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til kunder og ansatte til kunder og ansatte 

Det nærmer seg påske.
Og hva er bedre enn å gi dine kunder 
og ansatt e en liten oppmerksomhet.

Om du ikke ser det du er ute ett er,
kontakt SIRKEL REKLAME 
på post@sirkelreklame.no

eller på tlf. 482 81 364/919 29 913

Bestillingsdato: senest 24. mars 2023



NORDIC SKI BAG
Praktisk bag med plass til to 
par langrennski og staver. 
Laget av kraft ig, 
resirkulert polyester. 
Toveis glidelås.

COOLER BAG
Liten kjøleveske med bor-
relåslukking. Justerbar 
bærereim. Isolert
med aluminiumvatt ert 
PU - skum. 
Slipin lomme 
på fremsiden.

HELGELANDSSEKKEN EXTREME 
Sporty aktivitetssekk som passer til både sport og hver-
dag. Nett ingdekket ryggplate i skum gir utmerket luft -
gjennomstrømming og økt bærekomfort. 
Eget rom til drikkepose 
+ utgang for
 drikke-slange.

PÅSKEPAKKE
Helgelandssekken Extreme 
Vanntett  duff elbag, ideell 
for stranden, på en båt eller 
bare for en spasertur gjen-
nom skogen. Fylt med luft  
forblir vesken fl ytende i 
nødstilfeller! Med med-
følgende ekstra ring og krok 

kan den også lett  bæres som en cross-
body-veske. Vanntett  IPX6, beskytt et 
mot vannsprut fra alle vinkler. 

Drikkepose som passer 
til fl ere av våre sekker. 
Rommer 1,5 liter væske.



HELGELANDSSEKKEN
Backback med smart design og utbyttbar 
kontraststropp for variasjon. 
Stort hovedrom med glidelåslomme, og 
sidelommer med glidelåser. 
Polstrede bærestropper og justerbar 
bryststropp. 

THE BOTTLE
Påskebottle inneholder 
300 gram dekorative egg av 
melkesjokolade fylt med 
hasselnøttkrem og crisp. 
Et moderne påskeegg for dem 
som elsker god sjokolade til 
påske, men som også er miljø-
bevisste og ønsker en forpak-
ning som kan brukes om og 
om igjen. 
Flasken uten sjokolade kan 
f.eks. brukes til oppbevaring 
av vann, saft og jus og brukes 
på tur,

Dobbel strukturstrikket lue 
med fire sømmer øverst.

Ribbestrikket lue med 
brett og fine sømmer 
øverst.



SAMMENLEGGBAR 
STEKEPANNE
Perfekt til å lage mat på tur. 
Leveres i en canvaspose 
for oppbevaring og en 
gaveeske.
Diameter: 28 cm.

SITTEUNDERLAG
Praktisk sitteunderlag som er lett 
å slå opp og ta med seg i bagen din, 
uten at den opptar for mye plass. 
Gjør den enda finere med 
din egen logo trykket på!

HIKING BACKPACK
Solid, lett og vannavvisende sekk som er perfekt 
for turer i skog og mark, men som også fungerer 
utmerket som hverdagssekk. 
Velg mellom 5 fine farger



Hva hadde vel påske vært uten det 
tradisjonelle påskeegget?
Vi har dem i 3 størrelser.
Vi fyller dem med dine favoritter og 
et påskekort med din personliga hilsen og/eller 
logo.

Fin metallboks med og skrulokk. 
Trykt magebånd med valgfritt motiv
eller velg noe av våre fine påskemotiv.
Boksens str.  H 14 x Ø 90 mm.
Nettovekt ca 250 gram per boks.

Tøff metallbøtte med håndtak
14x19 cm.
Trykt etikett med valgfritt motiv.



Vi har ikke oppgitt priser her da det kommer 
an på antall i bestilling.

Om det er ønske om logotrykk eller 
personlig hilsen på det dere 

kan tenke kunne være en fin påskegave til 
kunder og/eller ansatte er det selvfølgelig 

noe vi hjelper til med.

Dere kan også sjekke ut vår flotte nettside
sirkelreklame.no

Der vil du finne mange kataloger med 
flotte varer i alle kategorier.

Finn inspirasjon - sjekk mulighetene!


