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T-skjorte- standard

T-skjorte med valgfri stoffblanding og farge opp til 180 gram. 
Veldig god kvalitet, økologisk eller vanlig stoffmiks. Vi kan  
skreddersy passform om ønskelig, eller du kan velge fra våre 
standard former; basic, hiphop og slimfit for både dame og 
herre.

Prisene er inkludert trykk og levering, men eks mva. 

Antall  NRF-pris (-15%)  Ordinært
100 stk   kr 58,-    kr 64,- 
200 stk   kr 55,-          kr 63,-   
500 stk   kr 52,-    kr 60,-  
1000 stk  kr 50,-   kr 58,-
2000 stk  kr 45,-    kr 52,-
 
prisene gjelder også om det er forskjellige styles (minimum 
50 per style)

Leveringstid er ca 3- 4 uker, avhengig av antall og trykk type. 
Prisen kan reduseres noe ved lenger leveringstid

T-skjorte- premium

T-skjorte med valgfri stoffblanding og farge opp til 220 gram, 
med fineste indisk bomull som utgangspunkt. Fantastisk 
kvalitet. Vi kan  skreddersy passform om ønskelig, eller du 
kan velge fra våre standard former; basic, hiphop og slimfit 
for både dame og herre.

Prisene er inkludert trykk og levering, men eks mva. 

Antall  NRF-pris (-15%)  Ordinært
100 stk   kr 71,-    kr 82,- 
200 stk   kr 69,-          kr 80,-   
500 stk   kr 67,-    kr 77,-  
1000 stk  kr 64,-   kr 74,-
2000 stk  kr 58,-    kr 69,-
 
prisene gjelder også om det er forskjellige styles (minimum 
50 per style)

Leveringstid er ca 4-5 uker, avhengig av antall og trykktype. 
Prisen kan reduseres noe ved lenger leveringstid



Gensere/jakker/cardigans med eller uten hette

Vi har standard modeller hettegensere, hettejakker, og crew 
necks, eller litt mer spennende modeller som longneck og 
crazy neck. Vi kan også lage en egen modell for dere eller 
gjøre endringer på eksisterende modeller. Kort fortalt dere 
kan få det dere ønsker. Standard hettegenserene kan fåes i 
bommull/polyester/acryl eller annen miks (også organisk), 
valgfrie farger, trykk og broderi. Genserene holder høy 
kvalitet og finnes i dame/herre/barn/eller unisex.

Vi tilbyr 20 % til NRF’s medlemmer. Prisen avhenger av mod-
ell, er inkludert trykk og levering, men eks mva. 

NRF pris    Ordinært
50 stk fra 199,-   fra 239,-
100 stk fra 189,-   fra 229,-
200 stk fra 179,-   fra 215,-
500 stk fra 159,-   fra 189,-

Det er mulig med egne necklabels, f lag-labels, price-tags og 
innpakning om ønskelig

Andre plagg

Vi kan tilby en rekke typer plagg og har egne klesdesignere 
om  dere ønsker noe spesielt. Klær der vi har egne modeller 
er blant annet

Varisty jakker, f leece jakker, Singlet (baggy eller slimfit), long 
sleeves, shorts, ytterjakker og regntøy.

Vi Tilbyr - 20% til alle NRF medlemmer

Leveringstid er ca 4-5 uker, avhengig av antall og trykktype. 



 Totebags

Vi har en rekke totebag modeller, i canvas, pvc eller polyester 
og kan uten tillegg i prisen tilpasse størrelsen både på selve 
bagen og hanker.

Vi tilbyr - 20 % til NRF’s medlemmer. Prisen avhenger av 
modell, er inkludert trykk og levering, men eks mva. 

NRF pris:
Basic tote, fra kr 16,- avhengig av antall
Medium tote, fra 32,- avhengig av antall
Premium Tote fra kr 89,- avhengig av antall

Leveringstid 2-4 uker avhengig av type.

Iphone Cover

Vi har over 50 forkjellige modeller iPhone cover iplast, si-
likon, tre eller skinn (sleeve eller vanlig). Det er mulighet for 
eget logopreg eller trykk på alle modellene, enten i eller på 
selve coveret.

Minimumsordre 100-300 stk avhengig av modell

Vi tilbyr - 20 % til NRF’s medlemmer. Prisen avhenger av 
modell, er inkludert trykk og levering, men eks mva. 

NRF pris pr stk:
Plast, fra kr 30,- 
Silikon fra kr 29,-
Tre fra kr 79,-
Skinn sleeve fra kr 99,-

Levering fra 2 -4 uker avhengig av type.

Solbriller

Vi kan tilby over 1000 forskjellige solbrillemodeller i plast 
eller metall. Om vi alikevel ikke har modellen du ønsker så er 
det mulig å lage en egen modell for deg. Minimumsordre er 
300 stk.

Med 20 % NRF rabbatt så starter prisene fra kr 19,- inkludert 
logotrykk, eks mva.

Leveringstid ca 2-3 uker.



Nakkebånd, adgangsbånd

Vi har en rekke modeller av både nakkebånd (lanyards) og 
adgangsarmbånd i plast, polyester eller bomull.

NRF pris er -20% og er inkludert logo og frakt, men eks mva:

Nakkebånd (lanyards) fra kr 7,- avhengig av antall og type
Adgangsbånd fra kr 1,50 avhengig av antall og type

Leveringstid ca 2 uker.

Andre produkter

Dette er bare et lite utvalg av hva vi tilbyr. Vi gir NRF 
medlemmer 20% på andre produkter også som fek.s regnpon-
cho, ørepropper, sokker, solcelle lader, luer, hansker, usb’er 
termokrus, paraplyer frisbee osv.

Om det er noe dere er interessert i så er det bare å ta kon-
takt, så vil vi gi dere et hyggelig tilbud.

Bag’er

Vi har en rekke bag modeller som ryggsekk, skudervesker, 
laptop bag, treningsbag, messenger-bag osv, i en rekke for-
skjellige stoff. Det er selvfølgelig mulig med eget logo trykk 
eller broderi.Minimumsordren er avhengig av modell og stoff 
type.

Vi tilbyr NRF medlemmer 20% rabbatt på alle modeller.


