
Alcogel spray 90345
Spray med rengörande gel för händerna. Innehåller alkohol
(62 %), aloe vera och Vitamin E. Innehåller 8 ml och har en
behaglig doft av citrus.

Går att trycka i upp till 4 fasta PMS-färger. Klassas som
brandfarligt gods, frakt tillkommer således på 1200 kr.

Antal:   250 st 500 st 1000 st 2500 st
1-färgstryck  17,40 15,60 13,40 12,60
Tillägg extra färg: 5,00 4,00 2,40 2,20

Startkostnad 695:- per färg/position/order

Europaproducerad alcogel 92708
Alkoholbaserad (70 %) rengöringsgel som innehåller 35 ml.
Liten och smidig i sitt format för att enkelt kunna ta med sig
den i väskan, ryggsäcken eller i fickan. 

Går att trycka i upp till 4 fasta PMS-färger eller digitaltryck.
Klassas som brandfarligt gods, frakt tillkommer således
på 1200 kr.

Antal:  100 st 250 st 500 st 1000 st
1-färgstryck 32,20 28,40 26,00 23,00
Fullfärgstryck: 37,20 32,40 28,40 25,20

Startkostnad 695:- per order

Alcogel 30ml 91295
Alkoholbaserad (62 %) rengöringsgel som innehåller 30 ml.
Liten och smidig i sitt format för att enkelt kunna ta med sig
den i väskan, ryggsäcken eller i fickan. 

Går att trycka i upp till 4 fasta PMS-färger eller digitaltryck.
Klassas som brandfarligt gods, frakt tillkommer således
på 1200 kr.

Antal:  250 st 500 st 1000 st 2500 st
1-färgstryck 20,80 18,60 16,20 15,20
Fullfärgstryck: 25,80 22,60 18,60 17,40

Startkostnad 695:- per order



Clickshadow antibakteriell 87760
Den här pennan innehåller zinkjoner i materialet vilket
skapar en fientlig miljö för bakterier och därmed
förhindrar spridningen av bakterier. Perfekt för offentliga
platser såsom skolor, sjukhus, restauranger och banker.

Går att trycka i upp till 4 fasta PMS-färger eller digitaltryck.

Antal:  250 st 500 st 1000 st 2500 st
1-färgstryck: 7,60 7,20 6,40 6,20
Fullfärgstryck: 9,40 8,80 7,80 7,40

Startkostnad 695:- per order

Rengöringsspray 91209

Spray med rengörande gel för händerna. Innehåller 62 %
alkohol. Innehåller 8 ml och har en behaglig doft av citrus.

Går att trycka med fullfärgstryck. Klassas som
brandfarligt gods, frakt tillkommer således på 1200 kr.

Antal:   250 st 500 st 1000 st 2500 st
Fullfärgstryck  21,60 20,40 18,40 17,60

Startkostnad 695:- per order

Alcogel 100ml 80000

Alcogel (70 % alkohol) som hjälper till att skydda dig mot virus-
och bakteriesmittor. Går att märka med fullfärgstryckt etikett.

Antal:   100 st 250 st 500 st
Fullfärgstryck:  39,80 37,80 36,20
Omärkt:   27,80

Startkostnad 695:- per order



Europaproducerad Ansiktsmask 93950
Återanvändningsbar ansiktsmask med två lager och extra utrymme
för ytterligare ett filter om så önskas. Endast för personligt bruk.
Detta är inte en skyddsmask, medicinsk mask eller gemenskapsmask
enligt standard EN 149 / EN 14683 / CWA 17553.

Tillverkad av flexibelt OEKO-TEX®-certificerad polyamid vilket gör den behaglig
att bära.

Antal:  100 st 250 st 500 st 1000 st
1-färgstryck: 56,20 52,60 48,60 44,00

Startkostnad 695:- per order

Europaproducerad Ansiktsmask 93952
Återanvändningsbar ansiktsmask med två lager och extra utrymme för
ytterligare ett filter om så önskas. Endast för personligt bruk. Detta är inte
en skyddsmask, medicinsk mask eller gemenskapsmask enligt standard
EN 149 / EN 14683 / CWA 17553.

Tillverkad av flexibelt OEKO-TEX®-certificerad bomull vilket gör den
behaglig att bära.

Antal:  100 st 250 st 500 st 1000 st
1-färgstryck: 65,60 61,00 56,20 52,60

Startkostnad 695:- per order

Europaproducerad Ansiktsmask 93954
Återanvändningsbar ansiktsmask med tre lager och extra utrymme för
ytterligare ett filter om så önskas. Endast för personligt bruk. Detta är inte en
skyddsmask, medicinsk mask eller gemenskapsmask enligt standard EN 149
/ EN14683 / CWA 17553.

Tillverkad av flexibelt OEKO-TEX®-certificerad bomull vilket gör den
behaglig att bära.

Antal:  100 st 250 st 500 st 1000 st
Fullfärgstryck: 100,80 91,00 85,60 80,20

Startkostnad 695:- per order


