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GRØNNE, SKJØNNE LUER
FRA SEGER
Er man stolt over det man har på seg, er det lettere å holde hodet høyt.
Derfor er det klokt å satse på kvalitet og stil når man skal profilere seg.
Segers historie går 70 år tilbake i tiden, og vi har alltid levert produkter
av høyeste kvalitet til alt fra eliteutøvere og kongelige, til vanlige
mosjonist og familier. I sportens verden stilles det veldig høye krav
til kvalitet og funksjon som har gjort til at vi har hatt en konstant utvikling,
forbedring og fornyelse av våre produkter. En del i utviklingen er å ta
hensyn til vårt miljø, for at neste generasjon skal ha en natur å oppleve.
Vår søken er å skape så små fotspor som mulig etter oss i naturen, blant
annet gjennom å drive hele vår fabrikk med fornybar energi i form av
sertifisert vindkraft. Velkommen til en varm og naturlig profil med Seger.

VED ORDREPLASSERING PÅ SPESIALDESIGN TRENGER VI
INFORMASJON OM:
•

ARTIKKELNUMMER/MODELL

•

FARGE

•

ANTALL PRODUKTER

(MIN. ANTALL LUER: 120 STK. STRØMPER: 40 PAR/STR., MIN.120 PAR/FARGE)

•

PLASSERING, STØRRELSE OG FARGE PÅ INNSTRIKK

•

LOGO I VEKTORISERT EPS-FORMAT

PRISENE I DENNE BROSJYREN ER CA. PRISER OG GJELDER TOM. 31. DES. 2019.
MVA. OG FRAKT KOMMER I TILLEGG.
VI RESERVERER OSS FOR VALUTAFORANDRINGER.
I CA. PRISEN INNGÅR KLISJÉ. INGEN STARTKOSTNAD VED REPEATORDRE.
STRØMPENE HAR SEGER INNSTRIKKET PÅ INNSIDEN AV SKAFTET OM IKKE
NOE ANNET OPPGIS. LUENE HAR SEGER VASKEANVISNING PÅ INNSIDEN,
SAMT EN SEGER LABEL VED BAKSØM OM IKKE NOE ANNET OPPGIS.
LEV.TID PÅ CA. 6 UKER ETTER GODKJENT KORREKTUR.
© 2018 SEGER EUROPE

C3 6117740

C4 6117741

Klassisk beanie i 100% bomull. Ufóret modell
som man kan ha på seg året rundt. Perfekt å trykke
logo eller budskap på. Lagervare. Finnes i ﬁre
ulike farger.

Behagelig modell av beanie i bomull, fóret
med myk ﬂeece. En nøytral lue som passer
de ﬂeste og er perfekt å trykke logo eller
budskap på. Finnes i tre ulike farger.

Pris: 85,–/stk

FUNCTION 01723

En kvalitetslue i blandingen ull/akryl
med polycolon lining. Denne kombinasjonen
gir luen en funksjon som både holder hodet
varmt og transporterer fukten ut via fóret.
Denne luen er en ﬁnstrikket unisex modell
med 4 sømmer i toppen. Egner seg for
innstrikk med li� “ﬁnere”detaljer.
Pris: 110,–/120 stk

Pris: 79,–/stk

XXFINE 01733

Ekstra ﬁnstrikket 6-søms lue i ull/akryl med
polycolon lining/polypropylene for beste funksjon
som transporterer ut sve�en og gir en god
komfort. Luen strikkes med rundstrikk for å få en
klar og ﬁn mønstergjengivelse. Denne luen
egner seg for detaljert design med store
fargeforskjeller. Passer brukeren som vil ha et
”top of the line” produkt. Hovedfarge og mønster
i valgfrie farger.
Pris: 175,– /120 stk

FINSTRIKKET 01711

Finstrikket akryllue med 6-sømstopp samt
bomullslining på innsiden. Denne luen egner
seg for li� mer detaljerte logoer og tekster,
samt e�ke� og/eller brodering.
Pris: 110,– /120 stk

LABE LS & LO GO S
Proﬁler din lue med ﬁne labels. Velg mellom
to ulike alterna�ver for logo på e�ke�.

Laserskåret e�ke�, påsydd.
Egner seg for ujevne merker.

Vevd e�ke�, påsydd rundt luens
nederkant eller innsydd i søm.

70% Acrylic
30% Wool
Polycolon lining
40°
Designed & Developed in Sweden

Alle luer har en e�ke� med Segers
logo bak på luen for å vise at den
er av ekte Segerkvalitet. Selv vaskee�ke�en
på innsiden er Segerproﬁlert.

SKJERF 01901

Supporterskjerfet for den trofaste supporteren.
Proﬁlskjerf i akryl med frynser i valgfrie
farger.
Pris: 194,–/120 stk

NI SSE INNSTRIKKET 01749

Nisse er en klassiker i vårt sor�ment som
også kan kjøpes med innstrikket artwork. Myk
og behagelig å ha på og ﬁnnes i ca. 20 farger.
100% Akryl. Vaskes på 40 grader.
Pris: 144,– /120 stk

6117418

Tynnstrikket akryllue med 6-sømstopp og med
bomullsfór på innsiden. Svart farge er all�d på lager
med valgfri brodering. Prisen gjelder inkl. brodering
opp�l 10.000 stk s�ng. Minsteantall ved
bes�lling er 50 stk.
Pris : 195,– / 50 stk

GROVSTRIKKET UTEN FLEECE 01709
GROVSTRIKKET MED FLEECE 01710

Grovstrikket akryllue med 4-sømstopp og
med bomullsfór eller med ﬂeecefór på
innsiden. Denne luen egner seg best for
enklere innstrikk av tekst eller logo, men
også label med brodering. Hovedfarge
og mønster i valgfrie farger.
Pris uten ﬂeecefór: 108,– /120 stk
Pris med ﬂeecefór: 125,– /120 stk

* PRIS ER PER STYKK/PAR (VED MINIMUMSANTALL). MØNSTERKORTKOSTNAD OG MVA KOMMER I TILLEGG.

MED ETT PAR BRA STRØMPER
KAN DU GÅ SÅ LANGT DU BARE VIL.

HALVFROTTÉ STRØMPE 01301 P

TEKNISK STRØMPE 01303 P

Strømpe i halvfro�é med høy slitestyrke i
sålen. Sle�strikket ovenside for passform og
smidighet. Ribbestrikket ska� med strikk. Denne
strømpen har mange bruksområder og
egnet som både inne og utestrømpe.

Teknisk strikket strømpe med fantas�sk
passform og høy slitestyrke. Såle i ullfro�é
gir stø�e og holder varmen selv om
den blir våt. Egner seg framfor alt
som golfstrømpe men kan også brukes
som sports- og arbeidsstrømpe for den som
vil ha ekstra ﬁn kvalitet.

KVALITET: Håndplukket, kammet
og tvinnet bomull. 80% bomull,
18% polyamid, 2% Lycra ® .

HALVFROTTÉ STRØMPE 01306 P

Finstrikket, tynn og smidig sports- og
fri�dsstrømpe i halvfro�é. Ribbestrikket
ska� med strikk. P.g.a. de ﬁne maskene
egner den seg godt for detaljerte logoer
Populær ”give-away” og reklamestrømpe.
KVALITET: Håndplukket, kammet
og tvinnet bomull. 80% bomull,
18% polyamid, 2% Lycra ® .

FARGER: Hvit, svart, marine, antracit og

KVALITET: Håndplukket, kammet
og tvinnet bomull, samt med ullfro�é
i sålen. 44% ull, 35% bomull,
20% polyamid, 1% Lycra ® .

gråmelert. Svanemerket/EU-blomst i
fargene svart, hvit og marine.

STR: 36–39, 40–45 samt 46–48.

FARGER: Svart, marine, antracit og

STR: 36–39, 40–45 samt 46–48.

gråmelert. Svanemerket/EU-blomst i
fargene svart, hvit og marine.

gråmelert. Svanemerket/EU-blomst i
fargene svart og marine.

Pris: 104,–/120 par *

FARGER: Hvit, svart, marine, antracit og

Pris: 99,– / 120 par*

STR: 36–39, 40–45 samt 46–48.

FARGER: Hvit, svart, marine, antracit og
gråmelert. Denne modellen kan fås i
andre fargekombinasjoner avhengig av
lagerstatus.

Svanemerket/EU-blomst i fargene
svart, hvit og marine.
STR: 36–39, 40–45 samt 46–48.

ER

MER

IN

O

O

S EG

MER

IN

S EG

Sle�- og ﬁnstrikket dresstrømpe i
meget høy kvalitet. Egner seg som
”give-away” og for detaljerte
logoer.
KVALITET: Håndplukket, kammet
og tvinnet bomull. 80% bomull, 18%
polyamid, 2% Lycra ® .

Pris: 87,– / 120 par*

Pris: 123,– / 120 par*

ER

DRESSTRØMPE 01307 P

TREKKING MID 6011017 P

TREKKING PLUS 6011018 P

TREKKINGSTRUMPE 01311 P

En skikkelig arbeidshest som passer perfekt for vandring
og promenader. Funksjonsstrikket som gir
bedre passform og komfort i skoene. Ekstra slitesterkt
hælpar�. Ribbestrikket ska� med strikk. En perfekt
give-away �l de ak�ve.

Vår mest kra�ige hikingstrømpe som si�er perfekt
i grove sko og støvler. Funksjonsstrikket som
gir bedre passform og komfort i skoene.
Ekstra slitesterk hælpar�. Ribbestrikket ska� med
strikk. En perfekt give-away �l de ak�ve.

KVALITET: 69% Merinoull, 30% Polyamid, 1% Lycra ®

KVALITET: 80% Merinoull, 19% Polyamid, 1% Lycra

En høykvalitetsstrømpe i funksjonsmaterialet Dri-Release ®
med ekstra lycra rundt hælen for beste passform.
Denne ﬁber har en høy kapillær og egner seg
derfor utmerket ved fysiske ak�viteter.
Den tekniske strikkingen kan by�es ut �l valgfrie farger for
å �lpasses �l det spesiﬁkke formålet.

FARGER: Svart, marine og antracit.

FARGER: Svart, marine og antracit.

STR: 34–36, 37–39, 40–42, 43–45 samt 46–48.

STR: 34–36, 37–39, 40–42, 43–45 samt 46–48.

Pris: 148,–/120 par*

Pris: 190,–/120 par*

®

KVALITET: 61% polyester/Dri-Release ® ,

38% polyamid, 1% Lycra

®

FARGER: Svart, hvit, marine, gråmelert og antracit.
STR: 36–39, 40–45 samt 46–48.

Pris: 127,–/120 par*
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Øke teamfølelesen i bedri�en eller sammen med
kundene. En klassisk fotballstrømpe med meget bra
passform. Høy modell med nedbre�bar, ribbestrikket
kant øverst. V-hæl og minimal tåsøm for maximal komfort i
skoene. Finnes i 6 ulike farger. Lagervare, fri sortering.

Velg farge og vis hvilket lag du �lhører. Få di�
klubbmerke eller logo innstrikket på ska�et.
Klassisk fotballstrømpe med meget bra passform.
Ribbestrikket ska� øverst. V-hæl og minimal tåsøm for
maximal komfort i skoene. Finnes i 6 ulike farger.

KVALITET: 99% Polyamid, 1% Lycra ® /elastan

KVALITET: 99% Polyamid, 1% Lycra ®/elastan

STR: 28-30, 31-33, 34-36, 37-39, 40-42, 43-45.

STR: 28-30, 31-33, 34-36, 37-39, 40-42, 43-45.

Pris: 61,–/stk

Pris: 127,– / 200 par* **
** Ved innstrikk av klubbmerke/logo på
Fotballsstrømpe er minsteantallet 200 par, 40 par/str.

ALPINSTRØMPE 6001149

FITNESSTRØMPE 01326 P

Helfro�é alpinstrømpe som er varm og god å
ha på seg og fungerer like bra som skistrømpe som
”vanlig” varm vinterstrømpe. Elas�kk rundt foten
så den si�er godt på plass.

En høykvalitetsstrømpe i funksjonsmaterialet
Dri-Release ® med ekstra lycra rundt hælen, anklene
samt pikéstrikking på ovensiden av foten.

KVALITET: 66% Akryl, 28% ull,

5% polyamid, 1% elastan

All teknisk instrikk kan by�es ut mot valgfrie farger
for å �lpasse strømpen e�er spesiﬁkke ønskemål.
En strømpe for den som vil holde seg i form.

STR: 34–36, 37–39, 40–42, 43–45 samt 46–48.

KVALITET: 60% polyester/Dri-Release ® ,

Pris: 175,– / 120 par*

39% polyamid, 1% Lycra ® .

FARGER: Svart, hvit, marine og gråmelert.
STR: 36—39, 40–45 samt 46–48.

Pris: 104,– / 120 par *

KOMPRESSJONSSTRØMPE 01328 P

Kompresjonsstrømpe for de som går og står
hele dagen. Egner seg også bra ved langreiser.
(f.eks. lange ﬂy eller bussreiser.)
Kompresjonen gir økt sirkulasjon og minsker
risikoen for hovne ben/fø�er, lindrer også
ømme muskler og ankler. Gir også
raskere res�tusjon av overanstrengte ben.
Kan fås med innstrikket logo på ska�et.
KVALITET: 95% Polyamid, 5% Lycra ® .
FARGER: Hvit, svart, marine, antracit og rød
STR: 34–36, 37–39, 40–42, 43–45 samt 46–48.

Pris: 130,– / 120 par *

* PRIS ER PER STYKK/PAR (VED MINIMUMSANTALL). MVA KOMMER I TILLEGG.

