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Nyheter Vår 2022

Sjekk også ut vårt lagersalg på www.spesialrekvisita.com 

Varenr. 1402T Toalettmappe Stacey m/trykk 

Romslig veske for oppbevaring av sminke eller toalettsaker. 
Produsert av 600D RPET-polyester, materiale laget av resir-
kulerte PET-flasker og tekstilfibre. Leveres med hengeløkke 
og praktisk glidelåslomme. Finnes i svart og mørk blå. 

Kun 1-farget trykk. Mål: 22x13x8cm 

Varenr. 4839T  

Ryggsekk Trackway  
m/trykk 

Ryggsekk i polyester. Stort opp-
bevaringsrom, forlomme med  

glidelås, nettlomme, justerbare,  
polstrede skulderstropper og  

hengestropp. Finnes i svart og  
grå. Kun 1-farget trykk. Mål: 

44x34x16,5cm 

Varenr. 0621T  

Solbriller Malibu Colour 
m/trykk 
Trendy solbriller med svart innfatning 
og stenger i iøynefallende farge. Med 
UV 400-beskyttelse (i henhold til euro-
peiske stan-darder).  Finnes med brille-
armer i blå, hvit, limegrønn, oransje  
og rød 

http://www.spesialrekvisita.com
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Hygiene/Diverse 
Håndkrem m/Aloe 
Et must på en hver arbeidsplass! Absorberes fort 
inn i huden. Gjør  huden myk og smidig samtidig 
som den beskytter endene fra å tørke ut 
 

Varenr. 18100  Håndkrem 100ml 
Varenr. 18250  Håndkrem 250ml 
 

Introduksjonskampanje: 
100ml: Kjøp 10 flasker, få med 2 ekstra gratis 
250ml: Kjøp 4 flasker, få med 1 ekstra gratis 

Varenr. 240  

Sharpie Chisel  
5mm Svart  Sharpie merketusj 
med skråspiss. En allsidig spiss 
som gir både bred, medium  
og fint strøk. Kan skrive på  
omtrent alle overflater, f.eks. 
papir, papp, plast metall osv. 
Hurtigtørkende, vannfast,  
kladder ikke, falmer ikke.  
Ovalt karosseri . Giftfri. AP-
sertifisert. Kan brukes både 
som merketusj og i kreativt 
arbeid 

Laserlaminering 
Vannfaste, solide plastark på 150my som kan legges 
 direkte i kopimaskin/laserskriver. Kan erstatte laminering  
i de fleste tilfeller. Fungerer på samme måte som å skrive 
ut på vanlig papir, og kan printes på begge sider. Vann-
faste plastark til både inne- og utebruk. Fin å bruke til 
byggetegninger, oppslag, bruksanvisninger, kart, presen-
tasjoner, tidtabeller, skilt, språkkort i skoler og barneha-
ger etc. Finnes i A4 + A3. 100 ark i eskene.  
Kommer inn i slutten av mai 

Varenr.  16719  

Selvtester-sett Rapid for Covid-19 

Varenr.  16621 Førstehjelpspute Compact 
Førstehjelpspute fra Housegard som inneholder alt du har behov for ved mindre 
personskader, bl.a. branngele mot brannskader og en  informativ håndbok i  
førstehjelp. Compact er liten og kompakt førstehjelpsveske fra  Housegard.  
Perfekt til bilen eller båten.  Innhold:  
• 1 x pakke småsår nr 1 
• 1 x pakke mellomstore sår nr 2 
• 1 x pakke store sår nr 3 
• 1 x saks 
• 1 x burngel 4 gram 
• 1 x klistremerke 
• 1 x førstehjelpshåndbok 

http://www.spesialrekvisita.com
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Lek & Lær 

Varenr. 26103 Hit & Jump 
Bruk hammeren for å få dyrene til å 
hoppe. Kjempefin for de små barna 

Varenr. 26109 Triangel Stabler 
Matchende spill i henhold til form  
og basisfarge. Ideell for utvikling av  
finmotoriske ferdigheter, fingerferdighet, hånd-
øye-koordinasjon. Bra for å indusere logikk, og 
forstå årsakseffekt. 13 deler  

Varenr. 32200-32218 Hobbymaling Novacol 500ml 12 farger  

Ferdigblandet vannbasert, vannfortynnbar, dekkende, giftfri maling som er klar til bruk! Fargene er allsi-
dige, og  enkle å bruke. Kommer i praktiske flasker. Kan males på alle sugende overflater som papir og 
papp, plakater, malerier, tre. Kan blandes med hobbylim for å lage vindusstickers eller for å få en blan-
kere overflate. 12 kjempeflotte farger. Kan vaskes av, men må vaskes av før malingen tørker 

Etiketter Magic Label 
Etikett i PP-plast for å skrive ut på vanlig laserskriver, både i svart/hvitt og farger. 
(Ved utskrift, velg egenskaper og endre papirtype til foto, OH eller tykkere papirtype. Skriv ut max 

5 ark om gangen). Kan brukes både ute og inne. Vannfast og rivesikkert med sterkt 
lim som ikke etterlater merker når det fjernes. Tåler høy varme opp til 260 gra-
der (f.eks. bakeplater i ovn) og er vaskbar med de fleste rengjøringsmiddel, også 
alkoholbaserte. Med disse kan man produsere sine egne fine skilt og oppslag, 
samt etiketter for å merke de fleste ting, f.eks. maskiner, verktøy, skap, skuffer, 
hyller, oppbevaringskasser, reklame, uteleker, annet utstyr osv. Esker m/50 ark 
 

Varenr. 3610  Etiketter A4 hvit 
Varenr. 3612  Etiketter A4 transparent 
Varenr. 3613  Etiketter A6 (4) hvit 
Varenr. 3614 Etiketter 70x35mm (24) hvit 
Varenr. 3615 Etiketter A7 (8) hvit 

http://www.spesialrekvisita.com


 

 

13.05.2022 4 NYHETER Vår 2022 

Lek & Lær 

Varenr. 19393 Stolkjøkken 
Lekekjøkken som passer ethvert barnerom, barnehage, eller kjøkkenet 
sammen med de voksne. Består av et trekk som forvandler en stol til et 
lekekjøkken. Detaljer som kokeplater, knapper og stekeovn gjør stolen 
til et perfekt leketøy, selv i et lite rom. Enkel å ta med seg overalt på tur 
eller på besøk, og også lett å rydde bort. Materiale: 100% bomull. Kun 
håndvask. Må ikke strykes. Det følger også med en kjøkkenklut som kan 
henges på en hempe på ovnen. Ikke egnet for barn under 3 år.  

Utrykningskjøretøy Mini 
Biler med gummihjul som er kjekke 
både i sandkassen og inne. 12md+ 
Varenr. 86036 Ambulanse 11cm 
Varenr. 86037 Politibil 11cm 
Varenr. 86038 Brannbil 14,5cm 

Varenr. 84410 Mobby-dig 
Stødig gravemaskin i god kvalitet som er et «must» i sand-kassen. 
Anatomisk formet sete. 69x28x35cm. 3 år + 
Video:  http://bit.ly/Mobby-Dig  

Varenr. 81001 Plastspade 60cm 
Ny type. Kraftig plastspade som tåler  
«røff» bruk. Ass. farger  

Varenr. 85530  

Plastrake 55cm 
Kraftig plastrake som  
tåler «røff» bruk.  
Ass. farger  

Varenr. 3535 Gårdsdyr i boks 
35 gårdsdyr i god kvalitet i praktisk plastboks. Både  
«mor og far og barn» av alle dyrene. Sauer, griser,  
høns, gjess, hester, kyr og geiter 

http://www.spesialrekvisita.com
http://bit.ly/Mobby-Dig

