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Varenr. 2550/2551/2553/2555 PaintMarker Flysea 2-3mm  
Vannfast, kraftig, hurtigtørkende, giftfri, permanent, oljebasert malingstusj/permanent marker  
som skriver på alle overflater, både innendørs og utendørs. Mye brukt til industriell merking,  
reklame, kontor- og husholdningsformål, samt til kunstnerisk bruk (graffiti, dekor, maleri, etc.).  
Ingen skarp lukt. Blekner ikke og slites ikke ut under utendørsforhold; Overflatetyper: papir,  
metall, gummi, keramikk, vått tre, tørt tre, glass, stein, plast, etc. Aluminiumshylse.  

Varenr. 2241-2243  

Vannfast tusj Spesial 
Permanent Marker. Blå, svart, rød 

Varenr. 16450 Støttebandasje Svart 
Selvheftende bandasje som bara fester i seg selv, ikke i hår eller sår.  
Fungerer veldig bra for å legge trykk ved forstuinger og vridninger.  
Lett å rive av til ønsket lengde. 7,5x450cm 

Varenr. 21092 

Track Connectors barnehagepakke 

54 deler - koblinger for å koble sammen forskjellige  
togbane-deler og Duploklosser. CE-merket 

Varenr. 140298   

Kabelmappe 

Kjekk og fin mappe,  
for å samle alt av  
ladere, kabler,  
powerbanker etc,  
f.eks. på reise, eller  
i skuffen 

http://www.spesialrekvisita.com
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Sjekk også ut vårt lagersalg på www.spesialrekvisita.com 

Varenr. 3569T  

EBONY Touchpenn m/trykk 
Kulepenn i aluminium.  Matt, farget skaft 
med metallic look og metall-klips.  Maks  
logo: 60 x 5 mm.  Kun lasergravering.  
Finnes i rød, grønn, blå svart, sølv 

Varenr. 52358T/52350T USB Lighter Reeves Svart m/trykk 

Lengde ca. 18cm. Inkl. USB-ladeledning og eske. Integrert overspennings– + kortslutningsbeskyttelse. 
Med overopphetingsbeskyttelse. Minimumsbestilling: 50 stk. Kun 1-farget lasertrykk (metallic hvit) 

Varenr. S145T Basic T-skjorte m/trykk 
T-skjorte i basismodell. 100% bomull. Finnes i fargene svart, marine, rød, gråmelert, grønn, blå, hvit og 
gul. Finnes i størrelsene 2 år, 4-6 år, 8-10 år, 12-14 år, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

Varenr. MB7929T Pannebånd Fleece 
Varmt mikrofleece pannebånd med bred øredel og Thinsulate™ foring på innsiden. Nupper ikke. Høykva-
litets mikrofleece kant. Onesize. Finnes i lilla, svart, mørk grå, limegrønn, marineblå, hvit og gul 

Varenr. 52469T Ladeledning 3-i-1 m/trykk 
Kabel som dekker daglige ladebehov. Multilader med 3 forskjellige  
ladekontakter: Micro USB, USB-C-plugg og 5-pin for Apple. Enten du  
er på reise, på kontoret, kjører bil eller hjemme, kan du lade opptil 3 
forskjellige enheter samtidig. Slitesterk nylonkappe beskytter kabelen 
mot daglig slitasje. Men høydepunktet er fordeleren, som er bak-
grunnsbelyst, men kun ved lasertrykk. Så alt du har lasergravert lyser 
opp når du bruker den - en fin måte å vise frem logoen på. Kan også 
trykkes i valgfri farge, men kun 1-fargetrykk, og da uten lys. Trykk  
max 8x23mm 

http://www.spesialrekvisita.com

