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Varenr. 1479
LED skrivebordslampe m/trådløs lader
Elegant skrivebordslampe med trådløs lader, laget av RCS-sertifisert,
resirkulert ABS. RCS (Recycled Claim Standard) er en standard som
brukes der en del av et produkt er laget av resirkulerte materialer.
Lampen har en fleksibel skjermarm og LED-lyset kan stilles på tre ulike
lysstyrker. For å lade telefonen, plasser den ganske enkelt på bunnen
av lampen. 10W-laderen er kompatibel med alle mobile enheter som
støtter trådløs QI-lading (nyeste generasjon Android og iPhone 8 og
nyere). Inngang: Type-C inngang 9V/1,5A. Trådløs utgang: 10W. Inkl.
en Type-C ladekabel og bruksanvisning. Pakket individuelt .
Denne lampen kan også fåes med eget trykk - varenr. 1479T

Varenr. 4941T Stavanger RPET strikket Beanie m/trykk
Strikket lue med brett. Laget av 100% RPET-polyester (laget av resirkulerte
PET-flasker). Et populært produkt i god kvalitet som holder deg god og varm.
Med et svart merke, som kan trykkes logo på . Finnes i 3 farger

Solbriller
Malibu Colour m/trykk
Varenr. 0621T

Trendy solbriller med svart innfatning og
stenger i iøynefallende farge. Med UV 400
-beskyttelse (i henhold til europeiske stan
-darder). Finnes med brillearmer i blå,
hvit, limegrønn, oransje og rød

Sjekk også ut vårt lagersalg på www.spesialrekvisita.com
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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 grader
(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
Varenr. 3612
Varenr. 3613
Varenr. 3614
Varenr. 3615

Etiketter A4 hvit
Etiketter A4 transparent
Etiketter A6 (4) hvit
Etiketter 70x35mm (24) hvit
Etiketter A7 (8) hvit

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 inneog utebruk. Fin å bruke til byggetegninger, oppslag, bruksanvisninger, kart, presentasjoner, tidtabeller, skilt, språkkort i skoler
og barnehager etc. 100 ark i eskene.
Varenr. 1554
Plastfilm «Laserlaminering» A4
Varenr. 1553
Plastfilm «Laserlaminering» A3

Varenr. 25115

Spill Disc Shooter
Spill i tre. 6 år +

Varenr. 52149/52149F

Plasthjerter 2-delt m/innstikk
Pakker med 10 eller 60 hjerter. Fin for å
dekorere med bilder, tegninger, glansbilder.
Bruk gjerne rulleøyne, glitter og fjær
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