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Det finns saker din lokala leverantör kan göra bättre än
andra: personlig service och smarta lösningar för just
dina behov. När våra styrkor kombineras får du idéer,
kunskap och kraften att sticka ut i konkurrensen.
Snabbt levererat, till rätt pris och med varumärken av
högsta kvalitet. Välkommen att besöka oss för att se hela
vårt sortiment.
Gosh är Sveriges ledande medlemsägda kedja och en fullserviceleverantör till
företag, föreningar, kommuner, stat och landsting. Vi finns på 31 platser i landet
och är specialister på profilkläder, profilartiklar och yrkeskläder. Vårt breda
nätverk av leverantörer ger tillgång till ett världsomspännande utbud – från
personalpresent till komplett företagsprofil. www.gosh.nu
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På resande fot
När man är ute på resande fot tycker vi det är viktigt att vara väl
förberedd på ett snyggt och praktiskt sätt.

21

Den viktiga mötesplatsen
Att besöka eller ställa ut på mässor eller delta på större konferenser är ett effektivt sätt att komma i kontakt med samarbetspartners.
Använd profilering för att höja synbarheten!
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Klä dig rätt
Du och dina medarbetare är företagets reklampelare. Vi guidar dig
rätt med ett noga utvalt utbud av profilkläder.

31

Alltid redo
Aktivititer med dina kollegor utomhus? Med naturen som fokus
hjälper vi er att hitta detaljerna som berikar er upplevelse för och
klara av alla utmaningar!
Ge bort glädje
Att ge bort presenter är ett nöje, men att hitta rätt gåva till rätt person är allt annat än lätt. Vi har ett roligt fint utbud som passar alla!
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GOSH PROFILE
Katalogen innehåller ett urval av allt vi kan
erbjuda. Kontakta din lokala Gosh återförsäljare för mer information.
Tryck: Strokirk-Landströms AB
Adress: Gosh AB Segelbåtsvägen 2, 112 64
Stockholm, Sweden
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel
eller slutförsäljning.

www.gosh.nu

Du och dina medarbetare är företagets
reklampelare. Det är viktigt att tänka på
kvalité och passform när ni väljer kläder till
ert företag oavsett tillfälle då varje tillfälle
är unikt. Ett av de mest effektiva och starka
sätten att skapa ett starkt varumärke vid
möten mellan människor där ni agerar
som vandrande reklamobjekt är genom att
alltid bära profilerade kläder. Det skapar en
synlighet och en seriösitet genom rätt val av
plagg och profileringsmetod.

KLA DIG RATT

KLÄ DIG
RÄTT
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KLÄ DIG RÄTT

INTERLOCK T-SHIRT

T-TIME T-SHIRT

Kortärmad interlock T-shirt i mjuk antipillingkvalitet. Åtsittande herrmodell
och lätt figursydd i dammodellen.

Klassisk rundringad t-shirt med fyrdubbel ribbstickning i hals-, nacke- och axelband. Håller formen tvätt efter tvätt.

Artikel: Herr 0517, Dam 0508
Material: 100% bomull.
Storlek: S-3XL, (4XL dam endast i vitt och ljusblått).

Artikel: Herr 0510, Dam 40510
Material: 100% bomull.
Storlek: S-4XL, (5XL-6XL endast i vitt, svart, marin och kobolt).

INTERLOCK T-SHIRT, V-RINGAD

KINGS & VENICE

Kortärmad interlock T-shirt med v-ringning i mjuk antipillingkvalitet.
Lätt figursydd.

T-shirt i silicontvättad single jersey. Modellen Kings har lycra i halsribben för ökad
slitstyrka.

Artikel: 0506
Material: 100% bomull.
Storlek: S-3XL, 4XL endast i vit och ljusblå.

Artikel: Herr Kings 106, Dam Venice 103
Material: 100% kammad bomull.
Storlek: 60-160, S-3XL, Herr 4XL, 5XL, endast i färgerna marin, gråmelerad och
svart. Dam XS-XXL.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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KLÄ DIG RÄTT

DELRAY
T-shirt i silicontvättad single jersey. Figurnära modell med bandad halskrage.
Artikel: 102
Material: 100% kammad bomull.
Storlek: S-XXL. (3XL endast i svart och vit.)

FUNKTIONELL T-SHIRT
Prisvärd T-shirt i funktionsmaterial som transporterar bort fukten från kroppen
och gör den behaglig att använda i alla lägen.
Artikel: Herr 12001, Dam 12002
Material: 100% polyester.
Storlek: 120-160 cl, Herr XS-4XL, Dam XS-4XL.

PRIME TEE M
Mjuk och lätt t-shirt med effektiv fukttransport och reflekterande logo.
Artikel: Herr 199205 Dam 1903176
Material: Mjuk material med bra fuktransport.
Storlek: Herr S-3XL, Dam XS-XXL.

LÅNGÄRMAD INTERLOCK T-SHIRT
Mjuk långärmad T-shirt i antipillingkvalitet. Rundringad med smal ribbstickning.
Åtsittande herrmodell och lätt figursydd dammodell.
Artikel: Herr 0518, Dam 0509
Material: 100% bomull.
Storlek: S-3XL, (Dam 4XL i vitt och ljusblått).
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KLÄ DIG RÄTT

KLASSISK PIKÉTRÖJA
Traditionell piké med knappar, skön passform och god funktion.
Artikel: Herr 192466 Dam 192467
Material: 100% Polyester garanterar en utmärkt fukttransport.
Storlek: Herr S-4XL, Dam 34-44.

PIKÉTRÖJA I STRECHKVALITET
Klassisk pikétröja i strechkvalitet. Krymper minimalt. Dammodellen lätt figursydd.
Artikel: Herr 0526, Dam 0527
Material: 95% bomull, 5% elastan.
Storlek: S-3XL herr, (Herr 4XL-6XL endast i svart och vitt). Dam XS-3XL (4XL-6XL
endast i svart och vitt).

PIKÉTRÖJA
Piké i sportig design, 100% funktionsbehandlad polyester som transporterar
fukten från kroppen. Ribb i ärmslut samt kontrastrand på krage samt i ärmslut.
Dammodellen lätt figursydd.
Artikel: Herr 13002, Dam 13003
Material: 100% polyester.
Storlek: XS-4XL.

MORRIS & MARION PIKÉTRÖJA
Herrpiké i kammad bomull med dekorativt nackband, slits i sidan och halvmånesöm i nacken. Knappslån har en fiskbensmönstrad insida i avvikande färg samt en
diskret brodyr som går ton i ton. Dekorativ brodyr strax ovanför slits i avvikande
färg samt vita knappar. Dampiké har samma fina detaljer och är i bomull/elastan
för bästa passform.
Artikel: Herr Morris 314, Dam Marion 315, Enfärgad herr 334, Enfärgad dam 335
Material: Herr Morris 100% bomull. Dam Marion 95 % bomull, 5 % elastan.
Storlekar: Herr XS–3XL, Dam XS–XXL.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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KLÄ DIG RÄTT

SWEATSHIRT MED RUNDHALS
Sweatshirt med rundhals i modern passform. Mudd nedtill och i ärmar i 2 x 2
ribb. Borstad insida för en mjuk känsla.
Artikel: 50001
Material: 65% bomull / 35% polyester.
Storlek: 120-160cl, XS-4XL.

BROOKS
Rundhalsad baströja med overlocksömmar, borstad insida och lycra i halsribb.
Artikel: 201
Material: 80% bomull, 20% polyester.
Storlekar: 120–160, XS–XXL, 3XL-5XL endast i färgerna marin och svart.

KLASSISK SWEATSHIRT
Sweatshirt med rund hals. Dubbelstickning vid hals, ärm och nertill. Borstad
insida.
Artikel: 0600
Material: 70% bomull, 30% polyester.
Storlek: S-4XL, (5XL -6XL endast i svart och marin).
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WW TWILL – STRYKFRI SKJORTA
En strykfri vit skjorta med en klassisk spread away-krage. Passformen är ledig, men något intagen i ryggen. Manschetterna är
enkla och knäpps med vanliga knappar. En strykfri damskjorta. Passformen är en av våra mest uppskattade. Tät knapplacering i
framslån och tvärställda knapphål.
Artikel: Herr 9905027TAH (tailored fit) 9905027SAH (slim fit), Dam 990502096-1A
Material: 100% bomull.
Storlek: Herr (tailored fit) 37-46, Herr (slim fit 36-44), Dam 34-44.

CHRISTO – STRYKFRI RUTIG SKJORTA
En strykfri rutig skjorta med en liten cut away-krage. Skjortan har en figurnära passform, slim fit. Manschetterna är enkla och knäpps med
vanliga knappar.
Artikel: Herr 4289103TAI (tailored fit) 4289103SAI (slim fit), Dam 428912189-8M
Material: 100% bomull.
Storlek: Herr (tailored fit 37-46), Herr (slim fit), 36-44, Dam 34-44.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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KLÄ DIG RÄTT

STICKAD V-RINGAD PULLOVER

JAMES HERR & CORAL DAM

Elegant stickad pullover med v-ringning. Antipillingbehandlad. Ribbstickning på
ärmslut och nederkant. Dammodellen lätt figursydd.

V-ringad herrtröja i finstickad 100 % kammad bomull. Nederkant och ärmslut med
2x2 ribb med elastan ger en snygg passform. V-ringad damtröja som är finstickad
med 98% kammad bomull och 2% elastan.

Artikel: Herr 0670, Dam 0671
Material: 100% bomull.
Storlek: S-3XL.

PARRY & GEORGIA
Klassisk collegejacka med dubbla tyglager i huvan och fickor på magen i dampassform. Dragkedja i nylon, elastisk mudd i nederkant och vid armslut.
Artikel: Herr Parry 203, Dam Georgia 233
Material: 80% Bomull, 20% Polyester.
Storlekar: Herr 120-160, XS–XXL. Dam XS-XXL.
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Artikel: Herr James 506, Dam Coral 507
Material: Herr 100% bomull. Dam 98% kammad bomull och 2% elastan.
Storlekar: Herr XS–3XL. Dam S-XXL.

LEISURE FULL ZIP HOOD
Skön jacka tillverkad av vårt och funktionella flexmaterial. Ergonomisk, elastisk
passform. Huva med dragsko.
Artikel: Herr 1901692 Dam 1901693
Material: Mjuk material med bra fuktransport.
Storlek: Herr S-4XL, Dam S-XXL.

KLÄ DIG RÄTT

MUNKJACKA

MIKROFLEECETRÖJA

Klassisk huvtröja med känguruficka, genomgående dragkedja och raglanärm.
Dragsko huva och ribbade ärmslut och nertill . Tung kvalitet. Mjuk, borstad insida.
Lätt figursydd.

Fleecetröja av högsta kvalitet. Polyesterfiber i tät struktur och antipillingbehandlad på ut- och insida. Mjuk och isolerande. Genomgående blixlås och fickor med
blixtlås. Justerbart snöre i nederkant. Dammodell lätt figursydd.

Artikel: Herr 0618, Dam 0619
Material: 70 % bomull, 30 % polyester.
Storlek: S-6XL, (herr 4XL-6XL endast i svart). Dam XS-2XL.

Artikel: Herr 0802, Dam 0804
Material: 100% polyester.
Storlek: XS-3XL, (4XL-6XL herr endast i svart och marin).

MICROFLEECE CARDIGAN, HERR OCH DAM
Fleece-cardigan av högsta kvalitet. Med finaste polyesterfiber i tät struktur.
Antipillingbehandlad på ut- och insida. Mjuk och isolerande. Blixtlås ända ner
och två kilfickor med blixtlås. Justerbart snöre i nederkanten. Dammodell lätt
figursydd.
Artikel: MH-127
Material: 100 % polyester.
Storlek: Heee XS-4XL. Dam 34-44.

HAY RIVER JACKA
Jacka med dragkedja framtill med slå. Två fickor framtill med dragkedja.
Dragskojustering i nederkant.
Artikel: 72111
Material: Polartec Thermal Pro Stickad Fleece, 100% polyester.
Storlek: S-3XL.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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KLÄ DIG RÄTT

CORTINA SOFT SHELLJACKA
DWR-behandlad softshell-jacka med formade ärmar, justerbara muddar, avtagbar huva och reflekterande print.
Vattenresistent dragkedja.
Artikel: Herr 1903554, Dam 1903555
Material: Smidig softshell med stickat inner- och yttrematerial med denier.
Storlek: Herr S-4XL, Dam S-XXL.

SOFTSHELL JACKA

SOFTSHELL VÄST

Vind- och vattentät jacka och ventilerande. Två sidofickor med dragkedja och
bröstficka. Justerbar nedrekant.

Vind- och vattentät väst och ventilerande. Två sidofickor med dragkedja
och bröstficka. Justerbar nedrekant.

Artikel: MH-906
Material: Softshell med Nanotex (yttre).
Storlek: Herr XS-3XL, Dam 34-44.

Artikel: MH-875
Material: Softshell med Nanotex.
Storlek: Herr XS-3XL, Dam 34-44.
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FODRAD SOFTSHELL JACKA

VINDJACKA

Fodrad vind- och vattentät jacka och ventilerande. Två sidofickor med dragkedja
och bröstficka samt innerficka. Justerbar nedrekant.

Snygg lättviktsjacka med konstrastfärg på blixtlås, kantband och snöre. Levereras
med en påse att packa jackan i.

Artikel: MH-470
Material: Nylon (inre) Softshell med Nanotex (yttre).
Storlek: Herr XS-3XL, Dam 34-44.

Artikel: 0710
Material: 100% polyester.
Storlek: XS-3XL.

SKALJACKA
Vind- och vattentät skaljacka och ventilerande. Tejpade sömmar. Två sidofickor med dragkedja, armficka, justerbar nedrekant.
Avtagbar och justerbara huva.
Artikel: MH-437
Material: A.B.T.
Storlek: Herr XS-3XL, Dam 34-44.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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ZERMATT JACKA
Ergonomisk formad jacka tillverkad av vind-/vattenavvisande och ventilerande Gore Windstopper®. Avtagbar huva.
Artikel: Herr 194489, Dam 194494
Material: WIndstopper-material från Gore med mycket god ventilation och suveränt skydd mot vinden.
Storlek: Herr S-4XL, Dam S-XXL.

AQUA REGNJACKA OCH REGNBYXOR

HIKING SET

Regnjacka och byxa med tejpade sömmar, vattentäta dragkedjor, justerbara
benavslut och teknisk design.

Lätt regnjacka och regnbyxa med utmärkt ventilation och skydd mot vatten.

Artikel: Herr jacka 1903562 byxa 1903564, Dam jacka 1903563, byxa 1903565
Material: Vävt material i100% Polyester.
Storlek: Herr S-3XL, Dam S-XXL.
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Artikel: Herr 1900459, Dam 1900533
Material: Vävt material i100% Polyester.
Storlek: Herr S-3XL, Dam S-XXL.

KLÄ DIG RÄTT

LÄTT QUILTAD JACKA
Vindtät och vattenresistent jacka med två sidofickor med dragkedja. Med en bröstficka samt en innerficka.
Artikel: MH-185
Material: Polyester (inre) Soft polyester (yttre).
Storlek: Herr S-3XL, Dam 34-44.

LÄTT QUILTAD VÄST
Vindtät och vattenresistent väst med två sidofickor med dragkedja.
Levereras med en liten påse för förvaring av västen.
Artikel: MH-442
Material: Polyester (inre) Soft polyester (yttre).
Storlek: Herr XS-3XL, Dam 34-44.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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PA RESANDE FOT

PÅ RESANDE
FOT
Vår handelsplats blir allt mer global och rörlig
vilket innebär att vi reser mer i våra yrken. När
man är ute på resande fot tycker vi att det är
viktigt att vara väl förberedd på ett snyggt och
praktiskt sätt. Att ha profilerade men även
smarta tillbehör med sig på resan gör att du
känner dig både professionell och trygg. Genom
ett brett utbud hjälper vi dig att ta fram den
smartaste lösningen för just dig.

PÅ RESANDE FOT

KONFERENSFOLDER

DATORRYGGVÄSKA

EASY DAYPACK

Polstrad pärm med läderimitation. Innehåller visitkortsfickor, pennhållare och ringsystem.

Datorryggväska med polstrat laptopfack samt dokumentfickor. Tre frontfickor med dragkedja. Organizer,
cd-fickor m.m. Bärselar som kan gömmas och kan
hängas på trolley.

Enkel ryggsäck med meshklädd padding i ryggen.
Två frontfickor, pennhållare och
nyckelring. Enkel bärrem.

Artikel: 158251
Färg: Svart.

Artikel: 158252
Färg: Svart.

Artikel: 158281
Färg: Svart.

EASY SHOULDERBAG

RYAN TROLLEY

RESVÄSKA

Enkel axelväska som är expanderbar till 15 cm bredd
med avtagbar axelrem. Ficka med dragkedja och dokumentficka samt tre pennhållare.

Lätt resväska som passar i kabinensom handbagage.
Huvudfack med spännband och meshficka. Stor
ytterficka på framsidan med plats för laptop samt
organizer för pennor, visitkort m.m. Teleskophandtag
i aluminium.

Lätt resväska med ett stort huvudfack med två meshfickor. Den har ficka med dragkedja på långsidan och
avtagbar axelrem.

Artikel: 158282
Färg: Svart.

Artikel: 158615
Färg: Svart.

Artikel: 158241
Färg: Svart.

RESVÄSKA MED HJUL
Resväska som kan användas som bag eller trolley. Med ”doubledecker”-funktion.
Avtagbar axelrem och öppningsbar mellan över- och underfack.
Artikel: 158240
Färg: Svart.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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3-I-1 EXTRABATTERI 3500 MAH SVART SOLID
Drumz 3-i-1 extrabatteri 3500 mAh. Multifunktionellt extrabatteri med kapacitet
på 3500 mAh, kapacitetsindikator, integrerad högtalare och mobilställ. Inkl. laddnings- och ljudkabel. Vit kartong medföljer.
Artikelnr: 12359600
Material: ABS-plast.
Färg: Svart solid/Grå

NYHET

VOLT EXTRABATTERI I ALUMINIUM 2200 MAH

HOPFÄLLBAR VÄCKARKLOCKA

Volt extrabatteri i aluminium 2200 mAh. Batterikapaciteten på 2200 mAh räcker
för att ladda en mobil enhet. Extrabatteriet laddar via medföljande USB-kabel och
LED-indikatorn vid fulladdning. Vit kartong medföljer.
Artikelnr: 12349200
Material: Aluminium
Färg: Svart, Silver, Royalblå

Kompakt hopfällbar väckarklocka med 12/24-timmarsvisning, snooze-funktion,
timer, C/F-termometer och kalender. Batteri medföljer.

DIGITAL BAGAGEVÅG

BAGAGEETIKETT OCH PENNA

Bärbar digital bagagevåg. Kompakt storlek för att rymmas i
handbagaget. Batterier medföljer.

Gör väskan mer personlig med denna trendiga etikett. Inkluderar utdragbar flik för
kontaktinformation, utdragbar penna och silikonögla.

Artikel: 11968700
Material: ABS-plast och metall.
Färg: Silver

Artikel: 11968400
Material: ABS-plast.
Färg: Svart solid
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Artikel: 19733015
Material: Plast.
Färg: Marin.

PÅ RESANDE FOT

VÄSKHÄNGARE

LYXIGT MANIKYRSET I 4 DELAR

Vikbar väskhängare som håller väskan ren och säker. Hängaren kan fästas på
kanten av en yta och bära upp till 4,5 kg. Inkl. svart presentförpackning.

Kompakt manikyrset som innehåller pincett, nagelfil, sax och spegel i en praktisk
väska med tryckknapp

Artikel: 10213702
Material: Zinklegering.
Färg: Silver/Vit, Svart, Rosa

Artikelnr: 12605500
Material: PU.
Färg: Svart solid/silver

MUGG

NECESSÄR

Dubbelväggig mugg med skruvlock.

Praktisk, liten och kompakt necessär för upphängning, med metallkrok på baksidan. Huvudfack med kilade resårfickor för toalettsaker och praktiska nätsektioner
man ser igenom.

Artikel: 10035401
Material: Dubbelväggig mugg med skruvlock.
Storlek: 330 ml
Färg: Flera olika färger.

Artikelnr: 11963500
Material: 600D polyester.
Färg: Svart solid.

SKOPUTSNINGSSET

RESESET

Naturskokräm, skohorn, borste och trasa. Komponenterna kan inte fås med märkning

Reseset med sovmask, öronproppar, nackkudde och resestrumpor, allt förpackat i
en transparent påse. Endast påsen kan fås profilerad.

Artikel: 19538568
Material: 70D polyesterpåse.
Färg: Svart solid

Artikel: 11946400
Material: PVC.
Färg: Svart solid

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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MOTESPLATSEN

DEN VIKTIGA
MÖTESPLATSEN

Att besöka eller ställa ut på mässor eller medverka
på större konferenser är ett effektivt sätt att komma
i kontakt med befintliga och nya potentiella sam
arbetspartners. En säljande monter med ett tydligt
budskap är avgörande i hur du uppfattas. Passa
även på att ge reklamprodukter till dina besökare
– det är alltid uppskattat!

MÖTESPLATSEN

POPUP
Att bygga en hel utställningsvägg kan inte gå
snabbare! Popupen expanderar likt ett paraply till
överraskande storlek. På mindre än en minut har
du en färdig utställningsvägg! Vår popup, som i
standardform ger en fem kvadratmeter stor exponeringsyta, ryms i en liten nylonväska. Du fäller upp
din utställningsvägg lika snabbt som du fäller ner
den och lägger den i väskan. Ditt budskap printas på
en textilväv som är mycket mjuk och tålig och sitter
fast på aluminiumställningen med kardborrband.
Budskapet kan mycket snabbt och enkelt bytas ut för
olika tillfällen.
Material: Stomme av aluminium. Supermagneter och
clips för stabil låsning av system.
Standardmodulen: 3 x 3 rutor.
Mått: Bredd 225 cm, Höjd 225 cm.
Totalvikt: 13 kg.

POPUP BORD
Mycket enkel att montera, inga maskiner, verktyg eller skruvar behövs. Klassisk stilren
design, convex formad. Högkvalitativ bordsskiva i trä, vitlackerad. Plats för logotype på
hela fronten.
Material: Bordsskiva i trä. Bilden i POLYESTER.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER
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MÖTESPLATSEN

BEACHFLAGGA
DROPPEN

BEACHFLAGGA RAK

BEACHFLAGGA HAJFENA
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BEACHFLAGGOR

ROLLUP

Passar perfekt till alla utomhusevent, marknadsaktiviteter och kampanjer. De är
mycket stabila även i stark vind och kan användas under de flesta väderförhållanden. Flaggorna är alla lättviktiga och bärbara och finns i flera olika utseenden och
höjder. Flaggstången monteras som ett fiskespö, med olika delar som sätts ihop.
Kommer i alla standardstorlekar och format, alltid inklusive snygg textilväska för
transport/förvaring.

Rollup finns i storlekarna 85x200 cm, 85x220 cm och 85x225 cm.
Levereras med väska.

PROFILERING OCH YRKESKLÄDER

MÖTESPLATSEN

NON-WOVEN SLIMMAD MATKASSE

NON-WOVEN MATKASSE

Matkasse med slimmad design.

Matkasse med öppet huvudfack med stödjande bred bas.

Artikel: 11941200
Material: Non-woven
Storlek: 40 x 38,10 cm (längd x höjd).
Färg: Finns i flertal färger.

Artikel: 11941300
Storlek: 33 x 38 x 25,5 cm (längd x höjd x bredd).
Färg: Finns i flertal färger.

BÄRKASSAR

30” GOLFPARAPLY

En högkvalitativ papperskasse, med handtag av tvinnat papper och en extra
förstärkt botten.

30’’ stormparaply.EVA-handtag, glasfiberskaft och metallribbor.

Artikel: –
Material: Kraftpapper i 100-110g/m2.
Storlek: Finns i olika storlekar.
Färg: Finns i flertal färger.

20” 2-SEKTIONSPARAPLY
Paraply med plasthandtag och metallram. Levereras med fodral.
Artikel: 10905800
Material: Pongee polyester.
Storlek: Ø 5 x 36,8 cm.
Färg: Finns i flertal färger.

Artikel: 10904200
Material: Polyester.
Storlek: Ø 130 x 96 cm.
Färg: Finns i flertal färger.

23” AUTOMATISK PARAPLY
Paraply med metallaxel och plasthandtag.
Artikel: 10905300
Material: Polyester.
Storlek: Ø 102 x 80 cm.
Färg: Finns i flertal färger.
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MÖTESPLATSEN

EKOLOGISKT GODIS I PÅSE
En påse med ekologiskt gélegodis i form av björnar med fruktsmak. Fruktsmakerna kommer från riktig frukt som växer på ekologiska odlingar utan konstgödsel eller
kemiska bekämpningsmedel. Godiset innehåller över 24% fruktjuice, vilket ger en härlig smak. Även färgerna kommer från riktiga frukter. I påsen finns inga syntetiska
sötnings- eller konserveringsmedel. Sockret består av oraffinerat rörsocker och inte det vanliga vita sockret. Godiset innehåller inte gelatin, istället användas äpplepektin för att få ett mjukt och tuggvänligt godis. Vårt ekologiska godis är även gluten- och laktosfritt.
Smaker: Frukttugg, Lakritstugg, Mintugg, Hård mint, Nostalgi, Eukalyptus, Salmiak, Gräddkol

TABLETTASK

CHOKLADBIT

8 smaker i ask med 4-färgstryck. Möjligheterna är oändliga tack vare att man kan
trycka fyrfärgsbilder och foton samt att alla sidor är tryckbara.

Perfekt att bjuda på i kaffepausen.Inslagen med silverpapper samt omslag med
reklamryck.Finns i två olika smaker – Dark och Milk. Dark är en god välbalanserad
mörk choklad (57,5%). Milk är en klassisk mjölkchoklad (33,5%).

Smaker: Frukttugg, Lakritstugg, Mintugg, Hård mint, Gräddkol, Citron/lakrits,
Mint/lakrits

Smaker: Dark eller Milk.

DATATRYCKTA KARAMELLER

SNABB
LÖSNING
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Datatryckta karameller för dig som är sent ute eller vill ha en mindre mängd
karameller med logo på.
Smaker: Fruktblandning, Smörkola, Kolamint, Lakrits, Chokladfylld min eller
blandade smaker.

MÖTESPLATSEN

ROTATE GENOMSKINLIG USB 2GB

LOGOBAND MED AVTAGBART SPÄNNE

Rotate genomskinlig USB 2GB. Om inget annat anges i beställningen av USB minnet, levereras presentförpackningen separat

Band med avtagbart spänne. Band för att hålla en namnskylt, ID-kort eller nycklar. Lätt avtagbart spänne och säkerhetslås som krävs enligt EU:s lagstiftning och
eliminerar risken för strypning.

Artikel: 12351600
Material: Rostfritt stål & aluminium.
Färg: Flertals färger.

NASH KULSPETSPENNA
Nash kulspetspenna. Kulspetspenna med klickmekanism och mjukt grepp. .
Artikelnr: 10639903
Material: Plast.
Färg: Finns i flertals färger.

Artikel: 10213000
Material: Polyester.
Färg: Finns i flertals färger.

LUNAR KULSPETSPENNA
Pålitlig penna i en äventyrlig touche. Den distinkta formen med tre sidor finns i ett
brett urval av färger och ytbehandlingar. En lång livslängd garanteras tack vare
schweizisktillverkade Starminen-refiller. Inkl. Marksman presentförpackning.
Artikelnr: 10670800
Material: Plast.
Färg: Finns i flertal färger.

LÄPPCERAT
Läppbalsam för att hålla läpparna fuktiga och skyddade mot yttre påfrestningar.
Artikel: 10303000
Material: Plast.
Innehåll: Bees wax, Vitamin E, Camauba wax, Isopropyl mynstate, Dimethicon,
Octyl methoxycinnamate, Jojoba oil, Parafin, Titanium dioxide, Parfum Propylparaben, Mineral oil.
Färg: Finns i flera färger.
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MÖTESPLATSEN

METALLIC BUBBELPÅSE

KUVERT

Bubbelpåse som sticker ut i posten. Tillverkas i ett glossigt metallicpapper.

Kuvert finns i många olika storlekar, färger och material. Ett exempel är guld- och
silverkuvert, färgade kuvert, transparenta kuvert och kuvert i glosspapper.

Artikel: –
Storlek: Finns i olika storlekar.
Färg: Finns på lager i blå, silver, röd och svart metallic.

Artikel: –
Storlek: Finns i olika storlekar.
Färg: Finns i flertal färger.

VISITKORT

ADHESIVE MEMO BLOCK

Vi vet hur viktigt ett visit- och korrespondenskortet är för våra kunders kommunikation och identitet. Vi har obestrukna, silkbestrukna och högbestrukna
huspapper. Men vi kan givitvis även leverera korten i precis det papper som ni
valt för identitet.

Finns i vanligt standard papper och miljövänligt.

Artikel: –
Storlek: Finns i olika storlekar.
Färg: Finns i flertal färger.

ANTECKNINGSBOK
A7-anteckningsbok med förslutningsband och bokmärkesband i matchande färg.
Innehåller 60 linjerade blad (60 g/m²).
Artikel: 10647300
Storlek: A7
Färg: Finns i flertal färger.
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Artikel: 1Z100000
Storlek: Finns i olika storlekar.
Färg: Finns i flertal färger.

MAPP
Finns i olika storlekar och varianter i olika färger med eller utan tryck.
Artikel: –
Storlek:Finns i olika storlekar.
Färg: Finns i flertal färger.

ALLTID REDO

ALLTID REDO

Vi ser värdet i att skapa en trygg och inspirerande
atmosfär ute i naturen. Stark laganda kan skapas
på flera sätt. I vårt avlånga land blir out-door
aktiviteter allt vanligare. Gemensamma aktiviteter
och upplevelser är något som stärker både laget
och individen. Det kan handla om allt ifrån lugna
utomhusaktiviteter till heldagar fulla med äventyr.
Med naturen som fokus hjälper vi er att hitta
detaljerna som berikar er upplevelse!

ALLTID REDO

MINIMULTIVERKTYG MED 11 FUNKTIONER

3W FICKLAMPA

Casper minimultiverktyg med 11 funktioner. Kompakt multiverktyg med 11 funktioner och ett nylonfodral.

Ficklampa/lykta med ljusstarka CREE-lysdioder på 3 W, 4 ljuslägen och zoomfunktion. Lyktan kan ställas eller hängas med hjälp av den dubbla karbinhaken i
exklusiv design. Med borttagbar metallfjäder med placering fram/bak. Bruksanvisning på EN/FR/DE/IT/ES/NL medföljer. Levereras i en Elevate presentförpackning. Batterier medföljer och är isatta. Exklusiv design.

Artikel: 10415001
Material: Aluminium.
Färg: Röd

Artikel: 13402000
Material: Aluminium.
Färg: Grå, Svart solid, Orange

FÖRSTA HJÄLPEN-SET

8 X 40 KIKARE

Första hjälpen-set om 19 delar. 5 plåster, 4 spritsuddar, bandage, triangelbandage, 2 säkerhetsnålar, 5 gasbindor och sax i nylonväska. Överensstämmer med
EN 13485.

Kraftfull 8 x 40 vidvinkelkikare för förstoring. Utträdespupill 5 säkerställer god sikt
även i dåliga ljusförhållanden. Optik med multicoating och bländfria rubylinser.
Borttagbara linsskydd i gummi för alla 4 linser, med gummiband för att de inte ska
försvinna. Medföljer gör även vattentätt skyddsfodral, 2 utbytbara bärremmar och
putsduk. Med 700 gr är det en relativt lätt följeslagare på utflykten ut i det fria.

Artikel: 10204000
Material: 70D nylon.
Färg: Röd

Artikel: 10034800
Material: Plast och gummi.
Färg: Grå, Svart solid/Orange

LÄCKAGEFRI FICKPLUNTA

TERMOSFLASKA

Fickpluntan är gjord av aluminium, med enkel vägg och läckagefri funktion. Skruvkapsylen är utrustad med en D-ring i metall så att fickpluntan blir lätt att bära och
fästa vid din karbinhake. Levereras i en presentförpackning. Exklusiv design.

Termosflaskan har dubbla väggar i rostfritt stål med vakuumisolering. Denna typ
av isolering håller temperaturen längst. Hällpip med tryckknapp och en integrerad
mugg i locket.

Artikelnr: 10034900
Volym: 500 ml.
Material: Aluminium
Färg: Grå/Svart solid/Orange

Artikelnr: 10034700
Volym: Termosen har en volym på 600 ml och muggen på 200 ml.
Material: Rostfritt stål.
Färg: Grå/Svart solid/Orange
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ALLTID REDO

CEASARSALLADS-SKÅLSSET

KYLVÄSKA

Salladsskål med fyra uttagbara fack. Inkluderar gaffel i det dubbelspärrade locket.
Tål maskindisk och mikrovågsugn.

Kylväska med två separata blixtlåsförsedda fack och
vävd axelrem.

Artikel: 11269503
Material: PP-plast.
Färg: Lime.

Artikel: 11960003
Material: 600D polyester.
Färg: Svart solid/Äpplegrön.

FÖRVARINGSPÅSE MED BÄRREM
Förvaringspåse med transparent fönster, dubbelt
blixtlås och tryckknappsstängning. Bärrem med
säkerhetsspänne medföljer för att undvika kvävningsrisk.
Artikel: 10219601
Material: PVC.
Färg: Röd.

TUTTI FRUTTI FLASKA MED
FRUKTKOLV
Flaska med skruvlock med flip-top-drickpip. Inkl.
skruvkolv för frukt för att smaksätta din favoritdryck.
Botten skruvas av för urtagning av kolven och enkel
rengöring.
Artikelnr: 10031402
Material: BPA-fri tritan.
Färg: Svart solid/Grå.

PICKNICKFILT
Picknickfilt med vattentät baksida och praktiskt
bärhandtag.
Artikel: 10013700
Storlek: 145 x 130 cm.
Material: Polyesterfleece.
Färg: Vit/Blå.

BAGAGEUTRYMMESPAKET
Med detta bagageutrymmespaket håller du ordning på alla saker i bilen så den
ser fräsch ut. Enkel att vika ihop och förvara när det inte används. 600D polyester
med två ytterfickor för extra förvaring och två inre fack. Vadderat handtag för
bärkomfort.
Artikelnr: 13402200
Material: 600D polyester.
Färg: Svart solid/Grå.
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Att ge bort presenter är ett nöje. Men att hitta
rätt gåva till rätt person är allt annat än lätt.
Vi har ett brett urval av gåvor som passar
alla. Gosh skänker även extra glädje till dom
som behöver det mest, vid varje köp av Gosh
exklusiva gåvokort Gosh Card skänker vi
pengar till Child Hood Foundation.

GE BORT GLADJE

GE BORT
GLÄDJE

GE BORT GLÄDJE

FÖRKLÄDE
Original Jamie Oliver förkläde. Universalstorlek med justerbart band, häftiga nitar och
knappar och flera framfickor. Levereras i Jamie
Oliver förpackning. Exklusiv design.
Artikel: 11209200
Material: Denim.
Färg: Denimblå

JO PITCHER, BLÅ
Vintage blue terracotta pitcher with 1 litre volume capacity. The pitcher is safe to
be used in a dishwasher, oven and microwave.
Artikel: 11253000
Material: Terracotta
Färg: Blå

TRE VATTENGLAS

VATTENKARAFF MED GLAS

Glas från gamla marmeladburkar har nu blivit till 35 cl vattenglas. Detta set med
3 vattenglas är helt tillverkade av återvunnet glas. Glasen kan diskas i diskmaskin. Levereras i en Jamie Oliver presentförpackning. Exklusiv design.

Vattenflaska och glas av återvunnet glas från 5 marmeladburkar. Av 100 % återvunnet glas. Tål maskindisk. Levereras i Jamie Oliver presentförpackning. Exklusiv
design

Artikel: 11244600
Material: Återvunnet glas.
Färg: Transparent klar

Artikel: 11227100
Material: Återvunnet glas.
Färg: Transparent klar

4 STYCKEN JUMBO KÖTTKNIVAR
Hugg in i din favoritbiff med lätthet genom att använda dessa robusta köttknivar.
Levereras i en Jamie Oliver presentförpackning. Exklusiv design.
Artikel: 11253200
Material: Rostfritt stål och trä.
Färg: Trä/silver
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GE BORT GLÄDJE

COULAN VINKYLARE
Vinkylare med dubbla väggar i rostfritt stål presenterad i en Paul Bocuse presentförpackning. Exklusiv design.
Artikel: 11250000
Material: Rostfritt stål.
Färg: Silver.

KOMBINERAD PEPPAR- OCH SALTKVARN

CARRO SERVERINGSBRÄDA

Peppar- och saltkvarn med ena änden för salt och den andra för peppar. Pepparkorn och salt ingår ej. Levereras i en Paul Bocuse presentförpackning. Exklusiv
design

Presentera din favoritost eller smårätter på denna eleganta serveringsbräda.
Levereras i en Paul Bocuse presentförpackning. Exklusiv design.

Artikel: 11211500
Material: Rostfritt stål.
Färg: Silver.

Artikel: 11258200
Material: Bambu och metall.
Färg: Trä.

ESSENTIAL KOCKKNIV
Ett måste för varje kock. 8” blad i rostfritt stål med ABS-handtag. Kniven levereras
i en Paul Bocuse presentförpackning. Exklusiv design
Artikel: 11248200
Material: Rostfritt stål och ABS.
Färg: Svart solid.
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GE BORT GLÄDJE

COOK HOPFÄLLBAR SERVERINGSBRICKA
Cook hopfällbar serveringsbricka.Bambubricka med 3 färgglada silikonskålar för
att servera dina favoritsnacks. Kan lätt stuvas undan eftersom skålarna kan fällas
ihop helt. Levereras i en presentförpackning.
Artikel: 11262500
Material: Bambu och silikon.
Färg: Flerfärgad.

FLORENCE 2-DELARS CAPPUCCINOSET
Set med koppar och fat i flera färger. Koppvolym: 200 ml. Levereras i en lyxig presentförpackning. Inkl. märkningsplatta. Tål maskindisk. Exklusiv design.
Artikel: 11246200
Material: Keramik.
Färg: Blå/Gul/Röd/Grön.

CULI AMUSE BOUCHE-SET
Amuse bouche-set med 3 glas med metallskedar, 3 keramikskedar och
3 keramikskålar på ett skifferfat. Levereras i en presentförpackning.
Exklusiv design.
Artikel: 11235300
Material: Skiffer, keramik och glas.
Färg: Svart solid/Vit.
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GOSH STÖDJER WORLD
CHILDHOOD FOUNDATION
För varje sålt GoshCard lämnar vi ett bidrag till World Childhood
Foundation och deras viktiga arbete. Vi skänker 5 kr för varje sålt
GoshCard Royal Selection och 3 kr för GoshCard Exclusive Selection.
För mer information gå in på www.goshcard.se

GOSH CARD, ROYAL SELECTION

GOSH CARD, EXCLUSIVE SELECTION

24 noga utvalda gåvor. Med ett brett utbud av utvalda
delikatesser, fina textilier, gedigna köksprodukter,
prydnadsföremål och träningsprodukter erbjuds något
för alla. Den gåva man väljer skickas direkt till vald
leveransadress.

12 handplockade gåvor där mottagaren kan välja mellan
ljussstake från Iittala, textilier från Newport, läckra
delikatesser, rejäla köksredskap eller olika
mediaprodukter.

Rek. pris: 360:- ex. moms

Rek. pris: 229:- ex. moms

För mer info, kontakta din lokala återförsäljare eller besök www.goshcard.se eller www.gosh.nu

CRAFT.SE

EN LOKAL
PARTNER SOM
GER DIG KRAFTEN
ATT STICKA UT I
KONKURRENSEN.
Även om Gosh är Sveriges ledande medlemsägda kedja
så är det lokalt vi är som allra starkast.
Med stor förståelse för den lokala marknaden och dina
unika behov presenterar vi smarta och kostnadseffektiva
lösningar för din profilering. Katalogen innehåller
endast ett urval av allt vi kan erbjuda, kontakta eller
besök oss för mer information.

Gärdevägen 6, 865 50 Sundsvall, 060-56 68 00, info@backmarks.se, www.backmarks.se

