salongens 

verksamhet, men listan över kreativa projekt 

som sträcker sig bortom tatueringar är lång 

och blir ständigt längre. Den rymmer allt 

från sneakerslanseringar och modeprojekt 

till logotyper och affischer till musikartister. 

Från graffitimålningar till en egen tv-serie och 

sociala ungdomsprojekt. 

”När Salong Betong öppnade ville vi revolutio-

nera den svenska tatueringsscenen. Vi hade 

annorlunda inspirationskällor och stilinfluenser. 

Medan tatueringsvärlden på den här tiden 

framför allt präglades av färgstarka bilder, 

tjocka linjer, motorcyklister och rock’n’roll 

specialiserade vi oss på svart-grå tatueringar 

med text, tunna linjer och realism. Vi har 

kopplingar till hiphopvärlden. I stället för att 

fylla väggarna med dödskallar, rocknostalgi 

och tatueringsexempel satsade vi på avskalat, 

minimalistiskt och djärvt. Men framför allt har 

vi utöver vårt stora tatueringsintresse också 

många andra intressen. Mode har funnits med 

oss från början, liksom de grafiska konstfor-

merna och olika sätt att utvidga oss själva i den 

digitala världen.” 

Genom åren har Salong Betong byggt upp 

en imponerande uttryckskatalog, vilket har 

lett till mycket uppskattade designsamar-

beten med Reebok, Johan Nyström, Unicef, 

Bea Szenfeld och Swedish Match. Och nu är 

samarbetet med Kosta Boda ett faktum. 

Fyra olika glas med djärv grafisk design har 

tagit form. Projektet har inspirerats av olika 

modesamarbeten, men influenserna har 

sedan tillämpats på ett nytt material: glas. 

”Ju fler saker man intresserar sig för, desto in-

tressantare blir livet. Det ger en livsglädje. Det 

kan handla om konst, mode, bilar, porslin. Om 

besticken på en restaurang är vackra känner 

man att någon har brytt sig om detaljerna. 

Det är inte varje dag man får en chans att 

göra någonting av sina intressen, så när den 

väl kommer ska man ta den. 

”Att skapa ett glas är någonting vi har velat 

göra. Och vi ville verkligen göra ett Kosta 

Boda-glas med Salong Betong-design, inte 

tvärtom. Kosta Boda är ett så coolt märke. 

Därför ville vi att glaset liksom skulle skrika, att 

märket skulle täcka hela glaset. Som graffiti på 

ett tunnelbanetåg. Vi älskar att leka med text, 

bild och logotyper, och det var en ära att få 

experimentera med loggan för ett så etablerat 

märke och ha kul med den.” 

Vad som kommer att hända i framtiden är det 

ingen som vet, men Salong Betongs kärna, 

liksom deras budskap, är att våga drömma 

stort. Alla kan åstadkomma stora saker, 

oavsett bakgrund eller var man kommer ifrån. 

Och vem vet vad som står näst på tur för 

Salong Betong: utformning av urbana miljöer, 

animation eller kreativa äventyr i metaver-

sum? ”Virtual reality är oändligt häftigt. Man 

kan skapa målningar och skulpturer i 3D med 

neon eller eld, och sedan promenera genom 

det man skapat och titta på det från olika 

vinklar. Det bästa med att göra olika projekt 

är att det blir som ringar på vattnet. Vi gör 

någonting, som leder oss till någonting, som 

sedan leder oss till nästa sak.” Ingenting är 

omöjligt.

Text: Stephanie Verstift

319:-
Pris exkl. moms & märkning.

HIGHBALL 33 CL 2-PACK
Highball-glaset används 
med fördel till att servera 
uppfriskande longdrinks 
eller cocktails, med eller 
utan alkohol. 
Art. nr: 7092106
Storlek: 33 cl

319:-
Pris exkl. moms & märkning.

OF 28 CL 2-PACK
Servera svala cocktails, 
med eller utan alkohol, i 
Old Fashioned-glaset eller 
använd vid servering av 
rena spritdrycker. 
Art. nr: 7092105 
Storlek: 28 cl

319:-
Pris exkl. moms & märkning.

DOF 35 CL 2-PACK
Servera svala cocktails, 
med eller utan alkohol,  
i Double Old Fashioned- 
glaset eller använd vid 
servering av rena sprit-
drycker.
Art. nr: 7092107
Storlek: 35 cl

239:-
Pris exkl. moms & märkning.

SHOT 6 CL 2-PACK
Shotglaset är perfekt  
för rena spritdrycker  
eller shots. 
Art. nr: 7092108 
Storlek: 6 cl
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CARAT LJUSLYKTA 2-PACK
Ljuslyktan finns i två storlekar. 
2-pack.
Art. nr: 60039
Storlek: 95 mm + 125 mm

239:-
Pris exkl. moms & märkning.

CARAT COASTER 2-PACK
Carat Coaster passar med fördel för vinglas 
med en minimalistisk design. 
Glasunderläggen kommer i 2-pack. 
Art. nr: 6590103
Storlek: 100 mm

400:-
Pris exkl. moms & märkning.

 (Ord. pris 798:-)

239:-
Pris exkl. moms & märkning.

CARAT COASTER
Carat Coaster är ett elegant tillägg i dukningen. 
Storleken på underlägget passar med fördel för 
servering av en vinflaska eller som ett dekorativt 
fat för blockljus. 
Art. nr: 6590105
Storlek: 125 mm

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

104

BE YOUR BRAND MAGAZINE



CARAT COUPE
Carat coupe är ett glas för 
mousserande drycker och cock-
tails. Glaset har en bred kupa 
som låter drycken andas för en 
mer utvecklad smak. Glaset 
passar också för desserter. Benet 
är täckt med mönstret som 
kännetecknar serien. 2-pack.
Art. nr: 6590108
Storlek: 25 cl

CARAT VIN
Carat vin har en bred funktion 
och är utvecklat för att passa 
till olika drycker. Benet är 
täckt med mönstret som 
kännetecknar serien. 2-pack.
Art. nr: 6590109
Storlek: 44 cl

559:-
Pris exkl. moms & märkning.

559:-
Pris exkl. moms & märkning.

559:-
Pris exkl. moms & märkning.

CARAT CHAMPAGNE
Carat champagne är ett glas 
för mousserande drycker. 
Glasets ben är täckt med 
mönstret som kännetecknar 
serien. 2-pack.
Art. nr: 6590100
Storlek: 24 cl

Med Orrefors serie Carat bryter Lena Bergström mot den traditionella glasslipningens ideal. 
Här har hon istället slipat fram ett samtida uttryck där kaos och ordning möts och förhöjer 

varandras vackraste sidor. Den breda serien omfattar allt från vaser, ljusstakar och ljuslyktor 
till skål, tallrik, assiett och vinglas. Vissa med detaljer i metall. Serien lanserades 2009.

DESIGN LENA BERGSTRÖM

CARAT VAS + 2P CHAMPAGNEGLAS
Carat cylindervas har en övre kant i metall i paket med två glas i 
samma serie. Glaset passar för mousserande drycker.
Art. nr: 60062

CARAT

2800:-
Pris exkl. moms & märkning.

CARAT VAS
Carat cylindervas har en övre kant i metall. Vasen 
passar för snittblommor eller växter från den egna 
trädgården. 
Storlek: Höjd 240 mm
Art. nr:6590124

2499:-
Pris exkl. moms & märkning.

 (Ord. pris 3359:-)
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ISHINK 
2 l Ishink tillverkad i blankpolerat rostfritt 
stål  och har dubbla väggar för att hålla 
isen kall länge. Till ishinken kommer 
tillhörande tång. 
Art. Nr: 411213
Kvalitet: 100% Rostfritt Stål 
Storlek: 2 l

FLASKKYLARE 
Flaskkylare från  Orrefors Jernverk i medium storlek med 
plats för 2-3 flaskor men fungerar lika bra att servera bål i . 
Tillverkad av 100% aluminium med en stabil fot. 
Art. Nr: 411198
Kvalitet: 100% Aluminium 
Storlek: Ca 7 l

1499:-
Pris/st vid 50 st exkl. moms.

499:-
Pris/st vid 50 st exkl. moms.

JULKLAPPSKORTET
LÖSNINGEN PÅ JULSTÖKET
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COOL     
DE LUXE

TYLESAND KYL RYGGSÄCK 
Ryggsäck med ytterskal i exklusivt skinn och innerfoder som en kylväska, tillverkad i en klassisk 
design. Ryggsäcken har tre utvändiga fack som stängs med dragkedja. Ryggsäcken har ett 
stort lock som ger en tydlig överblick över väskans innehåll. Enkel att packa. Kylväskan har 
vadderade axelremmar och en vadderad baksida för en bättre bärkomfort. 
Skinnet som används till denna produkt är certifierat och hållbart framtaget enligt Reach. 
Art. nr: 90003 
Kvalitet: Skinn 

TYLESAND KYLVÄSKA  
Kylväska med ytterskal i exklusivt skinn, tillverkad i en klassisk design. Kylväskan har ett utvän-
digt fack som stängs med dragkedja. Väskan har ett stort lock som ger en tydlig överblick över 
innehållet. Enkel att packa. Kylväskan har två stycken bärhandtag, går även att bära över axeln 
med det medföljande axelremmen. 
Skinnet som används till denna produkt är certifierat och hållbart framtaget enligt Reach. 
Art. nr: 90002 
Kvalitet: Skinn

1998:-
Pris exkl. moms & märkning.

1998:-
Pris exkl. moms & märkning.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

Gåvokort är i sig närmast en gåva från 

ovan till alla som kämpar med klappar 

och premier till företagets anställda och 

kunder. Och bland olika gåvokortslös-

ningar är Julklappskortet i framkant

vad gäller flexibilitet och möjligheter.

Skälen till att ge ett gåvokort blir dess-

utom hela tiden fler: Under åren med 

omfattande distanskommunikation  har 

Julklappskortet utvecklats till en extremt 

flexibel plattform för hälsningar och 

belöningar som innefattar gåvor. 

Du kan få en uppfattning om möjlighe-

terna och utbudet av varumärken på 

julklappskortet.se

Vi på New Wave Profile berättar också 

gärna mer om denna populära produkt.

JULKLAPPSKORTET
LÖSNINGEN PÅ JULSTÖKET
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KARL-JOHAN VÄSKA MED SVAMPKNIV, BEIGE/SVART
Praktisk, enkel och hopfällbar svampväska med svampkniv. Insidan har 
en liten ficka där den medföljande hopfällbara svampkniven kan förvaras. 
Väskan är tillverkad i jute med en vaxad insida som gör den enkel att 
rengöra. Kulörerna är naturnära. Denna väska är ett måste för alla som ger 
sig ut i svampskogen.
Art. nr: 5018342 
Material: Jute/valnöt/rostfritt stål

2-PACK GRILLSPETT
2-pack grillspett av rosépläterat rostfritt stål.
Art. nr: 411169 
Material: Rostfritt Stål
Storlek: 37 cm

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning

249:-

GRILLPINNE
Grillpinne av rostfritt stål 

och handtag av ek 
förpackad i en påse av nylon.

Art. nr: 411170 
Material: Rostfritt Stål Ek

Storlek: 19-80 cm

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning

249:-

5018207

5018098
5018209

50183595018208

5018097

5018096

145:-
Pris vid 50 st inkl. 1-färgstryck,  
exkl. startkostnad och moms.

LOKE BILMUGG MED LÅSBAR TRYCKFUNKTION LITEN
Vår populära bilmugg i en praktisk storlek som passar att ställa 
direkt i de flesta kaffemaskiner. Rymmer 24 cl dryck.  
Den smarta låsfunktionen gör muggen både läckagefri och lätt 
att dricka ur. Bara att trycka på knappen för att öppna/ stänga. 
Muggen har en dubbelväggig konstruktion i rostfritt stål vilket 
gör att den håller värme längre. 
Art.Nr Svart 5018360, röd 5018359, svart/vit 5018361, vit/svart 
5018362, svart 5018096, guld 5018097, silver 5018098, blå 
5018206, vit 5018207, grön 5018208, gul 5018209
Kvalitet: Rostfritt dubbelväggig stål/plast

275:-
Pris exkl. moms.

 (Ord. pris 295:-)

ALLTID
TILL HANDS

50183625018361

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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CITY KYLVÄSKA HÖG, GRÖN 
Praktisk och sportig kylväska i grönt rPET-
material. Snygga detaljer i beige och svart. 
En lite högre modell som till exempel passar 
till två vinflaskor eller 1,5 liters PET-flaskor. 
Har både bärhandtag och justerbar axelrem.
Art. nr:  5018311
Storlek: 22 x 12 x 37 cm

Pris exkl. moms.

250:-

CITY PICKNICK PLÄD, GRÖN 
Lyxig och sportig picknickpläd med vattenavvisande undersida och 
fack med dragkedja för förvaring. Tillverkad i grönt rPET-material.  
Pläden rullas enkelt och smidigt ihop och kan sedan bäras i handtaget.
Art. nr:  5018305
Storlek: 130 x 170 cm 

Pris exkl. moms.

299:-

CITY KYLVÄSKA STOR, GRÖN 
Rymlig, stilren och sportig kylväska i grönt rPET-material. Läckra detaljer i 
beige och svart. Praktisk med både bärhandtag och justerbart axelband. 
Rymmer 20 liter.
Art. nr:  5018310
Storlek: 34 x 22 x 28 cm

Pris exkl. moms.

340:-

CITY KYLRYGGSÄCK, GRÖN 
En riktigt lyxig och sportig kylryggsäck i 
grönt rPET-material i Sagaforms serie 
City rPET. Ryggsäcken som har många 
nya fina detaljer gör den än mer 
användbar ute i skog och mark. 
Två ytterfack, nätfack på sidorna, 
karbinhake för att fästa mugg eller 
annat, spännband inuti, förstärkt 
ryggdel och justerbara axelband. 
Rymmer 21 liter.
Art. nr:  5018309
Material: rPET/polyester/PEVA
Storlek: 28 x 16 x 45 cm

Pris exkl. moms.

430:-
ÅTERVUNNEN
PET
ÄR RÄTT!
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199:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

STÅLMUGG
Vakuumisolerad mugg av rostfritt stål med dubbla 
väggar där innerväggen är pläterad med koppar för 
bästa värmehållningsförmåga. Handtaget har även 
en karbonhake
Art. nr: 411159
Kvalitet: Rostfritt stål
Storlek: 35 cl

ORREFORS HUNTING TERMOSFLASKA
Vakuumisolerad termosflaska av rostfritt stål 
med dubbla väggar där innerväggen är pläterad 
med koppar för bästa värmehållningsförmåga.
Art. nr: 411184
Färg: Svart 99
Kvalitet: Rostfritt stål
Storlek: 60 cl

329:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

Vit 00

Svart 99

Blå 58

Turkos 54

Orange 37

Rosa 23

Mörkgrön 60

ALUMINIUMFLASKA
Lätt flaska i aluminum med plastlock och karbinhake för att hänga i 
ryggsäck eller byxor. En bra outdoor vän för att minimera vikt.
Art. nr: 411197
Färg: Vit 00, rosa 23, orange 37, turkos 54, blå 58, grön 60, mörkgrön 
60, svart 99
Kvalitet: Aluminium
Storlek: 750 ml

89:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

EN TUR TILL 
SKOGEN.
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ORREFORS HUNTING KYLVÄSKA 
Kylbag i grov canvas med justerbar axelrem och orden-
tliga handtag. Med rejäl isolering håller den matsäcken 
kall under hela utflykten. Detaljer i PU-läder.
Art. nr:  410846
Kvalitet: Bomullscanvas
Färg: marin 58, grön 65, grå 95, sand 03
Volym: 38 x 32 x 24 cm,  27 liter

599:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

ORREFORS HUNTING COOLER BACKPACK 
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, stort hu-
vudfack och tre mindre fickor för tillbehör. Ryggsäcken 
har reglerbara remmar och håller picknicken välkyld 
under hela dagen. Detaljer i PU-läder.
Art. nr: 410847
Kvalitet: Bomullscanvas
Färg: marin 58, grön 65, grå 95, sand 03
Volym: ca 23 liter

599:-
Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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QUICKBUTTON TRÄLÅDA MED 4 FACK
Rustik och snygg trälåda i svensk ek. Gravyr 
för varumärke eller personliga namn. 
Art. nr:  60 5100 
Kvalitet: Obehandlad ek
Storlek: 295 x 175 x 210 mm 

465:-
Pris exkl. moms, inkl. gravyr.  
Vid beställning om minst 10 st.  

PIZZATALLRIK I SVENSK EK
Rustik och snygg pizzatallrik i svensk ek. 
Gravyr för varumärke.
Art. nr: 60-6100
Material: Obehandlad svensk ek
Storlek: 38 cm diameter

Pris exkl. moms, inkl gravyr.  
Vid beställning om minst 10 st.  

369:-

SVENSK EK
BRÄNNGRAVYR PÅ ÄKTA
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QUICKBUTTON RUSTIK
SKÄRBRÄDA  I MASSIV EK

Rustik skärbräda i ek med fräst spår.
Art. nr: 60-4100

Material: Obehandlad svensk ek
Storlek: 400 x 300 x 30 mm

TAPASBRICKA I EK
Genuin tapasbricka i svensk 
ek. Gravyr för varumärke eller 
personliga namn.
Art. nr: 60-6000
Material: Obehandlad svensk ek
Storlek: 460 x 140 x 14 mm

Pris exkl. moms, inkl gravyr.  
Vid beställning om minst 10 st.  

249:-

Pris exkl. moms inkl gravyr.  
Vid beställning om minst 10 st.  

469:-

SVENSK EK
BRÄNNGRAVYR PÅ ÄKTA
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GJUTJÄRNSFAT
 Jon Eliason skål i en stramt 
stilren design. 
Art. nr: 410879 
Material: Gjutjärn
Storlek:  4,5x30 cm

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

549:-

ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 2,8 L 
Art. nr: 410763
Emaljerad gjutjärnsgryta. En gedigen 
gryta perfekt för både långkok och 
vardagsmat.
Storlek: 2,8 liter, 22x10 cm
Styckpris: 1049:- 

ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 5 L
En rejäl emaljerad gjutjärnsgryta som rymmer allt du 
behöver för en riktig festmåltid.
Art. nr: 410820
Storlek: 5 liter, 18x26 cm
Styckpris: 1549:- 

ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 3,5 L 
Art. nr: 410781
En lite större emaljerad 
gjutjärnsgryta, oval form.  
En gedigen gryta perfekt för 
både långkok och vardag-
smat.
Art. nr: 410781
Storlek: 3,5 liter, 36x22x17 cm 

GJUTJÄRN.

Färger: Offwhite 02, röd 35, 
orange 36, mörkgrön 65, 
ljusgrå 92, grå 95, svart 99

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

1399:-

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

1199:-

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

949:-

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

549:-
GJUTJÄRN SKÅL STOR
Art. nr: 410878
Färg: Svart 99
Material: Gjutjärn
Förpackning: Presentkartong
Storlek: 10x25 cm

GJUTJÄRNSSKÅL LITEN
 Jon Eliason skål i en stramt stilren design. 
Art. nr: 410877 
Material: Gjutjärn
Storlek:  6,4x15 cm

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

279:-
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FÖRKLÄDE
Slitstarkt förkläde producerad i ren bomull med justerbar rem i nacken. Vid midjan 
finns tre fickor för exempelvis anteckningsblock, termometer eller kocksläng/
kökshandduk. Remmar och detaljer i PU-läder.  Kombinera gärna med Grillhandske 
411219 och grytlappar 411220.
Art. Nr: 411218 
Storlek: 65x100 cm

FÖRKLÄDE
Slitstarkt förkläde producerad i ren bomull med justerbar rem i nacken. Vid midjan finns tre 
fickor för exempelvis anteckningsblock, termometer eller kocksläng/kökshandduk. Remmar 
och detaljer i PU-läder. Kombinera gärna med Grillhandske 411219 och grytlappar 411220
Art. Nr: 411215 
Storlek: 65x100 cm

GRILLHANDSKE
Grillhandsken från Kosta Linnewäfveri är tillverkad i ren bomull. Den quilatade handsken 
skyddar handen vid matlagning eller bakning. Innehåller en snygg detalj i PU-läder för 
upphängning. Matchas med förkläde 411215 eller 411218 och grytlappar 411220
Art. Nr: 411219 
Storlek: 18x31 cm 

2-PACK GRYTLAPPAR
Grytlappar i 2-pack med ögla, producerad i ren bomull märkt med Oeko-Tex, trygg textil. 
Grytlapparna är quiltade, vadderade och har en snygg detalj  i PU-läder för upphängning.  
Matchas med förkläde 411215 eller 411218 och grillhandske 411219
Art. Nr: 411220 
Storlek: 20x20 cm

95

58

03

399:-
Pris/st vid 50 st exkl. moms.

95

58

03

119:-
Pris/st vid 50 st exkl. moms.

329:-
Pris/st vid 50 st exkl. moms.

99:-
Pris/st vid 50 st exkl. moms.

03

58

95

03

58

95

KÖKSCHEF.
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VASE BABBLY L CLEAR
Som en stor såpbubbla med en perfekt rund form och en vackert 
strukturerad yta visar Vas Babbly vägen när vi inreder. En vas som är 
organisk och självständig, som tror på sig själv och dekorerar hemmet med 
en självklar kaxig skörhet. Vacker med stor bukett eller i all sin enkelhet. 
Art. nr: 5280604700 
Material: Glas

Pris exkl. moms.

760:-

VASE/CANDLE HOLDER BABBLY S CLEAR
Som en liten såpbubbla med en perfekt rund form och en vackert 
strukturerad yta. En mindre vas som är organisk och självständig, som tror 
på sig själv och inreder hemmet med en självklar kaxig skörhet. Använd 
ensam för trädgårdens blommor, med ett värmeljus eller duka med flera 
på ett långbord. 
Art. nr: 5280604800 
Material: Glas

Pris exkl. moms.

135:-

BABBLY
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CANDLE HOLDER CALORE XS RED/ORANGE
Ljushållare Calore i röd och orange är en eldig medlem i Calore-familjen. En livfull 
färgkombination som blir kaxig och passionerad. Ljuslyktans glas är tjockt och 
släpper igenom ett behagligt sken. Mixa och matcha Calore-familjens medlemmar 
efter säsong och humör – alla funkar med alla. 
Art. nr: 5280602766 

Pris exkl. moms.

200:-

CANDLE HOLDER CALORE XS
Calore är en klassisk och stilren ljushållare. Effektfull att blanda med seriens andra färger och 
storlekar. En produkt som fungerar både som vas och med ljus i. Ju fler tillsammans desto bättre.
Art. nr: Rusty Red 5280602706, Orange 5280602707, Lilac 5280602709, Coral 5280602711, 
Green 5280602712, Black/White 5280602701, Yellow 5280602710, Beige 5280602703

Pris exkl. moms.

180:-

CANDLE HOLDER CALORE XS MULTI
Calore är en klassisk och stilren ljushållare. Effektfull att blanda med seriens 

andra färger och storlekar. En produkt som fungerar både som vas och med 
ljus i. Ju fler tillsammans desto bättre.

Art. nr: 5280602714 

Pris exkl. moms.

200:-

CANDLE HOLDER CALORE XS MULTI
Calore är multifunktion identifierad. Använd som vas, ljushållare eller som skål. Mixa 
och matcha med färger och mönster. Den passar till allt överallt! Calore kommer i en 

multikulör med handmålat mönster i dov rosa, grön och grå och sand.
Art. nr: 5280602744 

Pris exkl. moms.

200:-

VASE/CANDLE HOLDER CALORE M RED/ORANGE
Ljushållare Calore i röd och orange är en eldig medlem i Calore-familjen. En 

livfull färgkombination som blir kaxig och passionerad. Ljuslyktans glas 
är tjockt och släpper igenom ett behagligt sken. Mixa och matcha Calore-

familjens medlemmar efter säsong och humör – alla funkar med alla. 
Art. nr: 5280600266 

Pris exkl. moms.

380:-

Rusty Red 5280602706 Orange 5280602707 Lilac 5280602709 Coral 5280602711

Green 5280602712 Black/White 5280602701 Yellow 5280602710 Beige 5280602703

CANDLE 
HOLDER 
CALORE
GLASKONST

BABBLY

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com
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DITTE SERVERINGSFAT, GRÅ/SVART 
Ett fat, många olika användningsområden. Tapas, tacos 
eller plockmat – på Ditte serveringsfat får allt plats på 
samma tallrik. Istället för flera små skålar blir det här 
serveringsfatet praktisk och stilrent. Ditte är handgjord. 
Färg och yta kan därför variera från en produkt till en 
annan. 
Art. nr: 5018330 
Material: Stengods

Pris exkl. moms.

360:-
DITTE DJUPT SERVERINGSFAT, GRÅ/SVART
En större serveringsskål för salladen, brödet eller 
fruktsalladen. Kanten pryds med små pastiller, det där 
extra piffet som vi gärna vill ha när vi äter tillsammans. 
Ditte är handgjord. Färg och yta kan därför variera från 
en produkt till en annan. Varje produkt är unik i sitt slag.
Art. nr: 5018329
Material: Stengods

Pris exkl. moms.

345:-
DITTE TACOSTÄLL 2-PACK, GRÅ/SVART
En tacoserie utan ett ställ för tacoskalen hade inte 
känts seriöst. Så här är det! Men det fungerar lika bra 
för att servera soft buns, wraps eller korv med bröd. 
Stället är stapelbart. Ditte är handgjord. Färg och yta 
kan därför variera från en produkt till en annan.
Art. nr: 5018333 
Material: Stengods

Pris exkl. moms.

250:-

TACOS/TAPAS

HANNA BRICKA, BRUN
Hanna bricka är tillverkad i FSC-märkt rödek - ett älskat material som är hållbart 
och passar i alla hem. Brickan är rektangulär med böjda kanter. Handtagen är 
integrerade för en praktisk och stabil funktion. En bricka i snygg design för varje 
dag, månad och år in i framtiden.
Art. nr: 5018338 
Material: FSC ekträ

Pris exkl. moms.

395:-

HANNA TALLRIK, BRUN
Hanna tallrik är tillverkad i FSC-märkt rödek - ett älskat material som är hållbart och 
passar i alla hem. Tallriken är rektangulär med böjda kanter, som nötta från naturen 
själv. En perfekt tallrik för kvällsmackan, fikan på altanen eller som en liten bricka.
Art. nr: 5018340 
Material: FSC ekträ

Pris exkl. moms.

69:-
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CANDLE GINGER JOY & LUSCIOUS BLOOM
Candle Ginger Joy  & Luscious Bloom: - Fantastiska dofter för en själsmytande tradition. 
Lämna aldrig ett brinnade ljus obevakat. Håll borta från barn och djur. Glaset kan bli varmt, 
placera ljuset på lämplig varmresident yta. Tillverkad av soyavax.
Art. nr: 5392450812 Candle Ginger Joy
Art. nr: 5392451703 Candle Luscious bloom 
Material: 90% sojavax, 5% doft, 5% vegetabilisk olja

240:-
Pris exkl. moms.

 (Ord. pris 259:-)

400:-
Pris exkl. moms.

 (Ord. pris 430:-)

SOFT

DOFT

Fler produkter och mer information hittar du på
newwaveprofile.com

MAJA FLEECEPLÄD
Maja är en underbart lyxig, mjuk och stor pläd i ett vackert 
mönster som påminner om sö eller mossa. Maja finns i 
vitt och grönt. Inslagen med ett rosettband i en snygg 
presentkartong.
Art. nr: Grön 5018219, vit 5018220
Material: 100% polyester

349:-
Pris exkl. moms.

 (Ord. pris 365:-)

ESTHER FLEECEPLÄD, BENVIT
Esther är den perfekta fleecepläden. En tjockare beige 
fleecepläd som med sina ränder skapar ett klassiskt 
uttryck. Mjuk, varm och lätt att ta med sig vart man 
än går, både inomhus och utomhus. En lyxig pläd som 
skapar leenden hos både givaren och mottagaren. 
Inslagen med ett rosettband i en snygg presentkartong.
Art. nr: 5018357 Benvit
Art. nr: 5018358 Grå
Material: 100% polyester
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SHOW
YOUR BRAND

Tekniken erbjuder mängder av möjligheter att skapa stora snygga ytor 
för ditt varumärke och ditt budskap. Vi har samlat ett urval populära 

”mobila” produkter som är lätta att ta position med och lätta att byta 
ut motivet på.  Vi erbjuder även kompletta paket för mässor och event.

EXPONERING & DISPLAY
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FLAGGA!
Vi kan erbjuda en mängd olika 

produkter och format för att 
skapa position för ditt företag 

där det har sin verksamhet, både 
kring den egna fastigheten och 
de ytor du skapar tillfälligt, på 
t ex mässor och sponsorevent. 

Här vill vi trycka extra mycket 
på flaggor som är bra och tydlig 

exponering för året-runt-bruk. 
Se alltid till att ha fräscha 

flaggor i topp!

Hajfena medium

REKLAMFLAGGA
Våra digitaltryckta reklamflaggor 

tillverkas i stickad polyester i 
tjockleken 120 g/m2. Tack vare att 
de är digitaltryckta kan vi erbjuda 

samma låga pris vid låga volymer. 
Reklamflaggorna trycks alltid med 

genomtryck och i standardsor-
timentet kommer de med både 

kantband och bandclips. För att 
göra flaggorna extra slitstarka 

syr vi dem med dubbla sömmar 
runtom hela flaggan.

PRISEXEMPEL PER STYCK REKLAMFLAGGA - STÅENDE  DIGITALTRYCK
ART.NR. STORLEK 1 ST 2-4 ST 5-9 ST 10-14 ST

5200-10 150x300 cm 1964:- 1560:- 1250:- 1116:-

5200-20 150x400 cm 2677:- 2139:- 1718:- 1540:-

Alla priser är per styck samt exkl. moms.

PRISEXEMPEL PER STYCK REKLAMFLAGGA - LIGGANDE  DIGITALTRYCK
ART.NR. STORLEK 1 ST 2-4 ST 5-9 ST 10-14 ST

4200-10 150x100 cm (-6 m stång) 960:- 759:- 603:- 535:-

4200-20 200x125 cm (7-8 m stång) 1339:- 1070:- 848:- 759:-

4200-30 240x150 cm (9-10 m stång) 1651:- 1318:- 1049:- 934:-

4200-40 300x180 cm (11-12 m stång) 2453:- 1985:- 1586:- 1427:-

Alla priser är per styck samt exkl. moms.

848:-
200x125 cm 

pris/st vid köp av 5-9 st
 exkl. moms. 

1730:-
Pris/st vid köp av 5-9 st
inkl- 4-färgstryck. exkl. moms. 

1552:-
Pris/st vid köp av 5-9 st
inkl- 4-färgstryck. exkl. moms. 

Rak medium
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BEACHFLAG!
BEACHFLAGGOR
Beachflaggan är den perfekta budbäraren för både utom- och inomhusbruk. Köp till flera 
varianter av fot så kan flaggan lätt återanvändas oavsett var den ska stå.
Vi levererar beachflaggan Sober som är en högkvalitativ flagga som tål slitage och finns i tre 
olika format – Hajfenan, Droppen och Rak. Samtliga format finns dessutom i flera storlekar 
så att ni kan anpassa höjden efter var flaggan ska stå. Trycks med modern tryckteknik för 
bästa resultat och levereras alltid i en snygg och praktiskt väska för transport och förvaring.

PRISEX. PER STYCK BEACHFLAGGA RAK 
INKL. MAST, FLAGGA OCH KRYSSFOT + 4-FÄRGSTRYCK
ART.NR. STORLEK FLAGGMÅTT 1 st 2-4 st 5-9 st 10 st

5001-10 Rak flagga small 78x170 cm 1989:- 1786:- 1408:- 1341:-

5001-20 Rak flagga medium 78x220 cm 2577:- 2287:- 1730:- 1620:-

5001-30 Rak flagga large 78x330 cm 3125:- 2723:- 2387:- 2244:-

Alla priser är per styck samt inklusive 4-färgstryck och kryssfot. Exklusive moms och frakt.

PRISEXEMPEL PER STYCK BEACHFLAGGA HAJFENA
INKL. MAST, FLAGGA OCH KRYSSFOT+ 4-FÄRGSTRYCK 
ART.NR. STORLEK FLAGGMÅTT 1 st 2-4 st 5-9 st 10 st

4001-10 Hajfena flagga small 50x200 cm 1875:- 1674:- 1296:- 1227:-

4001-20 Hajfena flagga medium 60x250 cm 2399:- 2109:- 1552:- 1441:-

4001-30 Hajfena flagga large 78x375 cm 2893:- 2490:- 2151:- 1999:-

4001-40 Hajfena flagga X-large 85x460 cm 3675:- 3165:- 2730:- 2525:-

4001-50 Hajfena flagga s wide 69x200 cm 1960:- 1760:- 1560:- 1410:-

4001-60 Hajfena flagga m wide 80x250 cm 2485:- 2195:- 1898:- 1675:-

1552:-
Pris/st vid köp av 5-9 st
inkl- 4-färgstryck. exkl. moms. 

Droppen medium

PRISEXEMPEL PER STYCK BEACHFLAGGA DROPPEN
INKL. MAST, FLAGGA OCH KRYSSFOT + 4-FÄRGSTRYCK 
ART.NR. STORLEK FLAGGMÅTT 1 st 2-4 st 5-9 st 10 st

4002-20 Droppen flagga medium 95x200 cm 2399:- 2109:- 1552:- 1441:-

4002-30 Droppen flagga large 135x280 cm 2893:- 2490:- 2151:- 1999:-
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POPUP BORD
Popup-bordet är ett effektivt hjälpmedel för att synas på mässan eller even-
tet. Kommer i en praktisk väska och är mycket enkelt att ta upp och ner. Insidan  
av bordet blir ett smidigt förvaringsutrymme och bilden på framsidan är  
utbytbar.
Art.nr: 7500

Stomme av aluminium. 
Clips för stabil låsning av system. 

Standardmodulen är 3x3 rutor. 
Mått: 223x223 cm Vikt: 13 kg

POPUP VÄGG
Vill ni sticka ut bland andra på ett event eller en mässa ska ni definitivt satsa 
på en popupvägg! Att bygga en hel utställningsvägg kan inte gå snabbare. 
Popup expanderar likt ett paraply till överraskande storlek – fem kvadrat-
meter (2,23x2,23m). Popup ryms i en smidig nylonväska med en totalvikt av 
endast 13kg och kan enkelt bäras med av en person. Budskapet kan mycket 
enkelt bytas ut för olika tillfällen. (Finns även i storlek 296x223 cm).
(ledbelysning som tillval)
Art.nr: 6500

POP BELYSNINGSKIT
2-pack
Art.nr: 6500-30

ROLLUP SOBER
Vår standardrollup. En snygg och slitstark rollup i formatet 
85x200cm. Tål att monteras upp och ner många gånger 
och levereras alltid i en vadderad väska för enkel transport 
och förvaring.  
Art.nr: 2500
Mått: 85x200 cm 

PRISEXEMPEL PER STYCK ROLLUP - SOBER
inkl. väska
BREDD ART.NR BESKRIVNING 1 ST 2 ST

85 cm 2500 Kasset rollup
SOBER 85x200 cm 

1205:- 995:-

ROLL-UP PENTA
För den designmedvetne. Penta är både snygg, kompakt 
och diskret. Dessutom är den väldigt lätt. En komplett 
Penta väger mindre än tre kilo. Penta har en teleskop-
stång som gör att ni själva kan ställa in lämplig höjd ber-
oende på var den ska stå. Finns i 5 storlekar och levereras 
i snygg och praktisk väska.
Art.nr: 3400-3800

PRISEXEMPEL PER STYCK ROLLUP - PENTA
BREDD ART.NR BESKRIVNING 1 ST 2 ST

60 cm 3400 Kasset rollup Penta inkl. väska 60x205 cm 1660:- 1480:-

85 cm 3500 Kasset rollup Penta inkl. väska 85x225 cm 2110:- 1860:-

100 cm 3600 Kasset rollup Penta inkl. väska 100x225 cm 2505:- 2210:-

125 cm 3700 Kasset rollup Penta inkl. väska 125x225 cm 3170:- 2785:-

150 cm 3800 Kasset rollup Penta inkl. väska 150x225 cm 3845:- 3380:-
Alla priser är per styck samt exkl. moms.

Se ut som ett proffs
Vi gör det snyggt, lätt och smidigt!

4398:-
Pris vid köp av 1 st
inkl- 4-färgstryck. exkl. moms. 

11145:-
Pris vid köp av 1 st
inkl- 4-färgstryck. exkl. moms. 

3110:-
2-pack pris vid köp av 1 st
exkl. moms. 

995:-
Pris/st vid köp av 2 st
exkl. moms.

1860:-
85x225 cm 
pris/st vid köp av 2 st
exkl. moms. 
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990:-
Pris vid köp av 10 st
Pris exkl. moms, inklusive liksidigt tryck. 

ADBOX

910:-
Pris vid köp av 10 st
Pris exkl. moms, inklusive oliksidigt tryck.

825:-
Pris vid köp av 10 st
Pris exkl. moms, inklusive liksidigt tryck. 

79:-
Pris vid köp av 25 st

Pris exkl. moms, inklusive tryck.

69:-
Pris vid köp av 25 st
Pris exkl. moms, 
inklusive tryck.

ADBOX LARGE 2-BOX TOWER
Tvåsidig lättvikts-reklampelare med paneler i fodrad well och kopplingar i tålig plast. 
Tål upp-nedmontering flera gånger. Levereras styckepackade i platt wellembal-
lage med monteringsanvisning. Pelaren är anpassningsbar med flera moduler samt 
påbyggnadsbar. Produkten är tillverkad av miljömärkta råvaror med stor del åter- 
vunnen pappersfiber. Lätt att återvinna efter användning. Pris inklusive liksidigt tryck.

BREDD HÖJD ART.NR 5-9 10-24 25-49 50-99 100-

585 mm 1790 mm AB0027-2 1229:- 990:- 645:- 439:- 325:-

A5 KONKAVDISPLAY
Smart bordsdisplay i 300g miljömärkt kartong. Tryckyta på både 
fram- och baksida. Levereras platt och monteras på en sekund. 
Produkten är tillverkad av miljömärkta råvaror.
Lätt att återvinna efter användning.

BREDD HÖJD ART.NR 25-49 50-99 100-

148 mm 210 mm AB0184D 69:- 49:- 28:-

A4 KONKAVDISPLAY
Smart bordsdisplay i 300g miljömärkt kartong. Tryckyta på både 
fram- och baksida. Levereras platt och monteras på en sekund. 
Produkten är tillverkad av miljömärkta råvaror.
Lätt att återvinna efter användning.

BREDD HÖJD ART.NR 25-49 50-99 100-

210 mm 297 mm AB0139D 79:- 54:- 31:-

ADBOX ELLIPSETABLE
Tvåsidigt popup-ståbord i fodrad well med bordsskiva och fötter i plast. Levereras stycke- 
packade i platt wellemballage med monteringsanvisning. Produkten är tillverkad av miljö- 
märkta råvaror med stor del återvunnen pappersfiber. Lätt att återvinna efter användning.

BREDD HÖJD ART.NR 5-9 10-24 25-49 50-99 100-

545 mm 950 mm AB0386 1155:- 825:- 430:- 295:- 220:-

BREDD HÖJD ART.NR 5-9 10-24 25-49 50-99 100-

400 mm 1000 mm AB1205-2 1189:- 910:- 475:- 325:- 245:-

ADBOX SMALL 2-BOX TOWER
Pris inklusive oliksidigt tryck.
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RIKTPRISER FÖR TRYCK, BRODYR, TRANSFER M M
Screentryck   

Övriga kostnader
Original/Montering
Schablon/startkostnad      600:-/färg
Startkostnad repeat  400:-/färg
Färgbyte  300:-
Färgblandning PMS 250:-
Korrektur 0:-
Ändring av korrektur 200:-
Textsättning 400:-
Provtryck 400:-/färg
Minimikostnad tryckorder                1000:-/logo

Brodyr/Mönsterkort
Mönsterkort     1200:-
Startkostnad  400:-
Ändring mönsterkort  510:-
Omstartkostnad under 20 plagg 375:-
Namnbrodyr      100:-
Påsömnad av applikation           Offert
3D brodyr   +30% på ord. Prislista 

Transfer
Montering transfer  24:-/montering
Montering på piké  27:-/montering
Montering på sweatshirt 27:-/montering
Montering på arbetskläder 29:-/montering
Montering på skjorta 34:-/montering
Montering på jacka 34:-/montering
Montering på väska 34:-/montering
Montering märke/etikett 34:-/montering
Startkostnad  500:-/färg
Startkostnad processtransfer  1600:-

Förpackning
Styckförpackning i plastpåse 8:-/st
Expressleverans - 7 arb.dagar 1000:-
Superexpress - 4 arb.dagar 2000:-
Presentinslagning exkl kartong 25:-/st
Inslaget i presentpapper liten  25:-/st
Inslaget i presentpapper stor 45:-/st
Present uppvaktning med  
cellofan & snören mm  55:-/st
Byte zipper 20:-

Designförslag
Litet koncept 7500:-
Stort koncept  15 000:-
Originalarbete/designförslag      800:-/tim

0-24

64:-

70:-

77:-

84:-

88:-

25-49

53:-

59:-

64:-

70:-

77:-

50-99

36:-

41:-

47:-

54:-

60:-

100-249

26:-

34:-

42:-

49:-

55:-

250-499

24:-

31:-

37:-

44:-

49:-

500-999

21:-

25:-

30:-

34:-

38:-

1000-

18:-

20:-

21:-

22:-

23:-

2500-

16:-

19:-

20:-

21:-

22:-

1-färg

2-färg

3-färg

4-färg

5-färg

95:- 84:- 67:- 60:- 55:- 41:- 24:- 23:-6-färg

Angivna priser är våra 
riktpriser exkl. moms. 

Lokala avvikelser 
kan förekomma.

HÖST / VINTER 2022

BRODERADE OCH/ELLER VÄVDA MÄRKEN        Offert

Toppoint Logotops® ger dig möjligheten att addera ytterligare värde till din produkt och till ditt varumärke. En logot-
op är ett självhäftande märke med ett speciellt epoxylager. Detta gör att din logotype visualiseras med en 3D-effekt.  
De fäster på alla hårda och plana ytor, vilket gör att möjligheterna nästan är obegränsade! Logotops håller i alla väder. 
UV-strålning, hård vind och annan väderpåverkan vållar inga problem för Toppoint Logotops®. Detta blir inget “klister-
märke” utan ett snyggt sigill med hög finish som höjer ditt varumärke och bevarar det över mycket lång tid. Flera produkter 
i denna katalog lämpar sig utmärkt för att märkas med logotops.

Som framgår nedan så kommer du snabbt ner i pris om du beställer lite volymer. 
Hela prislistan för alla storlekar och kvantiteter finner ni på www.toppoint.se

Logotops. Dekaler med emaljkänsla.

REKTANGULÄR & OVAL LOGOTOP
Rektangulär, kvadratisk eller oval Logotop där produkten  
av höjden x bredden hamnar i följande intervall:  
Pris inklusive flerfärgstryck.
Startkostnad 695 kr

RUND LOGOTOP
Rund Logotop där diametern hamnar i följande intervall:
Pris inklusive flerfärgtryck.
Startkostnad 695 kr

Antal  50 100   250      500
100 mm2 16,30 9,60   4,80      3,40 
500 mm2 18,70 11,50   6,30      4,90
1000 mm2 19,30 12,40    7,60       5,90
2500 mm2 23,90 17,40    12,00     10,80
5000 mm2 42,90 31,40    22,30    20,60

Antal  50 100   250      500
11,20 mm 16,30 9,60   4,80      3,40 
25,20 mm 18,70 11,50   6,30      4,90
35,60 mm 19,30 12,40   7,60      5,90
56,40 mm 23,90 17,40   12,00    10,80
79,70 mm 42,90 31,40   22,30   20,60

Brodyr   
1-24

69:-

75:-

77:-

82:-

87:-

25-49

68:-

70:-

75:-

80:-

84:-

50-99

64:-

69:-

73:-

78:-

82:-

100-249

63:-

68:-

72:-

75:-

80:-

250-499

60:-

64:-

69:-

73:-

77:-

500-999

59:-

62:-

68:-

72:-

75:-

1000-

Offert

Offert

Offert

Offert

Offert

1-20 cm2

21-40 cm2

41-60 cm2

61-80 cm2

81-100 cm2

100:- 89:- 87:- 84:- 81:- 80:- Offert101-120 cm2

25

40:-

54:-

50

24:-

32:-

100

20:-

24:-

200

15:-

20:-

400

13:-

17:-

Små (100 cm2)

Stora (250 cm2)

Transfer  
Offert vid transfer över 300 cm2.
Offert vid flerfärg-, reflex- och 
brodyrtransfer.

1000

9:-

14:-
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 1. ANALYS 
Vi börjar alltid med att komma ut till er för att presentera  
oss och vårt koncept. Vi visar exempel på hur vi hjälpt andra 
företag för att ge dig inspiration och idéer till er profilering.  
Vi tar in all information vi behöver, för att kunna uppfylla just 
era önskemål och förväntningar. Det kan vara allt från befintlig 
grafisk profil och koncept till tidsram och målgrupper. 

 2.  IDÉ & KONKRETISERING
Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill ha, hur man vill 
ha det och hur det faktiskt kommer att bli. För att göra det så 
tydligt som möjligt för dig, kommer vi ut till dig och går igenom 
vårt sortiment och visar produktprover. Vi visualiserar en 
helhet med idéskisser, designförslag, applikationslösningar 
och färg- och materialprov. Därefter genomför vi storleksprov-
ning av klädsortimentet, gör delavstämningar och ändringar 
innan ni tar slutgiltigt beslut.

 3. INKÖP & PRODUKTION
Att planera profilinköp kan vara lite knepigt, speciellt om  
man aldrig tidigare köpt in denna typ av produkter. Efter att ha 
hjälpt tusentals svenska företag med sin profilmarknadsföring, 
har vi vanan inne. Tillsammans utformar vi en kostnadseffektiv 
och praktisk strategi för era inköp. Vi tar reda på vilka produkter 
som bör lagerhållas och vilka som bör tillverkas mot order.  
Att volymerna blir korrekta och att allt kan levereras i tid.  
Vi utför också kvalitetskontroller för att säkerställa att allt  
är enligt order. 

 4. LOGISTIK
Vårt helhetskoncept innefattar också en välutvecklad logistik- 
hantering som vi givetvis anpassar efter just era önskemål.  
Ni behöver bara säga vad som ska levereras vart, så ser vi till 
att det kommer rätt. Förutom själva transporten erbjuder vi 
också lagerhållning, e-handelslösning och paketering/inslagning. 
Vårt mål är att det ska vara så smidigt som möjligt för dig att 
beställa profilprodukter.  

 5. EFTERSERVICE
Från start till mål. Det är New Wave Profile - Full Service Concept. 
Vår service till dig fortsätter, även när allt är levererat. Du kan 
alltid vända dig till vår kundtjänst om du behöver hjälp med 
exempelvis garantier, reklamationer, kompletteringar eller 
NKI-undersökning. 

FULL SERVICE CONCEPT

FRAKTER & LEVERANSER

Prover debiteras och krediteras efter retur i orginalförpackning och oskadat skick. 
Leveranstider enligt överenskommelse men är normalt 3-5 veckor på lagervaror. 
Vissa varugrupper kan dock ha längre leveranstider. Vi förbehåller oss rätten att ta 
ut expressavgift i de fall leveranstiden understiger 5 arbetsdagar. Leveranstiderna 
gäller efter godkänt märkningskorrektur.

ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

• Moms, frakt och ev. märkning tillkommer om inget annat anges. 
• Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och giltiga längst 
   t o m 31 december 2022 . Vi förbehåller oss dock rätten till prisjusteringar 
   p g a prisförändringar utanför vår kontroll, t ex stigande råvarupriser. 
•Vi reserverar oss för feltryck, eventuell felaktig färgåtergivning i 
  tryck samt eventuell slutförsäljning.
•Betalningsvillkor 10 dagar netto efter kreditprövning eller enligt 
  avtal, annars efterkrav. 
•Nya kunder betalar 50% mot postförskott efter kreditprövning. 

Som Skandinaviens största kedja inom profilkläder och profilreklam, har vi möjligheten 
att erbjuda ett helhetskoncept i skapandet av dina profilprodukter. Vi hjälper dig med allt, 
från första skiss och hela vägen till leverans och efterservice. Det spelar ingen roll om du 
har ett mindre lokalt företag eller ett stort internationellt, vi anpassar oss efter dina 
behov och dina önskemål, så att du får en profil att trivas med.  



Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle

VI ÄR MEDLEMMAR I  NEW WAVE PROFILE, SKANDINAVIENS STÖRSTA KEDJA INOM PROFIL.

BE YOUR BRAND M
AGAZINE  Höst & Vinterr 2022

Höstkänslan!

Att ta med jobbet hem är tudelat, men att ta med 

varumärket hem rekommenderar vi starkt. 

Inget bygger väl varumärke starkare 

än människor som stolt visar var 

de jobbar eller vilket företag de jobbar med.

I mataffären. På gymmet. I cykelspåret.

Överallt, hela tiden: BE YOUR BRAND.

Branding i lager på lager med många detaljer

SÄSONGENS 
GÅVOR & KLAPPAR

WRAPPED  
IN SWEDEN

TA DITT 
VARUMÄRKE 
PÅ EN TUR

HÖST & VINTER 2022


