
profilskapande

Anteckningsbok Foray med hårt omslag A5 
Anteckningsbok av hög kvalitet med hårt omslag och förslutningsband.  
Pennhållare, förvaringsfickor och två markeringsband. 96 blad, dom sista  
16 sidorna är microperforerade. 80g papper. Numrerade sidor. 

Artnr 4110799 50 100 200
Per st inklusive kliché och prägling 92,00 78,00 71,00

Takeaway mugg 
Ny, smart takeaway mugg. Modellen finns både med eller utan grepp 
(värmeskydd). Grepp och lock kan fås i avvikande färg. 35 cl. Höjd 160 mm. 
Max tryckyta mugg: 228x73 mm.

Artnr 4110795 120 250 500
Per st inklusive kliché och 1-färgstryck 48,75 46,00 44,40

Kundvagnspollett 
Supersmart kundvagnspollett till kanonpris! Fästs i nyckelringen med snabb-
fäste, lätt att ta av och snäppa på igen! Vit eller svart. Mått: 40 x 20 mm, 
vit eller svart. Tryckytan anpassas efter behov.

Artnr  Färg 500 2000 5000
4110797 Per st inklusive kliché och 2-färgstryck Svart 5,50 3,45 2,82

4110798 Per st inklusive kliché och 2-färgstryck Vit 5,50 3,45 2,82

Över 5000, begär offert

Vi har en avdelning som hjälper ditt företag att synas med 

till exempel varumärket på utvalda kontorsprodukter, 

kläder eller presenter. Vi bidrar gärna med tips och råd 

om vilka produkter ni ska välja, bästa placeringen av ert 

budskap och att göra själva beställningen. Självklart går 

det att få hjälp med hela kedjan från idé och design till 

produktion och distribution.

Förstärk ert varumärke!
Om ni redan är kund hos Office Depot, kan ni få profil- 

produkterna i samma leverans som kontorsvarorna.  

Ett effektivt sätt att spara på både pengar och miljön.

Vår onlinefunktion Web2print gör det enkelt att beställa  

och producera trycksaker och kontorstryck. Vi kan också 

lagerhålla profilprodukter och distribuera dem när ni önskar.



Kontakta oss för 
mer information!

Förstärk ert varumärke

Office Depot Svenska AB

Telegrafgatan 4

Box 3132, 169 03 Solna

Tel: 020-560 560

www.officedepot.se

se-profil@officedepot.com

Samtliga priser är exklusive  
moms och frakt om inget annat anges. 

Ihopfällbart paraply 
Ett ihopfällbart kompaktparaply som både är exklusivt, 
kraftigt och stormsäkert.Sex paneler med automatisk upp 
och nedfällning. Handtag i greppvänligt gummi med  
handledsrem. Levereras med ett praktiskt designat fodral.
99 cm i diameter, 31 cm ihopfällt.

Artnr 4110808 25 50 100
Per st inkl schablon & 
1-färgstryck på en panel

213,00 204,00 187,00

Golfparaply  
Ett 8-panelsparaply i golfstorlek. Svart utsida och 
silver-färgad insida. Automatisk uppfällning med kraftigt 
grafitskaft och greppvänligt EVA-foam handtag. 125 cm i 
diameter, 93 cm ihopfällt.

Artnr 4110809 25 50 100

Per st inkl schablon & 
1-färgstryck på en panel

194,00 188,00 169,00

Reflex  
Genial reflex som du enkelt sätter på genom att slå lätt 
mot armen eller benet. Den virar sig sekundsnabbt runt 
armen eller benet och sitter mycket stadigt! Tillverkad i 3M 
- ett högreflekterande kvalitetsmaterial. Vitt eller fluorgult 
reflexmaterial. Tryck under reflexytan. Mått: 340 x 30 mm. 
Max tryckyta: 335 x 25 mm. 

Artnr 4110792 250 500 1000
Per st inkl kliché & 1-färgstryck 15,90 12,30 11,00

Nyhet! 
Putshorn 
Kombinerat skohorn med skoputs.

Artnr 4110788 svart 300 500 1000
Per st inkl kliché & 1-färgstryck 14,15 11,90 10,59

Artnr 4110789 vit 300 500 1000
Per st inkl kliché & 1-färgstryck 14,15 11,90 10,59

Skoputs
Se på dina skor, andra gör det!
Klassisk rund skoputs med bra reklamyta.  
Tryckyta diameter 40 mm

Artnr 4110790 300 500 1000
Per st inkl kliché & 2-färgstryck 12,80 9,76 7,95

Isskrapa  
Vit isskrapa i tålig polystyrénplast med avfasade hörn. 
Maximal skärpa i kanterna för ett snabbt och bra resultat. 
Mått: 120 x 100 mm. Max tryckyta: 110 x 90 mm
Priset är inklusive 2-färgstryck och kliché

Artnr 4110796 500 1000 5000
Per st inkl kliché & 2-färgstryck 7,40 5,70 4,32

Över 5000, begär offert

Läppbalsam  
Läppbalsam i klassik plasthylsa med vridmekanism. 
Huvudingrediensen är bivax och solskyddsfaktor SPF15 
ingår. Max tryckyta 35x45 mm.

Artnr 4110791 250 500 1000
Per st inkl kliché & 1-färgstryck 10,50 9,00 8,15


