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PRIMA SOMERO
Bestäm mellan olika valörer för att låta dina 
anställda skapa det perfekta kitet. Med inspiration 
från gemenskapliga tillfällen har vi samlat över 200 
välvalda produkter för att kunden skall mottaga 
en härlig sommargåva. Gåvokortet Prima kommer 
i en exklusiv box men magnetförslutning. För att 
höja sommarkänslan kommer lådan med snyggt 
mönstrat band.

ART.NR: PRIMA SOMERO

REK. UTPRIS: FRÅN 799 SEK
Frakt och hanteringskostnader på 
99 kr/gåvokort tillkommer.

Alla valbara gåvor hittar du på 
dingava.houseofregalo.se 

Använd testkod “prima2022”

BELLA SOMERO - SOMMARKORTET

Med inspiration från gemenskapliga tillfällen har vi 
samlat över 200 välvalda produkter för att kunden 
skall mottaga en härlig sommargåva. Gåvokortet 
Bella Somero kommer i en exklusiv box men 
magnetförslutning. För att höja sommarkänslan 
kommer lådan med snyggt mönstrat band.

ART.NR: BELLA SOMERO

REK. UTPRIS: 399 SEK
Frakt och hanteringskostnader på 
99 kr/gåvokort tillkommer.

Alla valbara gåvor hittar du på 
dingava.houseofregalo.se 

Använd testkod “bella2022”

Våra 
Gåvokort

mailto:info@actera.se
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Vårt gåvokort är fulladdat med gåvor från välkända varumärken.  Vi har hela 

sex valörer från 200 kr till 1 600 kr att välja mellan. Tack vare tjänstens unika 

diamantsystem har du möjlighet att välja en eller en kombination av gåvor.  

Detta gör valmöjligheterna nästan oändliga. 

Läs mer på sidan 6.

Något för alla

Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!

Materialbistånd – för människa och miljö

Joyful 
2022

Joyful 
2022
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*Vi reserverar oss för slutförsäljning av vissa tilläggsgåvor.

VALÖR 200: DEMO200 

VALÖR 400: DEMO400

VALÖR 600: DEMO600

VALÖR 800: DEMO800

VALÖR 1200: DEMO1200

VALÖR 1600: DEMO1600

Joyful 
2022

Med upp till 300 produkter 

från välkända varumärken 

uppdelade i olika kategorier 

finns det något för alla. Med 

vårt nya diamantsystem blir 

valmöjligheterna näst intill 

oändliga.

Med vårt nya diamantsystem kommer 

mottagaren av kortet kunna välja en 

eller flera gåvor som packas och skickas 

som ett paket till kunden. Exemplelvis 

kommer valör 400 vara laddat med 4 

diamanter och valör 800 med 8 dia-

manter som man har till sitt förfogande 

att använda som man vill på vår inlös-

ningssida. Alla produkter kommer vara 

märkta med det antal diamanter de är 

värda och mottagaren kan välja gåvor 

upp till den diamantnivå de förfogar över.

Valen måste göras vid samma tillfälle 

för att vi skall kunna sampacka till en 

sändning. 

Det går inte att logga in med sin kod igen 

om man själv väljer att inte utnyttja alla 

diamanter på en gång. Däremot kan 

mottagaren logga in och titta på vårt 

sortiment hur många gånger de vill tills 

dess att de lagt sin order.  

Diamantval
- ger valfrihet

DINGAVA.SE
Se det aktuella sortimentet på
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Prislista
joyfulgiftcard 2022

Tilläggsgåvor

Produkt Artikelnummer Pris
Joyful Diamant 200 434007-JFN-200 220:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 400 434007-JFN-400 400:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 600 434007-JFN-600 600:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 800 434007-JFN-800 800:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 1200 434007-JFN-1200 1200:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 1600 434007-JFN-1600 1600:- +79:- Frakt

Personligt kort 435010-00-0 16:-/kort minimum 50 kort

Personlig hälsning hemsida bild/video 435009-00-0 995:-

Helt egen hemsida 435011-00-0 5000:-

Presentkartong Gåvokort 435023-94-0 39:-

Pläd 410991 299:-/st

S-go mini högtalare 43T00517 299:-/st

Pepparkvarnar 411185 299:-/st

Edblad skohorn 4344020 299:-/st

Sängkammarljusstakar 410866 149:-/st

Termos 60cl 411184 149:-/st

Kockkniv 410986 149:-/st

Materialbistånd – för människa och miljö

Joyful 
2022

Joyful 
2022
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Epost/SMS-kort 
Är en snabb och miljövänlig variant om man inte 

vill dela ut fysiska kort. Det enda vi behöver är en 

lista med adresser eller telefonnummer så löser 

vi resten. Det går givetvis att få med en personlig 

hälsning i både sms & epost.

Egendesignat kort 
Självklart kan vi även erbjuda ett kort med ett 

personligt utseende eller med en personlig häls-

ning i kortet.

Helt egen hemsida
Skulle man även vilja ha en egen hemsida så går 

detta givetvis att lösa. Vi löser en landningssida 

med kundens färger, logotyp osv.

Anpassning

9
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STRANDSTOL
Vad är en sommar och semester utan en klassisk brassestol? 
Bekväm att sitta i och bra reklambärare. Svart med svart ram. 
Klassisk ”brasse”- modell. Metallram, rygg/sits i kraftig 600D 
nylonväv. Fällbar i 2 lägen. Storlek på stol 55/85 cm. Tryck 1-färg 
(min 10 st), +25:-/st, extra tryckfärg +15:-/st, kliché 395:-/färg.
Min order 10 st – vid andra antal kontakta oss för pris.

Pris 149:-/st.

INGEN SOMMAR UTAN

brassestol

info@actera.se
0411-498 50
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HINZA VÄSKA
Med sin unika retro design och överlägsna användbarhet är väskan från Hinza lika 
självklar till stranden och utflykten som till festen eller sammanträdet. Väskan är 
utmärkt till smart förvaring och är samtidigt en färgglad inredningsdetalj. Den är 
praktisk till fritidssysslor och trädgårdsarbete då den är tålig och lätt att göra ren. 
Använd den som shopping-bag istället för butikernas plastpåsar och värna om 
miljön. Väskan är svensktillverkad med originaldesign från 1950-talet. Tillverkad av 
återvinningsbar polyetenplast. Stapelbar! 11 färger. Finns i 2 storlekar. Stor L: 43, H: 
24, B: 17, Rymmer 15 L/15 Kg. Liten L: 32, H: 22,  B: 15, Rymmer 7,5 L/10 Kg.

 10  25  50  100
Liten  140:-  135:-  130:-  125:-
Stor  160:-  155:-  150:-  145:-
Green +35:- +35:- +35:- +35:-

Hinzaväskan
– EN SVENSK KLASSIKER!

Originalet!
SVENSKTILLVERKAD

En Hinzaväska är inte en väska som alla andra. Det är inte 
ens bara en väska. Den klassiska stilrena formen gör att den 
passar in var som helst, materialet gör att den tål det mesta 
den utsätts för och de många färgerna gör att alla kan hitta sin 
favorit. Det finns en Hinzaväska för allt och alla!

11Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!
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SOFTYBAG ORIGINAL 
Är lika stilren, enkel och portabel som den är användbar. Nedpackad tar den inte 
mer plats än en necessär, uppfylld erbjuder den sittplats för upp till tre personer 
eller en bekväm bädd för dig själv. Fyll den på några sekunder med ett par drag 
genom luften (se video).Oavsett om du är på stranden, fjället, hiking, i skärgården 
eller framför tv:n är softybag den perfekta följeslagaren när du vill ha avkoppling 
utan ansträngning. Går att logomärka – kontakta oss för pris.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 350:-

mailto:info@actera.se
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SOFTYBAG CHAIR
Fylld erbjuder den sittplats med bästa möjliga komfort. Fyll den på några sekunder 
med ett par drag genom luften. Oavsett om du är på stranden eller framför tv:n 
är Softybag Chair den den perfekta följeslagaren när du vill ha avkoppling utan 
ansträngning. Går att logomärka – kontakta oss för pris.
Min order 5 st – vid större antal kontakta oss för pris!

Pris 395:-



info@actera.se
0411-498 50

info@actera.se
0411-498 50

14 Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!

mailto:info@actera.se


Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris! 15

OVERNIGHTER-BACKPACK M REISENTHEL®
Ovanliga möter lämpliga för dagligt bruk. Ingen fråga om ryggsäckar är praktiska. Speciellt när de öppnar vida och 
har ett vadderat fack för en bärbar dator som övernattningsryggsäcken M. Med sin dragkedja upptill och XXL-drag-
kedja framtill gör den ett uttalande även när det gäller utseende. Stort lock med dragkedja för snabb åtkomst till 
det stora huvudfacket. Flexibel 2-vägs dragkedja – mycket praktisk för packning och användning. Ytterfack med 
XXL-dragkedja för enhandsåtkomst. Fack med dragkedja inuti locket för hörlurar, nycklar eller annat som måste 
vara säkert men inom räckhåll Lättåtkomligt vadderat laptopfack (15,6”) för säker transport och snabb åtkomst vid 
säkerhetskontroller. Bärhandtag som gör ryggsäcken lätt att hålla i när du inte är på ryggen. Välventilerad meshrygg.
REG4027, twist blue, 714:-   REG4059, dark blue, 637:-   REG7003, black, 637:-   REG7052, twist silver, 714:-

ALLDAY BACKPACK M REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Gör en av två. Ryggsäck eller väska? Med allday-ryggsäcken M behöver du inte bestämma 
dig. Det är både och! Dess form, stil och storlek gör den attraktiv för dagligt bruk. Och eftersom den har ett vadderat fack för 
din bärbara dator är den särskilt lämplig för kontoret, universitetet och skolan. Rymligt huvudfack med 2-vägs dragkedja för enkel 
åtkomst till dina tillhörigheter. Lättåtkomligt laptopfack (15,6””) underlättar säkerhetskontroller på flygplatsen. Invändigt fack med 
dragkedja för dina värdesaker. Ytterligare 2 externa fack med dragkedja för snabb åtkomst. 2 bärhandtag för användning som 
väska Justerbara, vadderade axelband skyddar din rygg och säkerställer en bekväm bärupplevelsevridning: yttermaterial: tillverkat 
av robust, 50 % resurssparande. 30x39x13cm.
REJ7052, twist silver, 568:-   REJ7009, dots, 499:-   REJ7003, black, 499:-   REJ6041, twist coffee, 568:-   REJ4027, twist blue, 568:-

I 50 år har reisenthel varit en väg som leder till en destination: människor. 
Vi var hållbara innan hållbarhet var populärt. Tidlös, smart, urban och 

funktionell i design och utseende. Ikoner som vår bärväska har viftat med 
den röda reisenthelflaggan runt om i världen i fem decennier.

25
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Från 2021 kommer yttermaterialet på 
många nya reisenthel-produkter att 

vara tillverkat av återvunnen PET. Och 
som vanligt är varje reisenthel-produkt 

tillverkad av högsta kvalitet – det är vad 
reisenthel har stått för i 50 år.

MER HÅLLBART 
ÄN NÅGONSIN!

COOLERBAG S POCKET REISENTHEL®
Den perfekta väskan till lunch, snacks eller när du handlar. Termiskt foder av högkva-
litativt aluminiumfolie, lätt att rengöra. Tätt stängande lock med 2-vägs dragkedja, 
Handtag på locket. Yttermaterial: högkvalitativ återvunnen polyester, vattenavvisande, 
yttre fack. Passar perfekt i allrounder M Material: högkvalitativ polyester, vattenavvisan-
de. RLG2032, lemon. RLG3081, mandarin. RLG4085, pool. RLG3082, strawberry, 221:-

COOLERBAG M POCKET REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Ät fräsch! Reisenthel kylväska fickan är idealisk för på språng och 
är perfekt för lunch eller ett mellanmål däremellan. Hemlagade godsaker och drycker kan säkert 
transporteras i kylväskan och hålla sig fräscha länge. Volym: 4,5 l. Den idealiska väskan för lunch, 
mellanmål eller när du handlar. Termofoder av högkvalitativ aluminiumfolie, lättskött rengöring 
Tättslutande lock med 2-vägs dragkedja. Handtag på locket. Yttermaterial: tillverkat av robust och 
resurssparande material från återvunna PET-flaskor för hållbart, långvarigt bruk, vattenavvisande.
RLF2032, lemon. RLF3081, mandarin. RLF4085, pool. RLF3082, strawberry, 280:-

COOLERBAG M POCKET REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Ät fräsch! Reisenthel kylväska 
fickan är idealisk för på språng och är perfekt för lunch eller ett 

mellanmål däremellan. Hemlagade godsaker och drycker kan säkert 
transporteras i kylväskan och hålla sig fräscha länge. Volym: 4,5 l. Den 
idealiska väskan för lunch, mellanmål eller när du handlar. Termofoder 
av högkvalitativ aluminiumfolie, lättskött rengöring Tättslutande lock 
med 2-vägs dragkedja. Handtag på locket. Yttermaterial: tillverkat av 

robust och resurssparande material från återvunna PET-flaskor för 
hållbart, långvarigt bruk, vattenavvisande. 28x12x22,5 cm, twist silver. 

RLF7052, 298:-

4

THERMO POP
Fyra häftiga storlekar, fyra varma sommarfärger, 

lite retro, en liten regnbåge och 100% kul!
Det har aldrig varit roligare att hålla det kylda 

färskt länge. På picknick eller lunchpaus: med den 
coola reisenthel thermo pop-kollektionen smakar 

allt lite som ”semester för alltid”.

COOLERBAG S POCKET REISENTHEL®
Den perfekta väskan till lunch, snacks eller när du handlar. Termiskt foder av högkvalitativt 

aluminiumfolie, lätt att rengöra. Tätt stängande lock med 2-vägs dragkedja, Handtag på 
locket. Yttermaterial: högkvalitativ återvunnen polyester, vattenavvisande, yttre fack. 

Passar perfekt i allrounder M Material: högkvalitativ polyester, vattenavvisande.
22,5x12x18,5cm, twist blue. RLG4027, 255:-

THERMOSHOPPER ISO REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Handla och äta färskt med reisenthel termoshop-
paren! Denna rymliga kylväska skyddar dina matvaror från värmen så snart du lämnar 
kassan och håller dina hemgjorda mellanmål svala och fräscha för den picknicken med 
dina vänner. Volym: 15 l Värmefoder av högkvalitativ aluminiumfolie. Locket stängs tätt 
med tvåvägsdragkedja. En yttre ficka, 2 mjuka bärhandtag av livligt 6-färgat band. Yttre 
material: tillverkat av robust och resursbesparande material från återvunna PET-flaskor 
för hållbar, långsiktig användning, vattenavvisande.
ROV2032, lemon. ROV3081, mandarin. ROV4085, pool. ROV3082, strawberry, 425:-

COOLERBAG  REISENTHEL®
Cool kombination Den nya kylväskan från reisenthel är skräddarsydd för att fungera med 
carrybag, varukorgen och många andra shoppingbagar, eller som en cool följeslagare på 
egen hand. Tillverkad för varandra, det skräddarsydda komplementet till carrybag. Mycket 
tjock isolering ger utmärkt kylprestanda. Locket stängs tätt och har en tvåvägsdragkedja. 
Termiskt foder av högkvalitativ aluminiumfolie med lågt underhåll. Två bärhandtag robust, 
slitstark basvridning. Yttermaterial: tillverkat av robust 50% resurssparat material från 
återvunna PET-flaskor för hållbar, långsiktig användning, vattenavvisande.
RUH2032, lemon. RUH3081, mandarin. RUH4085, pool. RUH3082, strawberry, 382:-

5
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locket. Yttermaterial: högkvalitativ återvunnen polyester, vattenavvisande, yttre fack. 

Passar perfekt i allrounder M Material: högkvalitativ polyester, vattenavvisande.
22,5x12x18,5cm, twist blue. RLG4027, 255:-

THERMOSHOPPER ISO REISENTHEL®
Väl genomtänkt in i minsta detalj. Handla och äta färskt med reisenthel termoshop-
paren! Denna rymliga kylväska skyddar dina matvaror från värmen så snart du lämnar 
kassan och håller dina hemgjorda mellanmål svala och fräscha för den picknicken med 
dina vänner. Volym: 15 l Värmefoder av högkvalitativ aluminiumfolie. Locket stängs tätt 
med tvåvägsdragkedja. En yttre ficka, 2 mjuka bärhandtag av livligt 6-färgat band. Yttre 
material: tillverkat av robust och resursbesparande material från återvunna PET-flaskor 
för hållbar, långsiktig användning, vattenavvisande.
ROV2032, lemon. ROV3081, mandarin. ROV4085, pool. ROV3082, strawberry, 425:-

COOLERBAG  REISENTHEL®
Cool kombination Den nya kylväskan från reisenthel är skräddarsydd för att fungera med 
carrybag, varukorgen och många andra shoppingbagar, eller som en cool följeslagare på 
egen hand. Tillverkad för varandra, det skräddarsydda komplementet till carrybag. Mycket 
tjock isolering ger utmärkt kylprestanda. Locket stängs tätt och har en tvåvägsdragkedja. 
Termiskt foder av högkvalitativ aluminiumfolie med lågt underhåll. Två bärhandtag robust, 
slitstark basvridning. Yttermaterial: tillverkat av robust 50% resurssparat material från 
återvunna PET-flaskor för hållbar, långsiktig användning, vattenavvisande.
RUH2032, lemon. RUH3081, mandarin. RUH4085, pool. RUH3082, strawberry, 382:-
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R P E T  S O R T I N O  C I T Y  C O O L E R

Den ultimata kylkorgen melerad ton-i-ton med detaljer av konstläder och bomull. Tillverkad av 50 % återvunnet 
material från PET-flaskor. På utsidan av kylväskan finns även ett mindre fack så du även får plats med andra 
tillhörigheter. Den tjocka PEVA-vadderingen gör att kylan bevaras länge och den är även enkel att tvätta av och 
ur efter användning. Med en reglerbar axelrem och dubbla handtag får du flera alternativ att bära kylkorgen på.

STRL: 32X22X20,5 CM ARTNR: 515001 GRÅ, 515002 MARINBLÅ, 515003 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 289 SEK PRIS: >50 ST, 269 SEK

R P E T  S O R T I N O  T O T E  C O O L E R

Kylväska som är melerad ton-i-ton och har detaljer i konstläder och bomull, vilket gör den lika snygg som en 
vanlig väska så du kan picknicka med stil. Tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. På utsidan 
av kylväskan finns även ett mindre fack så du även får plats med andra tillhörigheter. Den tjocka PEVA-
vadderingen gör att kylan bevaras länge och den är även enkel att tvätta av och ur efter användning. Med en 
reglerbar axelrem och dubbla handtag får du flera alternativ att bära kylväskan på.

STRL: 50X35X15 CM ARTNR: 514001 GRÅ, 514002 MARINBLÅ, 514003 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK
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GRAVERAD LABEL
Lägg till en egen label. 

Prisexempel vid 100 st: 49 SEK 
inkl. montering. Star tkostnad 

tillkommer 700 SEK

3 0
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R P E T  S O R T I N O  T R A I L  K Y L R Y G G S Ä C K

Kylryggsäck som passar utmärkt till alla utflykter, stora som små. Kylryggsäcken är försedd med två fickor på 
sidorna samt en större ficka fram. Den är tillverkad i 50 % återvunnet material från PET-flaskor med detaljer i 
konstläder och bomull. Kylryggsäcken håller kylan bra och du får enkel åtkomst med hjälp av locköppningen. På 
insidan av locket finns en nätficka med plats för en kylklamp så du får kyla i den övre delen av ryggsäcken som 
naturligt sprider sig ned i väskan. Den tjocka PEVA-vadderingen gör att kylryggsäcken håller kylan länge. Den 
är dessutom enkel att torka ur efter att den använts.

STRL: 30,5X15X36 CM ARTNR: 51101 GRÅ, 51102 MARINBLÅ, 51103 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

R P E T  S O R T I N O  K Y L R Y G G S Ä C K

Det är sällan man ser modern och trendig ut med en kylväska i handen, men med denna kylryggsäck på ryggen 
tas kylväskan till en helt ny nivå. Med detaljer i konstläder och bomull, samt att den är tillverkad av 50 % 
återvunnet material från PET-flaskor så ligger den verkligen rätt i tiden. Utöver det PEVA-vadderade kylfacket 
som bevarar kylan, är ryggsäcken försedd med flera praktiska fickor.

STRL: 30,5X15X46 CM ARTNR: 52101 GRÅ, 52102 MARINBLÅ, 52103 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

3 1
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R P E T  S O R T I N O  K Y L V Ä S K A

Denna moderna och stilrena kylväska gör sig väldigt bra när du ska iväg på en trevlig utflykt. Den har en lite 
mindre storlek så den blir smidig att bära med sig med de dubbla handtagen eller med axelremmen. Kylväskan 
är tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor och har även försetts med fina detaljer i bomull och 
konstläder. Insidan är lätt att torka ur och av och kylan bevaras länge tack vare den tjocka PEVA-vadderingen.

STRL: 23X20X27 CM ARTNR: 51321 GRÅ, 51322 MARINBLÅ, 51323 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 219 SEK PRIS: >50 ST, 199 SEK

3 2
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R P E T  S O R T I N O  K Y L V Ä S K A  G R A N D E

Utflykten blir utan tvekan roligare med denna snygga och trendiga kylväska. Kylväskan är givetvis även 
praktisk då den är enkel att rengöra efter användningen. Den är tillverkad av 50 % återvunnet material från 
PET-flaskor och har detaljer i konstläder och bomull. Kylväskan håller kylan länge tack vare en tjock PEVA-
vaddering. På kylväskans framsida finns ett fack med plats för andra tillhörigheter som du kan behöva ha enkel 
tillgång till. Du kan välja om du vill bära den över axeln med hjälp av axelremmen eller i de två handtagen.

STRL: 35X26X36 CM ARTNR: 51311 GRÅ, 51312 MARINBLÅ, 51313 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 359 SEK PRIS: >50 ST, 329 SEK

3 3
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L A R D I E R  R P E T  P I C K N I C K P L Ä D

Välarbetad picknickpläd av mjuk fleece med detaljer av bomullscanvas och konstläder. Framsidan är tillverkad 
av 100% återvunnet material från PET-flaskor. Baksidan är av så kallad PEVA som håller vätan borta. En smart 
konstruktion gör den enkel att vika ihop och bära med sig.

STRL: 170X130 CM ARTNR: 539003 MARINBLÅ, 539004 SALVIA  FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

8 3
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S U N N Y  S I D E  U P  S O L S T O L S B A D L A K A N

En lyxig strandhandduk i bomull med en solstolsficka på kortsidan. 
Fäst handduken över solstolen och den håller sig på plats. Våra 
badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad bomull 
och har en tjocklek på 450 g/m2. Certifierat enligt GOTS.

STRL: 160X80 CM ARTNR: 8054 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

7 2

S U N N Y  S I D E  U P  S O L S T O L S B A D L A K A N

En lyxig strandhandduk i bomull med en solstolsficka på kortsidan. 
Fäst handduken över solstolen och den håller sig på plats. Våra 
badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad bomull 
och har en tjocklek på 450 g/m2. Certifierat enligt GOTS.

STRL: 160X80 CM ARTNR: 8054 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK
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R E S E R V E D  S O L S T O L S B A D L A K A N

En lyxig strandhandduk i bomull med en solstolsficka på kortsidan. 
Fäst handduken över solstolen och den håller sig på plats. Våra 
badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad bomull 
och har en tjocklek på 450 g/m2. Certifierat enligt GOTS.

STRL: 160X80 CM ARTNR: 8055 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK
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OUT OF OFFICE BADLAKAN

Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull (GOTS). 
Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden eller till 
poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle.

STRL: 80X180 CM ARTNR: 8018 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

71

V A L M E R  S O L S T O L S B A D L A K A N

En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på ena kortsidan och 
en solstolsficka på den andra. Fäst handduken över solstolen och 
den håller sig på plats. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 
100 % ekologiskt odlad bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. 
Certifierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8062 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 379 SEK PRIS: >50 ST, 349 SEK

7 0

V A L M E R  S O L S T O L S B A D L A K A N

En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på ena kortsidan och 
en solstolsficka på den andra. Fäst handduken över solstolen och 
den håller sig på plats. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 
100 % ekologiskt odlad bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. 
Certifierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8062 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 379 SEK PRIS: >50 ST, 349 SEK
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V A L M E R  S O L S T O L S B A D L A K A N

En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på ena kortsidan och 
en solstolsficka på den andra. Fäst handduken över solstolen och 
den håller sig på plats. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 
100 % ekologiskt odlad bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. 
Certifierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8062 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 379 SEK PRIS: >50 ST, 349 SEK
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O U T  O F  O F F I C E  B A D L A K A N

Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull (GOTS). 
Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden eller till 
poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle.

STRL: 80X180 CM ARTNR: 8018 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK
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Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull (GOTS). 
Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden eller till 
poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle.

STRL: 80X180 CM ARTNR: 8018 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK
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V A L M E R  S O L S T O L S B A D L A K A N

En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på ena kortsidan och 
en solstolsficka på den andra. Fäst handduken över solstolen och 
den håller sig på plats. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 
100 % ekologiskt odlad bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. 
Certifierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8062 FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 379 SEK PRIS: >50 ST, 349 SEK

7 0

Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!

V A L M E  R  B A D L  A K  A N
En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på kortsidorna för dagar på stranden 
eller vid poolen. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad 
bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certfierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8046 ROSTRÖD, 8053 SVART, 8063 SALVIA FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

6 9

V A L M E  R  B A D L  A K  A N
En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på kortsidorna för dagar på stranden 
eller vid poolen. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad 
bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certfierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8046 ROSTRÖD, 8053 SVART, 8063 SALVIA FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK
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V A L M E  R  B A D L  A K  A N
En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på kortsidorna för dagar på stranden 
eller vid poolen. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad 
bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certfierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8046 ROSTRÖD, 8053 SVART, 8063 SALVIA FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK
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En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på kortsidorna för dagar på stranden 
eller vid poolen. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad 
bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certfierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8046 ROSTRÖD, 8053 SVART, 8063 SALVIA FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

6 9

V A L M E  R  B A D L  A K  A N
En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på kortsidorna för dagar på stranden 
eller vid poolen. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad 
bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certfierat enligt GOTS.

STRL: 180X80 CM ARTNR: 8046 ROSTRÖD, 8053 SVART, 8063 SALVIA FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

6 9
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58 59

HAMAMHANDDUK FRÅN YLLEVERKET

Mjuka och härliga hamamhanddukar från Ylleverket i snygga mönster. Praktisk 
handduk som passar lika bra i badrummet som på resan. Den snabb- 
torkande handduken tar lite plats i resväskan Den perfekta ”att ta med hand-
duken”. Storlek: 90X150 cm, 100% bomull.

ART.NR: NTH-01  BLÅ - GÅSÖGA, NTH-02,  BIEGE - GÅSÖGA,

NTH-03 GRÖN - FISKBEN, NTH-04 SVART - FISKBEN,

NTH-05 GRÖN - RAND, NTH-06 BLÅ - RAND

PRIS 150 SEK 
Rekommenderat utpris 199 SEK

Bel bagno -Sköna bad 

info@actera.se
0411-498 50
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58 59

HAMAMHANDDUK FRÅN YLLEVERKET

Mjuka och härliga hamamhanddukar från Ylleverket i snygga mönster. Praktisk 
handduk som passar lika bra i badrummet som på resan. Den snabb- 
torkande handduken tar lite plats i resväskan Den perfekta ”att ta med hand-
duken”. Storlek: 90X150 cm, 100% bomull.

ART.NR: NTH-01  BLÅ - GÅSÖGA, NTH-02,  BIEGE - GÅSÖGA,

NTH-03 GRÖN - FISKBEN, NTH-04 SVART - FISKBEN,

NTH-05 GRÖN - RAND, NTH-06 BLÅ - RAND

PRIS 150 SEK 
Rekommenderat utpris 199 SEK

Bel bagno -Sköna bad 

58 59

HAMAMHANDDUK FRÅN YLLEVERKET

Mjuka och härliga hamamhanddukar från Ylleverket i snygga mönster. Praktisk 
handduk som passar lika bra i badrummet som på resan. Den snabb- 
torkande handduken tar lite plats i resväskan Den perfekta ”att ta med hand-
duken”. Storlek: 90X150 cm, 100% bomull.

ART.NR: NTH-01  BLÅ - GÅSÖGA, NTH-02,  BIEGE - GÅSÖGA,

NTH-03 GRÖN - FISKBEN, NTH-04 SVART - FISKBEN,

NTH-05 GRÖN - RAND, NTH-06 BLÅ - RAND

PRIS 150 SEK 
Rekommenderat utpris 199 SEK

Bel bagno -Sköna bad 
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42 43

ROBUST SKINNFÖRKLÄDE FRÅN JERNVERKET

Snyggt och robust förkläde från Jernverket i 
patchworkmönster. Tillverkad av koläder. Både 
nackbandet och midjebandet är justerbara för att 
passa just dig.

ROBUST SKINNFÖRKLÄDE UTAN LOGGA

Snyggt och robust förkläde från Jernverket i 
patchworkmönster. Tillverkad av koläder. Både 
nackbandet och midjebandet är justerbara för att 
passa just dig.

ART. NR: FE-01   

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

ART. NR: FE-01   

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

Lo stile è essenziale

 - Stil är väsentligt

42 43

ROBUST SKINNFÖRKLÄDE FRÅN JERNVERKET

Snyggt och robust förkläde från Jernverket i 
patchworkmönster. Tillverkad av koläder. Både 
nackbandet och midjebandet är justerbara för att 
passa just dig.

ROBUST SKINNFÖRKLÄDE UTAN LOGGA

Snyggt och robust förkläde från Jernverket i 
patchworkmönster. Tillverkad av koläder. Både 
nackbandet och midjebandet är justerbara för att 
passa just dig.

ART. NR: FE-01   

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

ART. NR: FE-01   

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

Lo stile è essenziale

 - Stil är väsentligt

44 45

SNYGGT FÖRKLÄDE I HÄRLIG CANVAS

Snyggt förkläde i tvättad canvas. Förklädet har en 
praktisk ficka på framsidan. Tack vare det kvalitativa 
canvastyget är förklädet bekvämt att ha på sig.

ART. NR: D6254

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 599 SEK

44 45

SNYGGT FÖRKLÄDE I HÄRLIG CANVAS

Snyggt förkläde i tvättad canvas. Förklädet har en 
praktisk ficka på framsidan. Tack vare det kvalitativa 
canvastyget är förklädet bekvämt att ha på sig.

ART. NR: D6254

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 599 SEK

44 45

SNYGGT FÖRKLÄDE I HÄRLIG CANVAS

Snyggt förkläde i tvättad canvas. Förklädet har en 
praktisk ficka på framsidan. Tack vare det kvalitativa 
canvastyget är förklädet bekvämt att ha på sig.

ART. NR: D6254

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 599 SEK
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42 43

ROBUST SKINNFÖRKLÄDE FRÅN JERNVERKET

Snyggt och robust förkläde från Jernverket i 
patchworkmönster. Tillverkad av koläder. Både 
nackbandet och midjebandet är justerbara för att 
passa just dig.

ROBUST SKINNFÖRKLÄDE UTAN LOGGA

Snyggt och robust förkläde från Jernverket i 
patchworkmönster. Tillverkad av koläder. Både 
nackbandet och midjebandet är justerbara för att 
passa just dig.

ART. NR: FE-01   

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

ART. NR: FE-01   

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

Lo stile è essenziale

 - Stil är väsentligt
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44 45

SNYGGT FÖRKLÄDE I HÄRLIG CANVAS

Snyggt förkläde i tvättad canvas. Förklädet har en 
praktisk ficka på framsidan. Tack vare det kvalitativa 
canvastyget är förklädet bekvämt att ha på sig.

ART. NR: D6254

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 599 SEK
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26 27

JERNVERKET BESTICKSET I  12 DELAR

Ett set rejäla grillbestick från Jernverket för den perfekta nygrillade maten. 
Rostfritt stål med snygga svarta handtag. Kniv L: 20 cm, gaffel L: 20,5 cm.

ART.NR: KS12612

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

Tutto ha un buon sapore 

- Smakar allt väl

32 Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!
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26 27

JERNVERKET BESTICKSET I  12 DELAR

Ett set rejäla grillbestick från Jernverket för den perfekta nygrillade maten. 
Rostfritt stål med snygga svarta handtag. Kniv L: 20 cm, gaffel L: 20,5 cm.

ART.NR: KS12612

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

Tutto ha un buon sapore 

- Smakar allt väl

26 27

JERNVERKET BESTICKSET I  12 DELAR

Ett set rejäla grillbestick från Jernverket för den perfekta nygrillade maten. 
Rostfritt stål med snygga svarta handtag. Kniv L: 20 cm, gaffel L: 20,5 cm.

ART.NR: KS12612

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

Tutto ha un buon sapore 

- Smakar allt väl

26 27

JERNVERKET BESTICKSET I  12 DELAR

Ett set rejäla grillbestick från Jernverket för den perfekta nygrillade maten. 
Rostfritt stål med snygga svarta handtag. Kniv L: 20 cm, gaffel L: 20,5 cm.

ART.NR: KS12612

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

Tutto ha un buon sapore 

- Smakar allt väl

28 29

JERNVERKET BESTICKSET I  12 DELAR

Ett set rejäla grillbestick från Jernverket för den perfekta nygrillade maten.
Rostfritt stål med snygga bruna handtag. Kniv L: 20 cm, gaffel L: 20,5 cm.

ART.NR: KS48612

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

28 29

JERNVERKET BESTICKSET I  12 DELAR

Ett set rejäla grillbestick från Jernverket för den perfekta nygrillade maten.
Rostfritt stål med snygga bruna handtag. Kniv L: 20 cm, gaffel L: 20,5 cm.

ART.NR: KS48612

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK

33Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!

28 29

JERNVERKET BESTICKSET I  12 DELAR

Ett set rejäla grillbestick från Jernverket för den perfekta nygrillade maten.
Rostfritt stål med snygga bruna handtag. Kniv L: 20 cm, gaffel L: 20,5 cm.

ART.NR: KS48612

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 799 SEK
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108 109

BÄRBAR GRILL I SNYGG VÄSKA

Grillen från Jernverket är formad som en resväska för att fören-
kla utflykten och kommer i en snygg rostfri design. Längd: 30,7 
cm, bredd: 22,5 cm, höjd: 20,5 cm.

ART. NR: BBG-01  SILVER.  BBG-02  SVART

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 899 SEK

108 109

BÄRBAR GRILL I SNYGG VÄSKA

Grillen från Jernverket är formad som en resväska för att fören-
kla utflykten och kommer i en snygg rostfri design. Längd: 30,7 
cm, bredd: 22,5 cm, höjd: 20,5 cm.

ART. NR: BBG-01  SILVER.  BBG-02  SVART

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 899 SEK
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PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 899 SEK
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BÄRBAR GRILL I SNYGG VÄSKA

Grillen från Jernverket är formad som en resväska för att fören-
kla utflykten och kommer i en snygg rostfri design. Längd: 30,7 
cm, bredd: 22,5 cm, höjd: 20,5 cm.

ART. NR: BBG-01  SILVER.  BBG-02  SVART

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 899 SEK
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M I L E S  T E R M O S F L A S K A  5 0 0 M L

Miles termosflaska har en smart vakuumisolering som håller vatten iskallt i upp till 18 timmar och varma drycker varma i upp till 6 
timmar. Vakuumisoleringen gör att den aldrig kondenserar och blöter ner väskan. Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål vilket innebär 
att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll. Termosflaskan är fri från gifter och går att använda livet ut. Det bidrar till färre 
plastflaskor slängs och vi sparar på hav och miljö.

STRL: 500 ML, 8X8X23 CM ARTNR: 5042 MARINBLÅ, 5044 GRÖN, 5046 VIT, 5048 STÅL, 5052 SVART, 5059 GUL, 5053 HAVRE  
PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

9 1

M I L E S  T E R M O S F L A S K A  5 0 0 M L

Miles termosflaska har en smart vakuumisolering som håller vatten iskallt i upp till 18 timmar och varma drycker varma i upp till 6 
timmar. Vakuumisoleringen gör att den aldrig kondenserar och blöter ner väskan. Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål vilket innebär 
att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll. Termosflaskan är fri från gifter och går att använda livet ut. Det bidrar till färre 
plastflaskor slängs och vi sparar på hav och miljö.

STRL: 500 ML, 8X8X23 CM ARTNR: 5042 MARINBLÅ, 5044 GRÖN, 5046 VIT, 5048 STÅL, 5052 SVART, 5059 GUL, 5053 HAVRE  
PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

9 1
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90 91

PICKNIKPLÄD

Snygg och mycket praktisk picknickpläd i gåsögemönster som med sin 
gedigna storlek rymmer hela familjen. Gör setet komplett och matcha upp 
med våra fina hamamhanddukar i samma mönster och även kylväska i 
samma färg. Viks smidigt ihop och med hjälp av kardborre och ett handtag 
bär du den lätt med dig i handen. På baksidan har den en beläggning för att 
hålla den torr mot fuktigt gräs. Mått 200 x 140 cm.

ART.NR: PPL-01 SVART, PPL-02 GRÖN, PPL-03 BLÅ, PPL-04 BIEGE

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 599 SEK

Sotto il sole, tutto è bello 

- Under solen är allt skönt
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gedigna storlek rymmer hela familjen. Gör setet komplett och matcha upp 
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Sotto il sole, tutto è bello 

- Under solen är allt skönt
info@actera.se

0411-498 50
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samma färg. Viks smidigt ihop och med hjälp av kardborre och ett handtag 
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COOL-IT och KNIT-IT
Serveringkaraff och brödkorg 
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VIVA HURRICANE 
1 st ljuslykta inkl. 2 st oljeljus

Det är den italienska designern Viviana Degrandi som står 

bakom den nya Viva oljelampan, därav dess namn. Viva 

är tillverkad i glas i olika vackra färger med inspiration från 

italiensk glaskonst och den vackra naturen; den djupa 

orange “Amber” från bärnsten som har legat i havet i 

tusentals år, “Lake green” som skogssjöns kalla vatten och 

“Smoke” som röken från en slocknad eld. Viva kan

användas både utomhus och inomhus och har ett enkelt 

och estetiskt utseende där färg och simpel funktion får stå 

i centrum. Det medföljer 2 st vegetabiliska oljeljus som har 

vardera ca 40–45 brinntimmar

·  Kan användas både utomhus och inomhus.

·  Vegetabiliska oljeljus kan sedan köpas separat.

·  Tål maskindisk, MAX 55 °C.

·  Material: Glas

·  Mått: 16,5 x 10,5 cm

Design: Viviana Degrandi

Rek. kampanjpris exkl. moms  265 kr/set

Rek. butikspris inkl. moms 368 kr/set

COOL-IT och KNIT-IT, ett fint och praktiskt set för frukosten eller 

fikat! Förvara karaffen i kylen med t.ex. vatten, juice eller saft 

så att du alltid har kall dryck på lager – redo att serveras till 

frukosten, lunchen eller middagen. Karaffen har en smart 

öppnings-/stängningsanordning – du vippar bara kulan 

nedåt för att hälla och sedan uppåt för att stänga karaffen. 

∙ Fri från BPA och ftalater.

∙ Har vunnit iF Gold Award 2015.

∙ Tål diskmaskin (inte gummikulan).

∙ Material: Glas, gummi

∙ Volym: 1,5 l

Design: Francis Cayouette

Li
g

ht
 g

re
y*

 -
 Z

0
0

07
1-

8

R
o

se
* 

- 
Z0

01
46

-1

R
o

se
* 

- 
Z0

0
07

1-
9

G
re

y*
 -

 Z
0

01
46

KNIT-IT är en nätt och funktionell brödkorg, designad för 

”compact living”. När brödkorgen inte används kan den vikas 

ihop och tar då minimalt utrymme. KNIT-IT är tillverkad av 

100 % OEKO-TEX bomull, som är certifieringen för textilen där 

den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier.

Brödkorgen levereras förtvättad.

·  Tillverkad av 100 % OEKO-TEX bomull

·  Kan vikas under ihop för att optimera utrymmet

·  Tål tvättmaskin, MAX 40 °C

·  Mått: 30 x 15 x 10 cm

Design: Twelve Degrees Design Studio

Rek. kampanjpris exkl. moms  395 kr/set

Rek. butikspris inkl. moms 548 kr/set

* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

Nyhet

20 21
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Keep Cool
Termoflaska 0,6 liter

Keep Cool kan hålla din dryck varm i 8 timmar eller kall i 

16 timmar och To Go Click 0,4 l. kan hålla drycken varm i 

4 timmar eller kall i 8 timmar.

Keep Cool termoflaska har vunnit den prestigefyllda 

German Design Award 2020 inom bordskategorin, där 

juryn bedömde det enkla och bekväm rund design för 

att vara en attraktiv följeslagare i vardagen.

Välj mellan många härliga färger, gravera eller tryck din 

företagslogga mot en extra kostnad på flaskan, en bra 

och funktionell present och eller give away. 

Design: Debiasi & Sandri 

Rek. kampanjpris exkl. moms 259 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 369 kr/st
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Carrie 
Termosflaska 0,5 liter eller 

termosmugg 0,4 liter

Carrie är en serie med återanvändningsbara termosmuggar 

och termosflaskor tillverkad i högkvalitativt rostfritt stål 

i dubbla lager med vakuum. Detta säkerställer en hög 

termoeffekt, så att din favoritdryck håller värmen i många 

timmar. Det tvådelad locket har flera funktioner, eftersom 

den nedre delen säkerställer en bekväm dricksyta och den 

övre delen säkerställer att dricksytan är dold, vilket ger en 

hög hygiennivå. Konstruktionen av locket garanterar att 

termosmuggen och termosflaskan är 100 % tät och har en 

360° dryckesyta. Den koniska formen säkerställer att Carrie 

passar in i de flesta mugghållare. Carrie termosflaska och 

termosmugg håller din dryck varm i upp till 5 timmar eller 

kall i upp till 10 timmar.

·  Kan hålla din dryck varm i 5 timmar eller kall i 10 timmar.

·  100 % tät.

·  Minskar användandet av engångsmuggar.

·  Fri från BPA och ftalater.

·  Termokoppen har ett skydd mot skållning i locket.

· Tål diskmaskin, endast i övre korgen vid max 55 °C.

Rek. kampanjpris exkl. moms 198 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 299 kr/st

* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

Nyhet

6 7

Keep Cool
Termoflaska 0,6 liter

Keep Cool kan hålla din dryck varm i 8 timmar eller kall i 

16 timmar och To Go Click 0,4 l. kan hålla drycken varm i 

4 timmar eller kall i 8 timmar.

Keep Cool termoflaska har vunnit den prestigefyllda 

German Design Award 2020 inom bordskategorin, där 

juryn bedömde det enkla och bekväm rund design för 

att vara en attraktiv följeslagare i vardagen.

Välj mellan många härliga färger, gravera eller tryck din 

företagslogga mot en extra kostnad på flaskan, en bra 

och funktionell present och eller give away. 

Design: Debiasi & Sandri 

Rek. kampanjpris exkl. moms 259 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 369 kr/st
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Carrie 
Termosflaska 0,5 liter eller 

termosmugg 0,4 liter

Carrie är en serie med återanvändningsbara termosmuggar 

och termosflaskor tillverkad i högkvalitativt rostfritt stål 

i dubbla lager med vakuum. Detta säkerställer en hög 

termoeffekt, så att din favoritdryck håller värmen i många 

timmar. Det tvådelad locket har flera funktioner, eftersom 

den nedre delen säkerställer en bekväm dricksyta och den 

övre delen säkerställer att dricksytan är dold, vilket ger en 

hög hygiennivå. Konstruktionen av locket garanterar att 

termosmuggen och termosflaskan är 100 % tät och har en 

360° dryckesyta. Den koniska formen säkerställer att Carrie 

passar in i de flesta mugghållare. Carrie termosflaska och 

termosmugg håller din dryck varm i upp till 5 timmar eller 

kall i upp till 10 timmar.

·  Kan hålla din dryck varm i 5 timmar eller kall i 10 timmar.

·  100 % tät.

·  Minskar användandet av engångsmuggar.

·  Fri från BPA och ftalater.

·  Termokoppen har ett skydd mot skållning i locket.

· Tål diskmaskin, endast i övre korgen vid max 55 °C.

Rek. kampanjpris exkl. moms 198 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 299 kr/st

* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.
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Keep Cool
Termoflaska 0,6 liter

Keep Cool kan hålla din dryck varm i 8 timmar eller kall i 

16 timmar och To Go Click 0,4 l. kan hålla drycken varm i 

4 timmar eller kall i 8 timmar.

Keep Cool termoflaska har vunnit den prestigefyllda 

German Design Award 2020 inom bordskategorin, där 

juryn bedömde det enkla och bekväm rund design för 

att vara en attraktiv följeslagare i vardagen.

Välj mellan många härliga färger, gravera eller tryck din 

företagslogga mot en extra kostnad på flaskan, en bra 

och funktionell present och eller give away. 

Design: Debiasi & Sandri 

Rek. kampanjpris exkl. moms 259 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 369 kr/st
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Carrie 
Termosflaska 0,5 liter eller 

termosmugg 0,4 liter

Carrie är en serie med återanvändningsbara termosmuggar 

och termosflaskor tillverkad i högkvalitativt rostfritt stål 

i dubbla lager med vakuum. Detta säkerställer en hög 

termoeffekt, så att din favoritdryck håller värmen i många 

timmar. Det tvådelad locket har flera funktioner, eftersom 

den nedre delen säkerställer en bekväm dricksyta och den 

övre delen säkerställer att dricksytan är dold, vilket ger en 

hög hygiennivå. Konstruktionen av locket garanterar att 

termosmuggen och termosflaskan är 100 % tät och har en 

360° dryckesyta. Den koniska formen säkerställer att Carrie 

passar in i de flesta mugghållare. Carrie termosflaska och 

termosmugg håller din dryck varm i upp till 5 timmar eller 

kall i upp till 10 timmar.

·  Kan hålla din dryck varm i 5 timmar eller kall i 10 timmar.

·  100 % tät.

·  Minskar användandet av engångsmuggar.

·  Fri från BPA och ftalater.

·  Termokoppen har ett skydd mot skållning i locket.

· Tål diskmaskin, endast i övre korgen vid max 55 °C.

Rek. kampanjpris exkl. moms 198 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 299 kr/st

* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.

Nyhet
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info@actera.se
0411-498 50
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* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.
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To Go Click
Termosmuggar 400 ml

En snygg och användbara termosmugg till personal och 

kunder, perfekt att tryck eller gravera er företagslogga 

på den. To Go Click är en smart design och funktionalitet 

i en och samma mugg! 

Njut av varma och kalla drycker i vår To Go Click 

termosmugg. Den är perfekt i bilen, promenaden, resor 

eller när du är “på språng”. Med ett klick på locket – och 

nu är koppen redo att dricka ur, lika lätt från alla håll. 

Tryck igen och muggen är stängd och kommer hålla ditt 

kaffe eller te varmt längre. To Go Click 400 ml tar minimalt 

med utrymme i väska och tillverkas i dubbelväggat stål 

som håller drycken varm i upp till 4 timmar och kall i upp 

till 8 timmar. Muggen är naturligtvis BPA- och ftalatfri och 

kan diskas i diskmaskinen i den övre korgen i max 55 °C.

Välj mellan 13 st härliga färger inklusive aktuella 

säsongsfärger.

Design: Stelton

Rek. kampanjpris exkl. moms 259 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 369 kr/st

EM77
Termoskanna 1 liter 

EM77 termoskannan är en världsberömd designikon 

tillverkad i Danmark sedan 1977 och har tillverkats i mer 

än 100 olika färger. Den snygga termoskannan är en 

kombination av perfekt form och funktionalitet och den är 

idag representerad på designmuseer världen över. Inuti har 

EM77 en glasinsats som håller vätskan varm ca 80 °C. i upp till 

6 h eller kallt i flera timmar. EM77 är designad för att hålla en 

livstid, så alla delar kan bytas ut om de skulle gå sönder. På 

detta sätt förlängs kannans livslängd till förmån för miljön. Det 

medföljer ett unik vipplock och ett skruvlock, som fungerar 

perfekt för utflykter eller picknick utomhus. Fri från BPA och 

ftalater. 

Välj mellan vårens färg mellow yellow eller brushed brass.

Design: Erik Magnussen

Art. nr.:  

1805 - EM77-ABS mellow yellow 1 liter 

Rek. kampanjpris exkl. moms 399 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 849 kr/st

Art. nr.: 

900-8 - EM77 brusched brass 1 liter

Rek. kampanjpris exkl. moms 799 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 499 kr/st

Nyhet

5

* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.
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To Go Click
Termosmuggar 400 ml

En snygg och användbara termosmugg till personal och 

kunder, perfekt att tryck eller gravera er företagslogga 

på den. To Go Click är en smart design och funktionalitet 

i en och samma mugg! 

Njut av varma och kalla drycker i vår To Go Click 

termosmugg. Den är perfekt i bilen, promenaden, resor 

eller när du är “på språng”. Med ett klick på locket – och 

nu är koppen redo att dricka ur, lika lätt från alla håll. 

Tryck igen och muggen är stängd och kommer hålla ditt 

kaffe eller te varmt längre. To Go Click 400 ml tar minimalt 

med utrymme i väska och tillverkas i dubbelväggat stål 

som håller drycken varm i upp till 4 timmar och kall i upp 

till 8 timmar. Muggen är naturligtvis BPA- och ftalatfri och 

kan diskas i diskmaskinen i den övre korgen i max 55 °C.

Välj mellan 13 st härliga färger inklusive aktuella 

säsongsfärger.

Design: Stelton

Rek. kampanjpris exkl. moms 259 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 369 kr/st

EM77
Termoskanna 1 liter 

EM77 termoskannan är en världsberömd designikon 

tillverkad i Danmark sedan 1977 och har tillverkats i mer 

än 100 olika färger. Den snygga termoskannan är en 

kombination av perfekt form och funktionalitet och den är 

idag representerad på designmuseer världen över. Inuti har 

EM77 en glasinsats som håller vätskan varm ca 80 °C. i upp till 

6 h eller kallt i flera timmar. EM77 är designad för att hålla en 

livstid, så alla delar kan bytas ut om de skulle gå sönder. På 

detta sätt förlängs kannans livslängd till förmån för miljön. Det 

medföljer ett unik vipplock och ett skruvlock, som fungerar 

perfekt för utflykter eller picknick utomhus. Fri från BPA och 

ftalater. 

Välj mellan vårens färg mellow yellow eller brushed brass.

Design: Erik Magnussen

Art. nr.:  

1805 - EM77-ABS mellow yellow 1 liter 

Rek. kampanjpris exkl. moms 399 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 849 kr/st

Art. nr.: 

900-8 - EM77 brusched brass 1 liter

Rek. kampanjpris exkl. moms 799 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 1 499 kr/st

Nyhet

5

* Säsongsfärger med risk för slutförsäljning.
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To Go Click
Termosmuggar 400 ml

En snygg och användbara termosmugg till personal och 

kunder, perfekt att tryck eller gravera er företagslogga 

på den. To Go Click är en smart design och funktionalitet 

i en och samma mugg! 

Njut av varma och kalla drycker i vår To Go Click 

termosmugg. Den är perfekt i bilen, promenaden, resor 

eller när du är “på språng”. Med ett klick på locket – och 

nu är koppen redo att dricka ur, lika lätt från alla håll. 

Tryck igen och muggen är stängd och kommer hålla ditt 

kaffe eller te varmt längre. To Go Click 400 ml tar minimalt 

med utrymme i väska och tillverkas i dubbelväggat stål 

som håller drycken varm i upp till 4 timmar och kall i upp 

till 8 timmar. Muggen är naturligtvis BPA- och ftalatfri och 

kan diskas i diskmaskinen i den övre korgen i max 55 °C.

Välj mellan 13 st härliga färger inklusive aktuella 

säsongsfärger.

Design: Stelton

Rek. kampanjpris exkl. moms 259 kr/st

Rek. butikspris inkl. moms 369 kr/st

EM77
Termoskanna 1 liter 

EM77 termoskannan är en världsberömd designikon 

tillverkad i Danmark sedan 1977 och har tillverkats i mer 

än 100 olika färger. Den snygga termoskannan är en 

kombination av perfekt form och funktionalitet och den är 

idag representerad på designmuseer världen över. Inuti har 

EM77 en glasinsats som håller vätskan varm ca 80 °C. i upp till 

6 h eller kallt i flera timmar. EM77 är designad för att hålla en 

livstid, så alla delar kan bytas ut om de skulle gå sönder. På 

detta sätt förlängs kannans livslängd till förmån för miljön. Det 

medföljer ett unik vipplock och ett skruvlock, som fungerar 

perfekt för utflykter eller picknick utomhus. Fri från BPA och 

ftalater. 
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Design: Erik Magnussen
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Nyhet

5



Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!40

info@actera.se
0411-498 50

EDISON THE GRAND
En modern, cool, lite överdimensionerad lampa som 
fungerar såväl inomhus som utomhus. Hela lampan 
lyser inklusive foten och den ger ett jämnt och 
behagligt ljus. 3 olika ljusstyrkor. Kontrolleras med 
Fatboy Light Control App, steglös dimmer. Lampan är 
tillverkad av mjölkvit polypropylen. Höjd 90 cm, bredd 
60 cm.
Min order 2 st.

Pris 4 995:-

EDISON THE PETIT
En liten, tuff och uppladdningsbar lampa som du kan 
använda både inne och ute. Behöver du en mild och 
kraftfull lampa som du vill ta med dig överallt som 
samtidigt har en tidlös design är det här den rätta 
lampan för dig. Lampan har 3 olika ljuslägen. Lyser i 
ca 10 timmar. Uppladdningsbar (sladdlös), adapter 
medföljer. Material vit polypropylen. Höjd 25 cm, 
diam. 16 cm.
Min order 6 st.

Pris 655: -

EDISON MEDIUM
När Edison Petit är för liten och Edison Grand 
helt enkelt för stor finns nu Edison medium. En 
modern, cool, lampa som fungerar såväl inomhus 
som utomhus. Hela lampan lyser inklusive foten och 
den ger ett jämnt och behagligt ljus. Ett extra plus är 
den överdimensionerade röda fjärrkontrollen som 
ger dig full kontroll. Lampan är tillverkad av mjölkvit 
polypropylen. Höjd 50, bredd 32 cm.
Min order 2 st.

Pris 2 345:-

info@actera.se
0411-498 50
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82 83

SOUNDBAR FRÅN SWAYER

Den snygga Soundbaren kan med fördel användas som en inredningsdetalj 
i hemmet. Med enkla knapptryck fyller du rummet med härlig musik. Trådlös, 
inbyggd mikrofon för samtal, speltid ca 4 h, 5 V 500mA, laddningstid 1-2 
h, 1500mAh Li-Ion batteri. Höjd: 7,7 cm, bredd: 37,5 cm. Minneskortsläsare. 
Laddas med medföljande USB-kabel. Instruktionsmanual medföljer.

ART.NR: B473-RED, B473-GREY, B473-BLACK

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 599 SEK

82 83
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80 81

DORIS TRÅDLÖS HÖGTALARE

Trådlös högtalare med stort ljud i kompakt design. Anslut med smart-
phone eller dator och ta med dig festen vart du än ska. Lyssna trådlöst på 
ett enkelt sätt utan behov för kablar. Få dubbelt ljud eller ett stereosystem 
genom att para ihop högtalaren med andra högtalare. Vattentålig. Upp till 
6 h speltid. 1-2 h laddtid. Räckvidd 10 m. Djup: 8 cm. Höjd: 10 cm. Paketet 
innehåller: Högtalare, USB-laddkabel, instruktionsmanual. Högtalare 
4Ω5W, laddning 5 V 500mA. 1800mAh Li-Ion batteri. 
TWS (True Wireless Sound). 

ART. NR: DORIS-01 SVART, DORIS-02 RÖD, DORIS-03 BLÅ

PRIS 399 SEK 
Rekommenderat utpris 499 SEK

la musica è il sale della danza 

– Musik är dansens salt
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SNAPSGLAS LYNGBY SET 6-PACK
Set om 6 snapsglas i olika färger och storlek. Blir en snackis vid varje 
dukning. Stl. 2,5 - 4 cl.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 199:-/set

TUMBLERGLAS LYNGBY SET 6-PACK
Tumblerglas i vacker design med en liten fot. Ger liv på bordet med sina 
olika färger, och det är lätt att hitta sitt eget glas. Använd glasen till vatten 
och saft eller sätt värmeljus eller blommor i dem och använd som 
dekoration. Stl. H12 cm, 30 cl. Set om 6 glas.
Min order 10 set – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 189:-/set

info@actera.se
0411-498 50
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De perfekta glasen
till sommarens mingel!RIEDEL HAPPY O 4-P

Druvspecifikt vinglas för Viognier/Chardonnay från Riedels serie The O Wine 
Tumbler. Det gör att fruktsötman träder fram och vinet får en rundare smak med 
mindre syra. Kupan är också en perfekt match till rosévin, samt äldre årgångar av vit 
och röd Bordeaux. Säljs i set om fyra, där alla glas har olika bottenfärg. Rymmer ca 
32 cl.
Min order 5 set.

Pris 595:-/4-P

RIEDEL GIN & TONIC 4-P
Ginglas från Riedels serie The O Wine Tumbler. Särskilt framtaget för gin. Glaset 
känns skönt i handen och har en trendig design som passar perfekt både till vardag 
och fest. Rymmer ca 75 cl.
Min order 5 st – vid andra antal kontakta oss för pris!

Pris 495:-/4-P
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SPORK ORIGINAL BIO
Det enda picknickbesticket du någonsin kommer att behöva – säg hej då till 
engångsprylar! Light My Fires egen Spork är originalet: en kombinerad sked, gaffel 
och kniv. Med sked i ena änden och en gaffel med tandad egg i den andra är den 
ett mångsidigt, återanvändbart och kompakt tillskott till lunchlådan, picknick-korgen, 
handväskan eller ryggsäcken. Tillverkad av 100% BPA-fri, biobaserad plast och går 
att diska i diskmaskin. Finns i flera olika färger.
Min.order 25st.

Pris 27:-

PACK´N EAT KIT BIO
Packa matsäcken, ta med en vän och du är redo för en lyckad dejt i det fria. 
Pack’nEat Kit för två är allt ni behöver för en picknick på tu man hand. Ett 
kompakt lättviktskit som gör det enkelt och bekvämt att servera god mat. 
Innehåller två tallrikar med hög kant (en av dem fungerar även som lock), 
två hopfällbara Pack-up-Cups och två Spork – kombinerade sked, gaffel och 
kniv. Levereras i en återanvändbar Circbag. Allt kommer i två färger vilket gör 
delarna lätta att skilja från varandra.  Biobaserad plast, 100% BPA-fri, säker för 
mikrovågsugn och diskmaskin.
Min order 10 st.

Pris 265:-

44
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LE CREUSET VINKYLARE
En vinkylare kyler vinflaskan snabbt och effektivt och kan även användas för att hålla 
flaskan kall, perfekt om du glömt kyla vinet eller ska ta med det på picknick. Förvara 
vinkylaren i frysen så är den alltid klar att användas. Kyler ner din favoritflaska från 
rumstemperatur på endast 20 minuter. Vinkylaren passar de allra flesta typer av flaskor 
inte bara vin tex. läsk,saft, mineralvatten. Material: Nylon. Storlek: 23,5 x 15,5 x3 cm.  Går 
utmärkt att logomärka – kontakta oss för pris!
Min order 10 st – vid större antal kontakta oss för pris.

Pris 159:-/st 

Ta det kallt
I SOMMAR

45Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!
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B A L T I M O R E  P A D E L V Ä S K A

Stilren och minimalistisk padelväska i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt 
insida i lätt syntetväv. Huvudfacket stängs med en dragkedja. Bra organisatoriska möjligheter på insidan med 
flera fack. Skofack på kortsidan så att skorna inte smutsar ner väskans innehåll. Robusta handtag så att du kan 
fylla väskan ordentligt. Reglerbar axelrem.

STRL: 51,5X26X35 CM ARTNR: 501118 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 659 SEK PRIS: >50 ST, 599 SEK

B A L T I M O R E  P A D E L R Y G G S Ä C K

Denna väska kommer med ett stort huvudfack och två fack för racketar på vardera långsida. Ena kortsidan 
är utrustad med ett separat skofack. Små dolda fickor försedda med dragkedjor för värdesaker. Huvudfacket 
på insidan har fler fack för att hålla bollar eller andra personliga tillhörigheter på plats. Ett dubbelt bärsystem 
då det finns möjlighet att bära väskan som en ryggsäck eller som en sportbag. Väskan har vadderade 
ryggsäcksremmar, vilket gör den bekväm för axlarna när väskan ska bäras. Dessutom är de justerbara, vilket 
innebär att du kan få den perfekta passformen.

STRL: 40X32X56 CM ARTNR: 501219 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 1039 SEK PRIS: >50 ST, 949 SEK

5 7

info@actera.se
0411-498 50

Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!46

B A L T I M O R E  P A D E L V Ä S K A

Stilren och minimalistisk padelväska i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt 
insida i lätt syntetväv. Huvudfacket stängs med en dragkedja. Bra organisatoriska möjligheter på insidan med 
flera fack. Skofack på kortsidan så att skorna inte smutsar ner väskans innehåll. Robusta handtag så att du kan 
fylla väskan ordentligt. Reglerbar axelrem.

STRL: 51,5X26X35 CM ARTNR: 501118 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 659 SEK PRIS: >50 ST, 599 SEK

B A L T I M O R E  P A D E L R Y G G S Ä C K

Denna väska kommer med ett stort huvudfack och två fack för racketar på vardera långsida. Ena kortsidan 
är utrustad med ett separat skofack. Små dolda fickor försedda med dragkedjor för värdesaker. Huvudfacket 
på insidan har fler fack för att hålla bollar eller andra personliga tillhörigheter på plats. Ett dubbelt bärsystem 
då det finns möjlighet att bära väskan som en ryggsäck eller som en sportbag. Väskan har vadderade 
ryggsäcksremmar, vilket gör den bekväm för axlarna när väskan ska bäras. Dessutom är de justerbara, vilket 
innebär att du kan få den perfekta passformen.

STRL: 40X32X56 CM ARTNR: 501219 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 1039 SEK PRIS: >50 ST, 949 SEK

5 7

mailto:info@actera.se


Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris! 47

B A L T I M O R E  P A D E L V Ä S K A

Stilren och minimalistisk padelväska i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt 
insida i lätt syntetväv. Huvudfacket stängs med en dragkedja. Bra organisatoriska möjligheter på insidan med 
flera fack. Skofack på kortsidan så att skorna inte smutsar ner väskans innehåll. Robusta handtag så att du kan 
fylla väskan ordentligt. Reglerbar axelrem.

STRL: 51,5X26X35 CM ARTNR: 501118 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 659 SEK PRIS: >50 ST, 599 SEK

B A L T I M O R E  P A D E L R Y G G S Ä C K

Denna väska kommer med ett stort huvudfack och två fack för racketar på vardera långsida. Ena kortsidan 
är utrustad med ett separat skofack. Små dolda fickor försedda med dragkedjor för värdesaker. Huvudfacket 
på insidan har fler fack för att hålla bollar eller andra personliga tillhörigheter på plats. Ett dubbelt bärsystem 
då det finns möjlighet att bära väskan som en ryggsäck eller som en sportbag. Väskan har vadderade 
ryggsäcksremmar, vilket gör den bekväm för axlarna när väskan ska bäras. Dessutom är de justerbara, vilket 
innebär att du kan få den perfekta passformen.

STRL: 40X32X56 CM ARTNR: 501219 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 1039 SEK PRIS: >50 ST, 949 SEK

5 7

B A L T I M O R E  P A D E L V Ä S K A

Stilren och minimalistisk padelväska i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt 
insida i lätt syntetväv. Huvudfacket stängs med en dragkedja. Bra organisatoriska möjligheter på insidan med 
flera fack. Skofack på kortsidan så att skorna inte smutsar ner väskans innehåll. Robusta handtag så att du kan 
fylla väskan ordentligt. Reglerbar axelrem.

STRL: 51,5X26X35 CM ARTNR: 501118 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 659 SEK PRIS: >50 ST, 599 SEK

B A L T I M O R E  P A D E L R Y G G S Ä C K

Denna väska kommer med ett stort huvudfack och två fack för racketar på vardera långsida. Ena kortsidan 
är utrustad med ett separat skofack. Små dolda fickor försedda med dragkedjor för värdesaker. Huvudfacket 
på insidan har fler fack för att hålla bollar eller andra personliga tillhörigheter på plats. Ett dubbelt bärsystem 
då det finns möjlighet att bära väskan som en ryggsäck eller som en sportbag. Väskan har vadderade 
ryggsäcksremmar, vilket gör den bekväm för axlarna när väskan ska bäras. Dessutom är de justerbara, vilket 
innebär att du kan få den perfekta passformen.

STRL: 40X32X56 CM ARTNR: 501219 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 1039 SEK PRIS: >50 ST, 949 SEK

5 7

Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!

B A L T I M O R E  P A D E L V Ä S K A

Stilren och minimalistisk padelväska i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt 
insida i lätt syntetväv. Huvudfacket stängs med en dragkedja. Bra organisatoriska möjligheter på insidan med 
flera fack. Skofack på kortsidan så att skorna inte smutsar ner väskans innehåll. Robusta handtag så att du kan 
fylla väskan ordentligt. Reglerbar axelrem.

STRL: 51,5X26X35 CM ARTNR: 501118 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 659 SEK PRIS: >50 ST, 599 SEK

B A L T I M O R E  P A D E L R Y G G S Ä C K

Denna väska kommer med ett stort huvudfack och två fack för racketar på vardera långsida. Ena kortsidan 
är utrustad med ett separat skofack. Små dolda fickor försedda med dragkedjor för värdesaker. Huvudfacket 
på insidan har fler fack för att hålla bollar eller andra personliga tillhörigheter på plats. Ett dubbelt bärsystem 
då det finns möjlighet att bära väskan som en ryggsäck eller som en sportbag. Väskan har vadderade 
ryggsäcksremmar, vilket gör den bekväm för axlarna när väskan ska bäras. Dessutom är de justerbara, vilket 
innebär att du kan få den perfekta passformen.

STRL: 40X32X56 CM ARTNR: 501219 SVART FÖRP: POLYBAG 
PRIS: 10–49 ST, 1039 SEK PRIS: >50 ST, 949 SEK

5 7

B A L T I M O R E  P A D E L V Ä S K A
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Padelväskor
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KÖPINFORMATION

ANDERS  
CLAESSON

Försäljningsansvarig, order
0411 - 498 56

anders@actera.se

MATS 
KRISTENSSON
Inköp, katalog, order

0411 - 498 52
mats@actera.se

GERT  
NILSSON

Ekonomi, order
0411 - 498 53

gert@actera.se

CHRISTINA 
THOMASSON
Försäljning, order
0411 - 498 57

christina@actera.se

ACTERA AB  
Box 25 | Järnvägsgatan 37
274 21  SKURUP
Tel. 0411-498 50
info@actera.se | www.actera.se
Org.nr: 556589-0562.
F-skattsedel f inns.

TRANSPORTSÄTT. Postnord/Schenker eller enligt ök.

PRIVATKÖP/PRIVATPERSONER. Tyvärr har vi inte 
möjlighet att hantera styckeköp/privatköp.

LEVERANSTIDER . Varor utan tryck omg. lev. Logomärkta 
produkter 1–4 veckor. Expressleverans bekräftas.

KÖPTRYGGHET/RETURRÄTT. Vi tar ansvar för 
det som levererats till Er. Ni har 14 dagars full returrätt på 
otryckta varor. Även på tryckta varor – om felet är vårt!

PRISINFORMATION. Frakt och moms tillkommer på alla 
priser. Priserna gäller t o m 31 augusti 2022. Min order 10 st 
om inget annat anges i katalogen. Actera förbehåller sig för 
eventuella valutaförändringar och tryckfel.

BETALNINGSVILLKOR . 30 dagar netto vid godkänd 
kredit. Vi tillämpar UC:s kreditvärdering. Dröjsmålsränta 
debiteras med 10% över gällande diskonto.

ORDERBEKRÄFTELSE. Orderbekräftelse på alla order 
vars värde överstiger 1 000:-. Order under 1 000:- debiteras 
expeditionsavgift på 300:-. 

SKATTEFRIA GÅVOR. Företagsgåvor, gåvokort, julklappar 
till personal och kunder är skattefria om gåvans värde inte 
överstiger 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms). I värdet 
inräknas inte fraktkostnader.

LEVERANSVILLKOR . Fritt vårt lager. Actera AB har inget 
ansvar för försenad leverans som beror på transportör.

TRYCKINFORMATION. Digitalt original i eps-format är 
det bästa underlaget. Ange Pantone nummer på Era logofärger. 
Ev. reproarbete debiteras med 400:-/timme. Repeatorder 
debiteras startkostnad med 195:-.

Beställ från din mobil, dator eller ipad närhelst på dygnet det passar dig!
Eller maila oss på info@actera.se, ring 0411-498 50.

dygnet runt!ACTERA

info@actera.se
0411-498 50

ORIGINALET
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mailto:anders@actera.se
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mailto:gert@actera.se
mailto:christina@actera.se
mailto:info@actera.se
http://www.actera.se
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MÖLKKY
149:-/set

MÖLKKY
Utomhusspelens bästsäljare i de skandinaviska länderna! 
Perfekt sätt att träffa nya människor eller att ha kul med 
familjen, vännerna eller arbetskamraterna! Du behöver 
inte vara vältränad… framgången baserar sig på en 
kombination av tur och träffsäkerhet. Allt du behöver är 

en plats utomhus och ett spelglatt gäng! Mölkky går ut 
på att fälla ”kubbar” och samla poäng, den som först får 
exakt 50 poäng vinner. Varje spelomgång tar ca 15-30 
min. Material: trä. Innehåll: 12 käglor, kastkägla, regler. Min 
order 10 st. Vid större antal kontakta oss för pris. 

LOGOMÄRKNING
Ge bort ditt Mölkkyspel i en vit specialkartong med 
bärhandtag! Digitaltryckt dekal med din företagslogo 
och sommarhälsning ingår. Lev. packat och klart att dela 
ut!  Min order 50 st.
Pris med logomärkning +45:-/st

ORIGINALET
Succéspelet!

49
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A N T I Q U E  B O C C I A  B L A C K  E D T

Boccia är ett perfekt spel som passar personer i alla åldrar. 
Det kan spelas vid alla tillfällen och i stort sett på alla platser 
såsom på stranden, i trädgården och på andra grönområden. 
Man kan spela både individuellt eller i lag och reglerna är väldigt 
enkla, närmast ”lillen” vinner. Detta exklusiva boccia-set består 
av sex svarta klot, måttsnöre samt en lille packat i en snygg 
dragskopåse av bomull.

STRL: KLOT: 6,5 CM ARTNR: 9148 FÖRP: BOMULLSPÅSE 
PRIS: 10–49 ST, 279 SEK PRIS: >50 ST, 259 SEK

A N T I Q U E  M I N I  B O C C I A

Detta mini-boccia är ett perfekt spel som passar personer i 
alla åldrar. Det kan spelas vid alla tillfällen och i stort sett på 
alla platser såsom på stranden, i trädgården och på andra 
grönområden. Man kan spela både individuellt eller i lag och 
reglerna är väldigt enkla, närmast ”lillen” vinner. Detta exklusiva 
boccia-set består av sex mindre klot, måttsnöre samt en lille 
packat i en snygg dragskopåse av bomull.

STRL: KLOT: 4 CM ARTNR: 3139 FÖRP: BOMULLSPÅSE 
PRIS: 10–49 ST, 179 SEK PRIS: >50 ST, 169 SEK
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50 Alla priser är cirkapriser – vid order eller offert kontakta oss för bästa pris!
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R O L A N D  S T R A N D T E N N I S  S E T

Ett komplett och elegant strandtennisset innehållande två 
racketar, två gummibollar samt förvaringspåse i canvas. Sporten 
är populär tack vare att den är lätt att lära sig och alla kan spela, 
oavsett ålder och färdighet. Racketen är tillverkade i poppelträ.

STRL: 40X22 CM ARTNR: 9163 FÖRP: BOMULLSPÅSE 
PRIS: 10–49 ST, 299 SEK PRIS: >50 ST, 279 SEK

8 5
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8 5

O U T D O O R  Y A T Z Y

Ett yatzyspel för härliga dagar utomhus. Perfekt som 
midsommarlek eller som underhållning medan man väntar på att 
grillen ska bli klar. Fem tärningar och ett klassiskt yatzy-block.

STRL: TÄRNING: 5,5 CM ARTNR: 9110 FÖRP: BOMULLSPÅSE 
PRIS: 10–49 ST, 179 SEK PRIS: >50 ST, 169 SEK

K A S T A  R E P

Utomhusspel där alla kan delta oavsett ålder. Spelet går ut på att 
kasta rep formade till cirklar på en pinne som man fäst i marken. 
De olika storlekarna på ringarna ger mycket olika poäng. En 
fullständig instruktionsmanual medföljer. Trevligt till midsommar 
eller grillkvällen.

STRL: 40X15X3 CM ARTNR: 9136 FÖRP: BOMULLSPÅSE 
PRIS: 10–49 ST, 139 SEK PRIS: >50 ST, 129 SEK

8 7
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STILREN TERMOS MED DISPLAY

Termosflaska i snygg design. Med en LED-display visar termosen 
innehållets temperatur med ett enkelt tryck på locket. Med 
dubbelvägg håller termosen vattnet kallt i upp till 18 h och varmt 
i upp till 6 h. Förbered den bästa drycken till den perfekta utflyk-
ten. Tesil medföljer. Volym 450 ml.

ART.NR: TERD-01  SVART, TERD-02 BLÅ, TERD-03 LJUSBLÅ, 

TERD-04 GULD, TERD-05 ROSTFRI

PRIS 150 SEK 
Rekommenderat utpris 199 SEK
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VATTENFLASKA RPET
Sportflaska tillverkad av återvunnen plast, rPET. BPA-fri. Med ett silikonhandtag som 
underlättar när du vill hänga flaskan på ryggsäck eller väska. Passar även de flesta 
mugghållarna. PP och lock i rostfritt stål med silikonisolator. Rymmer 590 ml. Stl. Ø 66 
x  H 230 mm. BPA-fri. Finns i 8 färger.  Flaskorna är perfekta för logotryck!
Min order 50 st.

  25 50 100 250 500
Otryckta  39:- 38:- 37:- 36:- 35:-
Inkl. 1-färgstryck - 55:- 46:- 42:- 40:-
Klichékostnader ingår.  
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Lord Nelson Termosmugg 
411058
Praktisk termomugg med låsbart lock som håller värmen länge, 
det finns även en D-ring som gör att man kan hänga muggen i en 
karbinhake. 

Färg: Vit 00, champagne 02, gul 12, cerise 30, röd 35, vinröd 38, 
orange 36, lila 46, turkos 54, royal 55, marin 58, grön 65, krom 94, 
grå 95, mörkgrå 97, matt svart 99
Storlek: 21x6,7 cm, volym 35 cl
Material: Stål
Förpackning: Kartong med bild

Antal 25 50 100 250 500 1000 Start 
kostn.

Tryck 
Max 35x60 mm

210: 179: 160: 149: 141: 135: 395:

Rundtryck 
Endast 1 färg

234: 189: 173: 162: 152: 141: 395:

Rundgravyr
Max 50x50mm

205: 196: 182: 175: 164: 152: 695:

Digitaltryck 360 261: 200: 196: 189: 183: 178: 695:
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Pris fr. 50 st. 
Inkl. 1färgstryck
Exkl. startkostnad 

179:- Vid fler färger 
tillkommer extra färg 
med 10:/färg + start
kostnad 495:/färg
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Orrefors Hunting Termos 
410856
Stor termos för både kall och varm dryck i retrodesign från 
Orrefors Hunting, finns i storlekarna 1l och 2 l.

Förpackning: Kartong

Antal, 1 liter 25 50 100 250 500 1000 Start 
kostn.

Tryck 
Max 35x60 mm

470: 439: 424: 395: 378: 368: 395:

Rundtryck 
Endast1 färg

494: 449: 437: 408: 389: 374: 395:

Rundgravyr
 Max 50x50mm

465: 456: 446: 421: 401: 385: 695:

Digitaltryck 360 521: 460: 460: 435: 420: 411: 695:

Antal, 2 liter 25 50 100 250 500 1000 Start 
kostn.

Tryck 
Max 35x60 mm

520: 489: 474: 451: 429: 418: 395:

Rundtryck 
Endast1 färg

544: 499: 487: 464: 440: 424: 395:

Rundgravyr
 Max 50x50mm

515: 506: 496: 477: 452: 435: 695:

Digitaltryck 360 571: 510: 510: 491: 471: 461: 695:

Pris fr. 50 st. 
Inkl. 1färgstryck
Exkl. startkostnad 

439:- Vid fler färger 
tillkommer extra färg 
med 10:/färg + start
kostnad 495:/färg

489:-
Pris fr. 50 st. 
Inkl. 1färgstryck
Exkl. startkostnad 
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Strandkit i Hamampåse
Kampanjpris inklusive presentbox

KOMMER PACKAT I VÅR FINA 
PERFECT GIFT PRESENTBOX
Ett perfekt kit som passar alla, oavsett ålder eller kön. Praktisk 
bomullspåse både för strand och shopping. Mjuk och skön 
hamam handduk som är smidig ta med till stranden, men lika 
bra i duschen hemma. Till sist vår populära stålflaska som håller 
dryck varm eller kall under väldigt lång tid. Kanske något kallt på 
stranden eller värmande på promenaden en lite kyligare dag?

Kit består av:
- Ella hamam bomullspåse, blå
- Stålflaska gummifinish blå 12/24H 50cl
- Ella hamam 90x170cm, blå

KAMPANJ

399 kr/kit

Strandkit i Hamampåse
Kampanjpris inklusive presentbox

KOMMER PACKAT I VÅR FINA 
PERFECT GIFT PRESENTBOX
Ett perfekt kit som passar alla, oavsett ålder eller kön. Praktisk 
bomullspåse både för strand och shopping. Mjuk och skön 
hamam handduk som är smidig ta med till stranden, men lika 
bra i duschen hemma. Till sist vår populära stålflaska som håller 
dryck varm eller kall under väldigt lång tid. Kanske något kallt på 
stranden eller värmande på promenaden en lite kyligare dag?
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- Ella hamam bomullspåse, blå
- Stålflaska gummifinish blå 12/24H 50cl
- Ella hamam 90x170cm, blå

KAMPANJ

399 kr/kit

Strandkit i Hamampåse
Kampanjpris inklusive presentbox

KOMMER PACKAT I VÅR FINA 
PERFECT GIFT PRESENTBOX
Ett perfekt kit som passar alla, oavsett ålder eller kön. Praktisk 
bomullspåse både för strand och shopping. Mjuk och skön 
hamam handduk som är smidig ta med till stranden, men lika 
bra i duschen hemma. Till sist vår populära stålflaska som håller 
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Strandkit i Hamampåse
Kampanjpris inklusive presentbox

KOMMER PACKAT I VÅR FINA 
PERFECT GIFT PRESENTBOX
Ett perfekt kit som passar alla, oavsett ålder eller kön. Praktisk 
bomullspåse både för strand och shopping. Mjuk och skön 
hamam handduk som är smidig ta med till stranden, men lika 
bra i duschen hemma. Till sist vår populära stålflaska som håller 
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KAMPANJ

399 kr/kit
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Strandkit i Hamampåse
Kampanjpris inklusive presentbox

399 kr/kit
Artikelnummer 5003575

KOMMER PACKAT I VÅR FINA 
PERFECT GIFT PRESENTBOX
Ett perfekt kit som passar alla, oavsett ålder eller kön. Praktisk 
bomullspåse både för strand och shopping. Mjuk och skön 
hamam handduk som är smidig ta med till stranden, men lika 
bra i duschen hemma. Till sist vår populära stålflaska som håller 
dryck varm eller kall under väldigt lång tid. Kanske något kallt på 
stranden eller värmande på promenaden en lite kyligare dag?

Kit består av:
- Ella hamam bomullspåse, blå
- Stålflaska gummifinish blå 12/24H 50cl
- Ella hamam 90x170cm, blå

Produkt
Art.nr:5018262

Produkt
Art.nr:5018168

Produkt
Art.nr:5018299

KAMPANJ
333355 kr/kit

VI REKOMMENDERAR

335 kr/kit
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