
JULEGAVETIPS
Til ansatte og kunder



NYHET!JULEGAVETIPS
Rimelige julegaver

9506 exclusive TOILETry BAG

Praktisk toalettmappe med tre lommer og opphengskrok. 
Gjør det enkelt å organisere innholdet på reise. 

Størrelse: 0,5 L (29*20)

9059 original liquid pack

Drikkepose som er perfekt til tur. Passer flere av sekkene 
våre og rommer 1,5 liter væske. 

Størrelse: 1,5L

6400/6405 turn up reflective hat

Ribbestrikket reflekslue med fleecefôr på 
innsiden. Luen gjør deg godt synlig i mørket. 

6410 Double layer  reflective hat

Windstopper lue med refleksstripe 
nederst på luen. Fleecefôr på innsiden. 

6300 Original wool turnup hat

Ullstrikket lue med mykt og behagelig 
fleecefôr på innsiden. Holder deg god og 
varm på kalde dager. 

158,-

118,-

under 200 kr

178,-

178,-

118,-



NYHET!

NYHET!

9058 original waist pocket

Liten og praktisk rumpetaske med 2 
flaskeholdere. 

• Stort hovedrom og lite ytterrom
• Innvendig lomme
• 2 små lommer i midjebeltet
• Refleksdetaljer

Størrelse: 4L (24x15x11cm)

6900 thinsulate wool glove

Komfortable strikkehansker til 
vinterens utendørsaktiviteter. 

• Ekstra forsterkning i håndflaten
• Fleecefôr på innsiden
• 3M Thinsulate-polstring for optimal 

vame og beskyttelse i kalde værforhold

Størrelse: M/L & L/XL

9057 ORIGINAL WAIST PACK

• Rumpetaske med god polstring
• Gode justeringsmuligheter 
• 2 Utvendige flaskelommer med 
      justeringsstropper
• Elastisk bånd

Størrelse: 8L (H=21  B=20  D=15)

4020/4022 original ultrafleece jacket

Lett og behagelig microfleece jakke.

• Fukttransporterende
• Sidelommer med glidelås
• Elastisk stramming i linning

Strl.Herre: XS - 4XL 
Strl.Dame: XS - XL 
Farger: 05, 04, 08

Rimelige julegaver
JULEGAVETIPS

4020-05

4022-05

Kjøpes separat til bruk på 
art. 9057. Kr. 8,-

Fargerike
Elastiske Stropper

220,-

under 300 kr

278,-

278,-

298,-



JULEGAVETIPS
Rimelige julegaver

9010 basic business pack

Vår rimeligste Pc-sekk med stort og romslig 
hovedrom. 

• Organiseringslomme i front
• Sikkerhetsrom mot rygg holder verdisakene 

dine trygge
• God polstring 
• Utvendige flaskelommer

Størrelse: 28L (H49, B34, D17)

9240 urban travel bag

Romslig weekendbag med moderne 
design, perfekt for helgeturen.

• Stort hovedrom.
• Lomme til verdisaker på innsiden.
• Egen lomme for sko/skittentøy.
• Avtagbar skulderstropp.

Størrelse: 57L (H30, L60, D29)

6800 Original down mittens

Lette og behagelige dunvotter som holder 
deg god og varm på hendene på kalde 
vinterdager. 

Størrelse: S/M - L/XL 9056 Original Bike pack

Sporty aktivitetssekk med helpolstret myk ryggplate. 
som sitter bra på ryggen når du er i aktivitet. 

• Bryststropp + midjebelte
• Lomme til verdisaker i front
• Lomme med opphengskrok for drikkepose (art.9059)
• Utvendige flaskelommer

Størrelse: 20L (H45, B25, D16)

9056-17 9056-28 9056-06 9056-04

BESTSELGER

under 400 kr

338,-

398,-

398,-

358,-
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JULEGAVETIPS
Rimelige julegaver

4040/4042 KNITTED FLEECE

Behagelig strikkefleece til dame og 
herre i tre forskjellige farger. 

• Anti-nuppebehandlet
• Børstet innside
• Sidelommer med glidelås

Strl.Herre: XS - 4XL
Strl.Dame: XS - XL

9021 simplicity backpack

Minimalistisk og stilren PC-sekk med stort hovedrom 
med plass til både laptop og nettbrett.

• Hovedrom med egen lomme for laptop
• Egen lomme for nettbrett
• Flere organiseringslommer innvendig
• Sikkerhetslomme inn mot rygg
• Refleksinnlegg på fremside

Størrelse: 19L (45x32x13,5cm)

6850 Original ski mittens

Eksklusive og varme skivotter med uttagbare 
innvervotter i dun, med beste kvalitet geiteskinn 
og vevet polyester i yttervottene.

• Løs innervott i dun
• Borrelåsstramming på håndledd 
• En-hånds elastisk snølås
• Vannavvisende ytterstoff

Størrelse: M/L - L/XL

4040-02 4040-10 4040-25 4042-02 4042-10 4042-25

598,-

538,-

558,-

under 600 kr

Wrist Strap
for Ski mittens

Kjøpes separat til art. 6850, Kr 38,-



NYHET!

NYHET!
7072 exclusive down jacket

Lun og varm dunjakke i et eksklusivt og 
behagelig matt ytterstoff. Stilrent design som 
gjør at den passer like godt i byen som på fjellet.

• Avtagbar hette
• To utvendige og to innvendige lommer
• Elastiske håndleddsmansjetter
• Elastisk snøring i linning
• Vantett membran 

Størrelse: XS - 4XL

7073 hybrid down stretch jacket

Sporty hybridjakke til både menn og damer! 
Den perfekte kombinasjonen av bevegelighet, 
lav vekt og isolerende områder av 90/10 dun.

• Polstrert bryst/rygg av dun
• Elastiske seksjoner på sidene og ermene
• Ytterstoff i 4-veis stretch
• Stramming i linning

Strl.Herre: S - 4XL
Strl.Dame: S - 2XL

8500 exclusive down blanket
Lett, behagelig og mykt dunpledd. Perfekt å ha 
med på tur, i båten, rundt bålpanna, på stranda, 
i hengekøyen, på festival eller som dyne på 
campingen. Pleddet kan kneppes på som en 
poncho og kommer i en liten pose med håndtak
for enkel oppbevaring.

• Knapper for lukking
• Stropper for oppheng
• Kan brukes som dyne

Størrelse: 130 x 197cm

Som holder deg varm
JULEGAVETIPS

BESTSELGER

1498,-

1798,-

1158,-



JULEGAVETIPS
Til den aktive 

9082 Original Active pack
Sporty aktivitetssekk som passer til både sport og 
hverdag. Nettingdekket ryggplate i skum gir utmerket 
luftgjennomstrømming og økt bærekomfort.

• Justerbar bryststropp
• Hoftebelte med borrlåslommer
• Eget rom til drikkepose + utgang for drikke-slange
• Utvendige flaskelommer
• Elastiske stropper i front til feste av utstyr

Størrelse: 21L (H47xB33xD17)

9084 original alpine pack
Allsidig tursekk med stort hovedrom og innvendig 
nettinglomme. Nettingdekket ryggplate i skum gir 
utmerket luftgjennomstrømning og økt bærekomfort.

• Justerbar bryststropp 
• Hoftebelte med glidelåslommer
• Eget rom for oppheng av drikkepose
• Elastisk front lomme
• Utvendige flaskelommer

Størrelse: 25L (H43xB25xD16)

9082-10 9082-06 9082-17 9082-28

9059 Original liquid pack 

Drikkepose som passer til flere av 
sekkene våre. Stor åpning for enkel 
fylling og lekkasjefri vannlås.

Størrelse: 1,5L

638,-

Kjøpes separat til bruk på 
art. 9084. Kr. 12,-

Fargerike
detaljer

478,-

118,-



NYHET!

NYHET!

Lue + hansker 
Til den som har alt! 
Luen og hanskene passer like godt på tur 
som til et pent antrekk. Kombinasjonen av
ull og fleece gjør at du holder varmen på 
kalde dager. 

votter + rumpetaske
Til vinterens skiturer! 
Varme skivotter med uttagbare innervotter
i dun og rumpetaske med flere rom. Perfekt 
til vinterens skiturer. 

toalettmappe + bag
Til den reiselystne! 
Praktisk toalettmappe med opphengskrok 
og weekendbag som også kan brukes som 
dresspose. Perfekt på reisen. 

SEKK + sportsbag
Til den sporty! 
Sporty aktivitetssekk og bag i matchende 
farger. Passer både til sport og hverdag. 
(kommer i flere farger)

SEKK + DRIKKEPOSE
Til den aktive! 
Sporty aktivitetssekk med opphengskrok
til drikkepose.
(sekk kommer i flere farger)

Art.9056
Art.9059

Art.9082

Art.9300

Art.9506
Art.9510Art.9058

Art.6850

Art.6900

Art.6300

Gavepakker
JULEGAVETIPS

456,-

876,-

476,-

816,-

796,-



 Alle priser er eks.mva. Frakt tilkommer. 


