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Kontor/Ergonomi 

Varenr. 410 Korrekturdispenser FX 

Ergonomisk, Sideway. 4,2mm x 10m. Oransje 

Happy Balance Balansebrett, Vnr 91902 

Svart/Grå, 50x35x6,1cm. Balansebrett som beveger  
kroppen i alle retninger 360 grader ved stående  
arbeid. Gir bedre kroppsholdning, trener hofter, rygg  
og benmuskler samt stimulerer blodsirkulasjonen 

Back Support ryggstøtte, Vnr 91901  
Svart, ca. 37x30x10cm. Ergonomisk korsrygg-
støtte som effektivt former seg etter korsryggen 
ved belastning. Sikrer korrekt og stabil posisjon, 
og at man får optimal støtte. Fungerer like bra i 
bilen, på kontoret eller hjemme, og kan enkelt 
flyttes mellom stoler for kontinuerlig bruk. 
Ventilerende stoff. Justerbart belte med borrelås. 
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Hygiene/Førstehjelp 
Varenr. 12220 Håndrensserviett Elix  
Single Wipe  22x20cm 

Et superprodukt for håndverkere som bare da kan ta med seg  
et par servietter i verktøybeltet eller lomma når de jobber.  
Fuktet renseserviett m/skrubb på den ene siden, myk på den 
andre. Hudvennlig. Uten vann. I tillegg til å vaske hendene rene, 
fjerner servietten raskt olje, fett, tjære, lim, voks og mange andre 
ting som er vanskelig å få av slik som kullstøv, lakk, maling og 
grønske. Unngå kontakt med øynene. Hold vekk fra varmekilder. 
Hold borte fra barn. Bruksområder/brukere: Rørarbeid, fabrikker, 
lager, mekanikk, i bil, i hagen, trykking  og maling.  

Varenr. 1752 Kjølebandasje 

Selvheftende. 75x450mm.  Leveres i boks med lokk. 

Fin erstatter for isposer! Fin å ha i tursekken i barnehage og  
skole, til behandling av forstuelser/hevelser på armer og ben. 

Bandasjen også fin for håndverkere å ha liggende i skrin/bilen.  
Også fin for håndverkere å bruke ved hevelser på fingre pga  
bandasjen lett kan surres på. Ved støt/ slagskader på fingrene. 

Varenr. 16586  

Munnbind IIR Kirurgisk 

3-lags med mykt elastisk bånd for å feste  
bak ørene. Sprutsikker mot blod og kropps-
væsker. 99% partikkelfiltrering.  100% lateksfri.  
Selges i 50-pk. Non-woven polyproplylen 
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Desinfeksjon 

Varenr. 16085 Desinfeksjonsgele 

Antibac® 100ml hånddesinfek-
sjonsgele 85 % dreper raskt og 
effektivt bakterier, ulike virus og 
sopp, og er populær og velkjent . 
Dokumentert mild mot huden. 
Tilpasset hud som er utsatt for et 
norsk klima. Tilsatt mykgjørende 
midler som fukter og gjenfetter 
huden. Dermatologisk testet og 
ikke tilsatt parfyme, unødige til-
setningsstoffer og konserverings-
midler. Hendig flaske som er prak-
tisk å ha med i vesken, lommen 
eller bilen for lett tilgjengelighet  
når man er langt unna dispensere, og når det er 
vanskelig å flytte seg. Virketid: min. 30 sekunder. 

Varenr. 16474  

Desinfeksjonsgele  
Utviklet for å drepe så mange bakterier, 

sopp og virus som mulig og samtidig  
være mild mot hendene. Med glyserin 

som holder huden myk og smidig. Samme 
gele som i vår populær pumpeflaske 

Varenr. 16996  

Doseringspumpe for  
1 liter desinfeksjonsgele  
OBS: Pumpa er 2cm for kort i forhold  
til flaska 

Varenr. 16483  

Overflaterens Elix 

100 alkoholfrie desinfek-
sjonsrenseservietter for 
gjenstander og overflater. 
Virker fort, har god vaske-
evne og  likevel ikke hard 
mot sensitive overflater. 
Oppløser også fett. Beha-
gelig lukt. Dreper virus som 
HIV/HBC/HCV, Rotavirus, 
BVDV, Vaccinia, influensa 
og Corona. Enkel ,sikker 
påføring. Praktisk boks m/100 servietter 
13x20cm. For medisinske og hygienisk  
kritiske områder, offentlige arealer og  
kontor, handlekurver, arealer + senger på  
helsesenter og sykehus, skoler, barne-hager, 
sanitærområder, solarium, transportbelter, 
laboratorier, inni ambulanser osv. 

Varenr. 16070  

Desinfeksjons- 
servietter  
for hender 85% 

70 våtservietter som  
både desinfiserer  
og fjerner smuss og  
skitt fra hender.  
Serviettene er tykke,  
behagelige, og fuktet  
med væske  
for optimal effekt. Med glyserol.  
Inneholder ikke parfyme eller farge- 
stoffer. Til bruk ved sykesengen, på  
serveringssteder, i fellesområder,  
for helsepersonell, skoler og barne-
hager osv. 
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Profilering 
Varenr. 0749T Topflask Wood drikkeflaske 
Dobbeltvegget, vakuumisolert RFS-vannflaske med lekkasjefri skrukork.  
elegant utførelse med et iøynefallende vakkert topplag med trestrukturmotiv. 
Egnet for å holde på temperaturen for både varme og kalde drikker. Innhold 
500 ml. Pakket enkeltvis i eske. Kun 1-farget trykk, 10x10cm 

Varenr. 2498T 

ATHOS Antibakteriell  
kulepenn 

Antibakteriell kulepenn m/blått blekk.  
Behandlet med sølv nanoteknologi, som  
hemmer og forhindrer vekst av bakterier  
og andre mikroorganismer. Med sølvfar- 
gede detaljer, klips og trykk-knapp. Finnes  
i hvit, blå, svart og rød 

Varenr. 4833T  

Paraply «Colorado» 
Teleskopåpning, borrelåslukking  og skumhåndtak. 
Finnes i hvit, rød, lys blå og svart. Polyesterskjerm. 
Diameter 94cm. Maks 4-farget logo. 

Varenr 2913T Oppbevaringspose  
Waterproof for mobil  
Svart, blå eller rød. Trykk i max 5 farger 
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Profilering 
Varenr. 1235T  

Ryggsekk Promo Polyester 
Ryggsekk laget av 210D-polyester. Med trekksnor.  
Kapasitet ca. 8 liter. Mål 33x40cm. Trykk max 
25x23cm. Fås i følgende farger:  Grå, grønn, hvit, 
kongeblå,  limegrønn, lys blå, lys grå, magenta, ma-
rineblå, oransje, rød, svart 

Varenr. 1174T  

Ryggsekk Promo Bomull Naturell 
Ryggsekk laget av økologisk bomull (140 g/m²).  
Med trekksnorer. Kapasitet ca. 8 liter. Mål 36x44cm.  
Trykk max 24x24cm. Farge: Natur 

Varenr.  0604T Power Bank m/trådløs lader 
8000 mAh 13,5 x 7,2 cm. ABS trådløs powerbank m/innebygd  

Li-ion batteri (8000mAh). M/vanlig output, type-c in-/output, 5W 
trådløs ladeteknologi. Trådløs oppladning av mobil apparater som 
støttes av QI trådløs ladning (nyeste gen. Android + iPhone fra 
mod. 8 el. nyere). Input: DC5V/ 2.1A. Output USB: DC5V/2.1A. 
Trådløs output: DC5V/ 1A. m/praktiske indikatorlamper og på/av 
knapp. Inkl. mikro-usb ladekabel (2A) Individuelt pakket. Max 2-
farget eller 5-farget trykk (etter hvor trykket er). Min. 10 stk.  
Finnes i svart og hvit 

Varenr.  0754T Power Bank m/solcelle 
4000 mAh 12,5 x 6,5 cm. Kraftig, høy kapasitets ABS  

powerbank med solpanel og innebygd, oppladbart polymer- 
batteri (4000 mAh). Oppladbar med solenergi eller nettstrøm 
(ved bruk  av USB-port). Input: 5V/1A. Output: 5V/1A. Inkl.  
usb-kabel. Individuelt pakket.  Svart farge. Fullfargetrykk 
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Skole- og barnehage 

Varenr. 90015  

Funny keiservogn  
3-7 år  
Denne sterke trehjulssykkelen tillater mye moro og 
kan brukes av mer enn ett barn om gangen. Utstyrt 
med sikkerhetsstang og sklisikker fotplass. Setet kan 
justeres i to stillinger. Håndtak i solid  
gummi. Mål: 59x100x63cm. Setehøyde 38cm 

Varenr. 90016  

Funny balansesykkel/Løpesykkel  
Stor 4-7 år  En populær og sterk balansesykkel/

løpesykkel uten pedaler som utfordrer barnas følelse av  
balanse og bruken av deres styrke og energi for å holde ba-
lansesykkelen i gang. Vær-bestandige råvarer. Sete med 2 
stillinger. Produktstørrelse: 98 x 45 x 70,5 cm  

Varenr. 90001 Sykkelstativ for Funny Sykkel  
Smart sykkelstativ/ støtte for til å holde orden på dine  

Funny sykler, uten at det tar for mye plass. 38,5 x 11 x 28 cm. 
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Maling 
Varenr. 1995 

Magic Grunning 1 liter 
Hjelpemiddel for Supermaling. 
Dekkflaten blir hvit. Kan også blan-
des med Supermaling. Tørker raskt 

Varenr. 1998 

Magic Medium 500 ml 
Kombinert lim og lakk. Tørker 
blankt. Kan også blandes i maling.  
Vannbasert 

Varenr. 1980-1988 

Supermaling 500 ml 
Universalmaling. Kan brukes på de 
fleste overflater. Finnes i 10 farger.  

Varenr. 1999 

Magic Metallic-fix 500 ml 
Blandes med maling  for å få malinga  
metallisk og  mer pastellfarget. Gir  
også fin finish fil ferdige bilder 

Varenr. 32301-32318 

Magic Flocks 
Tørket maling kuttet 
opp i små biter/flak. 
Glimrende alternativ til 
glitter. Finnes i 6 farger 

Varenr. 1997  

Magic Tekstil-fix 500 ml 
Blandes med Magic Supermaling, blandings-
forhold; 1 del Fix  + 3 deler Supermaling. 
Blandingen påføres deretter tekstiler  som 
skal dekoreres. Husk, legg en plate under  
flaten som skal dekoreres for å hindre at  
våt maling trenger gjennom. Når  malingen  
er tørr, bør plagget varmebehandles på  
baksiden i  20 sekunder ed strykejern, eller  
20 min. i tørkeskap. Vent deretter 5 dager 
med å vaske plagget på maks 40 grader.  


