
Hemester



Pris vid 50 st                    265,02:-/st

Pris vid 50 st                   349,00:-/st

Pris vid 100 st                     12,12:-/st

Pris vid 25 st                   165,00:-/st

Pris vid 100 st                     29,42:-/st

Pris vid 100 st                     30,20:-/st

Hängmatta GI7892

Hängmatta med träpinnar i både fot- och 
huvudända. Levereras i väska.

Frisbee GI6456

Frisbee, staplingsbar med ringar, (Ø 21 cm). 
Perfekt för stranden!

Parasoll ST0150000

Solparasoll, 140 cm i diameter. Finns i blått, vitt 
och rött. Perfekt för lata dagar på stranden.

Burk kylare TR1305

Burk / flask -kylare i neopren som håller din 
dryck kall under varma sommardagar. Finns i 
många olika bottenfärger.

Solkräm GI7575

Solkräm (60 ml) med SPF 30. I tub med fägad 
karbinhake och matchande kork.

Solstol TR????

Klassisk brassestol i hög kvalitet. Perfekt för att 
exponera sitt budskap på ryggen. Finns i svart 
& vitt.



Pris vid 100 st                     35,38:-/st Pris vid 100 st                     57,35:-/st Pris vid 100 st                     12,72:-/st

Strandmatta GI7247

Flätad strandmatta i med ytterfodral i non-wo-
ven PP. Rullas ihop och stängs med dragkedja. 
Matchande bärrem.

Solglasögon GI9672

Klassiska solglasögon i plast med UV-400 
skydd. Bra tryckyta på skalmen.

Strandtennis GI2578

Strandtennisset i trä. Två racketar och en boll.
Finns i rött & blått.

Badboll GI6537

Stor uppblåsbar badboll av PVC. Innehåller 
inga phtalater, (mjukmedel).

Pris vid 100 st                     46,13:-/st Pris vid 100 st                     55,00:-/st Pris vid 100 st                     73,73:-/st

Flipflop AP809497

Flipflop i många färglada färger. Går att kom-
binera olika färger på sula och spänne. Olika 
storlekar.

Strandväska GI7856

Färgstark strandväska med mörkbruna hand-
tag och magnetstängning på insidan.



Picknick-korg GI5794

Flätad picknick korg för 2 personer med 
bestick av rostfritt stål med plasthandtag, 2 
tallrikar och 2 muggar, 0,21L, av keramik.

Salladsboxå GI6728

Salladskål i plast med lock för lunchen/utfly-
kten. Transparent skål med färgat lock. Med 
gaffel och behållare för dressing. Bra tryckyta.

Fleecepläd GI1761

Enfärgad fleecepläd med praktisk bärrem i 
nylon. 180 gr/m²..

Termos med väska GI4659

Termosflaska (750 ml) i rostfritt stål med 
autokork. En blå förvaringsväska av nylon med 
bärrem medföljer.

Kylbag GI3637

Kylbag i polyester 600D med en framficka 
med kardborrestängning, ett stort fack, ett 
bärhandtag samt en justerbar bärrem.

Pris vid 500 st                  829,33:-/st Pris vid 100 st                     44,15:-/st Pris vid 100 st                     88,75:-/st

Pris vid 100 st                 161,07:-/st

Pris vid 100 st                 162,15:-/st



Pris vid 100 st                     10,88:-/st Pris vid 100 st                 116,80:-/st

Pris vid 100 st                     17,63:-/st Pris vid 100 st                     24,20:-/st

Solhatt GI3826

Klassisk solhatt i bomull. Finns i många olika 
färger.

Keps GI9114

Keps i bomull, 5 paneler med sandwich skärm 
och kardborresjustering. Finns i många olika 
färger.

Grillset i 3 delar GI5460

Rostfritt set i tre delar med fodral av nylon. 
Praktisk att ta med då fodralet är utrustat med 
dragkedja och kraftiga bärremmar.

Flugsmälla GI3770

Flugsmälla med vitt handtag. Hål i mitten för 
att ‘ge flugan en chans’

Trädgårdsvantar GI2138

Trädgårdsset med knäskydd i EVA, utskuret 
handtag samt två matchande trädgård-
shandskar. 

Pris vid 100 st                     37,55:-/st Pris vid 100 st                     31,28:-/st Pris vid 50 st                 449,53:-/st

Sekatör GI7812

Låsbar sekatör, perfekt för pyssel i trädgården. 
Finns i grönt och svart.

Dryckesbehållare GI2153

Dryckesbehållare i glas med löstagbart lock, 
rymmer 6,3 liter. Med tapp i plast och stativ i 
metall.



Vattentät midjeväska SAF530063

Elastiskt bälte med flexibel, vattentät ficka, 
karbin och dragkedja. Reflekterande detaljer 
och integrerad utgång för hörlurar.

Ryggsäck AJF350083

Lättviktsryggsäck i hög kvalitet. Den har vad-
derade axelremmar och rygg, midjebälte för 
komfort och kompressionsband på sidorna.

Vattenflaska F4900200AJ3

Vattenflaska av hög kvalitet med gummerad 
yta. Fungerar till båda varma och kalla drycker.

Vandringstavar F4800400AJ3

Lätta och stabila stavar med justerbar längd. 
Går även att använda i snö med de tillhörande 
snöklockorna.

Grillspett teleskop AJF420033

Praktiskt set med två teleskopiska grillgafflar, 
packad i nylonpåse med dragsko. Rostfritt stål 
och PVC handtag.

Pannlampa AJF230063

Pannlampa i svart med COB diod. Lampan har 
tre lägen: svagt ljus, starkt och blinkande. 

Pris vid 50 st                       73,08:-/st

Pris vid 50 st                   518,47:-/st

Pris vid 50 st                  185,00:-/st

Pris vid 50 st                  618,00:-/st

Pris vid 50 st                   112,13:-/st

Pris vid 50 st                      66,53:-/st



Pris vid 50 st                  193,63:-/st Pris vid 50 st              1213,63:-/st Pris vid 50 st                         61,83:-/st

Pris vid 50 st                    315,00:-/st Pris vid 50 st                  591,30:-/st Pris vid 50 st                  235,00:-/st

Termosflaska med fodralF4900200SA3

Snygg termosflaska på 0.5L. Levereras i ett neo-
prene fodral med remmar. Rostfritt stål..

Sovsäck AJF480013

Mjuk och lätt sovsäck, tillverkad av 190T poly-
ester med fyllning i 210T mikrofiber 250 g/m2. 
Med quiltad vaddering och dragskoöppning.

Softshell jacka SASW01283

Lätt softshelljacka. Vatten- och vindbeständig 
i material som andas. Avtagbar luva med 
enhandsfattning i dragskon

Överlevnadskit F5300100AJ3

Sättet inkluderar värmeisoleringsfilm, vat-
tentät lampa, multifuntionell visselpipa, kom-
pass, signalspegel, eldlock, tändstickor mm.

Bandana SAT400023

Multifunktionell bandana, 100% polyester 
microfiber.

Funktionströja AJT040013

Funktionell T-shirt med kort ärm och kon-
trasterande sömmar i tre färger. Det snabbtor-
kande materialet är resistent mot väta.

Caminglampa SAF230073

Ihopfällbar campinglampa med tre lägen av 
belysning. Starkt ljus, svagt ljus och blinkande 
läge.

Pris vid 50 st                     95,13:-/st Pris vid 50 st                  249,70:-/st Pris vid 50 st                        94,80:-/st

Set med kniv & lampa SAF210013

Friluftsset med LED-ficklampa och fickkniv i 
praktisk neoprenpåse.

Snabbtorkande handduk AJF530023

Handduk i microfiber. Lättvikts- , superab-
sorberande och snabbtorkande material. Idea-
lisk för sport och vandring. Packad i nylonpåse




