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Studie-kollektion 22/23
Kære læser

I år udvider vi vores sortiment med endnu flere spændende nyheder. Maylands sortiment  

er baseret på vores kunders ønsker om et bredt og tidssvarende udvalg af kalendere  

og diverse tilbehør. Vi bestræber os på at kunne levere kalendere, der skaber glæde og  

overblik i hverdagen og på jobbet. 

Vi håber, du kan finde den kalender, der lige passer til dig! Skulle du have input eller kommentarer 

til vores produkter, så tøv ikke med at kontakte os.

Med venlig hilsen og god læselyst

Mayland  

Mayland bekymrer sig om miljøet og har siden 2011 være FSC®-certificeret.

FSC® (Forest Stewardship Council) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk 

forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens 

biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages 

på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. 

Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet 

til natur og mennesker. FSC®-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksager bidrager til 

bæredygtigt skovbrug. 

For at opnå FSC®-certificering kræves det, at såvel leverandører af råvarer som producenter kan  

spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op 

til FSC®-kravene.

ClimatePartner  

Udover at trykke på FSC®-mærket papir, vælger vi i vores miljøarbejde ved produktionen af visse 

dele til vores kalendersortiment at arbejde med klimaneutral trykning via ClimatePartner. Ved 

trykning af disse produkter vælger vi at kompensere for kulstofemissioner ved at støtte udvalgte 

miljøprojekter. Dette synliggøres på de udvalgte produkter ved mærkning med et specielt logo, 

som er trykt i kalenderen. For mere information henviser vi til climatepartner.com.

Mayland og miljøet
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Få det gjort – studiekalender

A5 (14,8 x 21 cm) 

Studiekalenderskema i tværformat med diverse tips samt praktisk 
noteringsside til alle dine opgaver, tanker og idéer. Kartonomslag med 
struktur og elastik. Kalender med lynopslag og lomme til løse papirer 
m.m., der hjælper dig med at få struktur på hverdagen. FSC®.  

23 8154 00 – Få det gjort – studiekalender 
 Vejl. udsalg – Kr. 149,95

Nyhed!



Studie 2022/2023 

Doodle I A5 - studiekalender 

A5 (14,8 x 21 cm) 

Kalender, du selv kan farvelægge. Plads til at skabe dine egne lister, som 
du kan anvende i din daglige planlægning. Måske du ønsker at markere 
månedens fødselsdage, ugens madplan, træning eller noget helt andet! 
Et godt planlægningsværktøj til den, som vil hygge sig med sin kalender. 
Kalenderen indeholder stickersark, ugekalender, oversigtskalendere,  
diverse notatsider, lomme til løse papirer samt lynopslag med lineal m.m. 
FSC®. 

23 8150 00 – Doodle I A5 - studiekalender 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

Klima- 
kompenseret 

trykning
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Studie 2022/2023 

Klima- 
kompenseret 

trykning

Doodle ll A5 - studiekalender 

A5 (14,8 x 21 cm) 

Kalender, du selv kan farvelægge. Plads til at skabe dine egne lister, som 
du kan anvende i din daglige planlægning. Måske du ønsker at markere 
månedens fødselsdage, ugens madplan, træning eller noget helt andet! 
Et godt planlægningsværktøj til den, som vil hygge sig med sin kalender. 
Kalenderen indeholder stickersark, ugekalender, oversigtskalendere,  
diverse notatsider, lomme til løse papirer samt lynopslag med lineal m.m. 
FSC®. 

23 8151 00 – Doodle II A5 - studiekalender 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

Nyt design!
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Studie 2022/2023

Student Planner

A5 (14,8 x 21 cm) 

Indbundet ugekalender i blødt kartonomslag med illustration og  
elastik/bogmærke. Indeholder månedsopslag, ugeopslag og halvårs-
oversigter samt masser af plads til noteringer, lister osv. Kalenderen til 
den, der gerne vil have hjælp til at strukturere sin hverdag og  
uddannelse. Mulighed for notering af budget og prøveresultater  
samt opfølgning på måneden i en tracker. FSC®.

23 8155 00 – Student Planner 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

Life Planner pink, uge 
- studiekalender 

A5 (14,8 x 21 cm) 

Spiralindbundet ugekalender i kartonomslag med tryk. At planlægge er 
blevet en livsstil. En kalender til den, som altid vil have styr på sit liv.  
Ekstra planlægningsmuligheder; planlægge og reflektere, notér dine  
gøremål og huskelister. Kartonomslag med struktur og elastik.  
Månedsopslag, ugeopslag, planlægningslister, årsplanner, lomme til løse 
papirer og flytbare faner. FSC®. 

23 8153 00 – Life Planner pink, uge - studiekalender 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

Klima- 
kompenseret 

trykning
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Organizer & Notes  

A5 (14,8 x 21 cm) 

Kalenderen til den, der har brug for masser af plads til noteringer. Uge-
kalender i kartonomslag med flytbare faner, lineal og elastik. Indeholder 
årsoversigter, kvartalsoversigter, ugeopslag og masser af stregsider til 
noteringer samt papirlomme til løse papirer. FSC®.

23 8157 00  – Organizer & Notes - studiekalender 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

Studie 2022/2023

Nyt design!

l  7



Studie 2022/2023

Lektiebog

A5 (14,8 x 21 cm)
God lektiebog til alle, uden dato og med  
god skriveplads. FSC®.

3677 00 - Lektiebog  
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

Mini studiekalender

8 x 12,6 cm
Studiekalender med en dag pr. side. Timeopdelt  
kalenderskema kl. 8-18 med tidslinje/månedsoversigt. 
Indeholder formelsamling, omregningstabel, det  
periodiske system samt praktiske web-adresser. FSC®. 

23 8025 10  - Mini studiekalender, Story, karton  
 Vejl. udsalg – Kr. 99,95

A6 studiekalender, Senator

10,5 x 14,8 cm
Studiekalender med ugeopslag i tværformat. Indeholder 
formelsamling, omregningstabel, det periodiske system, 
praktiske web-adresser, lynopslag samt lomme til løse  
papirer m.m. FSC®. 

23 8012 00  - A6 studiekalender, Senator, Saga tekstilpræg 
 Vejl. udsalg – Kr. 119,95

Nyt design!

Nyt design!
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Studie 2022/2023

23 8050 0023 8042 1023 8040 10

Stor studiekalender 

11,7 x 17,1 cm
Studiekalender med en dag pr. side. Timeopdelt 
kalenderskema kl. 8-18 med tidslinje/månedsoversigt. 
Indeholder formelsamling, omregningstabel, det  
periodiske system samt praktiske web- adresser,  
stickersark samt lomme til løse papirer m.m. FSC®.

23 8040 10 - Stor Studiekalender, Story, karton 
 Vejl. udsalg – Kr. 149,95

23 8042 10 - Stor Studiekalender, Saga, tekstilpræg  
 Vejl. udsalg – Kr. 149,95

23 8050 00 - Stor Studiekalender, genbrugskarton  
 Vejl. udsalg – Kr. 149,95

Stor studiekalender med klap 

10,5 x 14,8 cm
Studiekalender med to udskiftelige illustrationer og klap. 
Timeopdelt kalenderskema kl. 8-18 med en dag pr. side.  
inkl. tidslinje/månedsoversigt. Indeholder formelsamling, 
omregningstabel, det periodiske system samt praktiske  
web- adresser, stickersark samt lomme til løse papirer m.m. 
FSC®. 

23 8041 00 - Stor Studiekalender, 2i1 med klap 
 Vejl. udsalg – Kr. 149,95

Nyt design!

Nyt design! Nyhed!
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Studie 2022/2023

23 8070 40 23 8070 50

A5 studiekalender, Senator 

A5 (14,8 x 21 cm)
Studie-ugekalender i tværformat med tidslinje/månedsoversigt 
og sentenser. Indeholder formelsamling, omregningstabel, 
det periodiske system, praktiske web-adresser, lynopslag samt 
lomme til løse papirer m.m. FSC®. 

23 8070 40 - A5 studiekalender, Senator, Saga, tekstilpræg 
 Vejl. udsalg – Kr. 149,95

23 8070 50 - A5 studiekalender, Senator, Story, karton  
 Vejl. udsalg – Kr. 149,95

Mayland Basic dagkalendere
Mayland Basic er en serie af kalendere uden fordyrende udstyr. FSC®.

Stor Basic studiekalender

11,7 x 17,1 cm 
23 8200 00 – Basic stor studie spiralkalender, 1 dag,  
 Vejl. udsalg – Kr. 79,95

Mini Basic studiekalender

8 x 12,6 cm 
23 8210 00 – Basic mini studie spiralkalender 
 Vejl. udsalg – Kr. 69,95

23 8200 00

23 8210 00

Nyt design! Nyhed!
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Studie 2022/2023

Dream & Do

16,3 x 22,9 cm 

Udateret indbundet kalender med to mærkebånd. Omslag i blåt kunst-
skind med sølvpræg. Et planlægningsværktøj til at opnå sine drømme og 
mål. Kalenderen indeholder sider med plads til mål, reflektioner, mood-
boards, tjeklister, bucket lists, fødselsdage og noteringer. Kalenderen er 
opbygget til forskellige mål: årsmål, halvårsmål samt delmål måneds- og 
ugevis. Indhold 100 g cremefarvet papir, 128 blade. FSC®. Mindstekøb 5.

3653 00  – Dream & Do, udateret 
 Vejl. udsalg – Kr. 199,95

Mayland Basic dagkalendere
Mayland Basic er en serie af kalendere uden fordyrende udstyr. FSC®.

Stor Basic studiekalender

11,7 x 17,1 cm 
23 8200 00 – Basic stor studie spiralkalender, 1 dag,  
 Vejl. udsalg – Kr. 79,95
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Studie 2022/2023

        Mit 
havearbejde

Mine 21 km!

Pudset alle 

vinduer

Jeg løb 21 km! Stolt!
Mit havearbejde. Nu har jeg en perfekt have!
Alle vinduer er pudsede. ”I can see clearly now …”
Budgettet færdigt
Løb 10 km 2 gange om ugen, hver uge!

This is my year

16,6 x 23,3 cm
Udateret indbundet kalender med rosa mærkebånd og hårdt  
omslag i karton med elastik. Et planlægningsværktøj til at opnå sine 
drømme og mål. Kalenderen indeholder sider med inspirerende 
citater, plads til mål, reflektioner og noteringer.  
Notér års- og månedsmål. Efter hver måned er der en side til  
evaluering af den forgangne måned. Engelsksproget indhold.  
100 g cremefarvet papir, 128 blade. FSC papir.  
Mindstekøb 5.

92 7424 00 – This is my year, udateret. 
 Vejl. udsalg – Kr. 199,95

Week Planner a list a week - Blue 

A5 (14,8 x 21 cm)
Udateret indbundet kalender i blødt, mørkeblåt kartonomslag med 
sølvpræg med hvidt mærkebånd og papirslomme bagerst. Smart 
planlægningsværktøj med to-do-lister for hver måned, uge og kom-
mende måned, plads til daglige noteringer og prikkede sider til egne 
kreationer. Engelsksproget indhold. 90 g hvidt papir, 128 blade. FSC®. 
Mindstekøb 5.

92 7456 00 – Week Planner a list a week - Blue, udateret 
 Vejl. udsalg – Kr. 119,95

Week Planner a list a week - Pink 

A5 (14,8 x 21 cm)
Udateret indbundet kalender i blødt, pink kartonomslag med 
sølvpræg med hvidt mærkebånd og papirslomme bagerst. Smart 
planlægningsværktøj med to-do-lister for hver måned, uge og kom-
mende måned, plads til daglige noteringer og prikkede sider til egne 
kreationer. Engelsksproget indhold. 90 g hvidt papir, 128 blade. FSC®. 
Mindstekøb 5.

92 1051 00 – Week Planner a list a week - Pink, udateret 
 Vejl. udsalg – Kr. 119,95

Drikke 2 liter vand hver dag
Løbe 10 km 2 gange om ugen
Spise vegetarisk 4 gange om ugen
I seng senest kl. 22.00

Stresse mindre!
Have det sjovt

10

10 km

10 km

10 km

Fri!
!!

JUNI

18.00 Træning

Felix fødselsdag!

Bestille:
• Concealer
• Foundation

Lisa, Amanda 
på Massimo

13

11 14

12 15 16

Møde 
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Spiralindbundet
A5 (14,8 x 21 cm)
Omslag i PP-plast med udskiftelig illustration i lomme.  
70 blade, 100 g cremefarvet papir. Lynopslag. FSC®.

92 7399 00 –  DotNotes, spiral.  
Vejl. udsalg – Kr. 59,95

Spiralindbundet
17,6 x 25,0 cm
Kartonomslag med præg. 70 blade med  
sidenummering, 120 g hvidt papir. FSC®. 

92 7429 00 – DotNotes, blomster. 
 Vejl. udsalg – Kr. 139,95

92 7430 00 – DotNotes, sort. 
 Vejl. udsalg – Kr. 139,95

DotNotes
I DotNotes samler du alle dine to-do-lister, post-it 
og noter på et og samme sted. Organisér, planlæg, 
skriv, tegn eller mal, du vælger! Du opbygger din 
notesbog eller kalender på en pæn og kreativ måde. 
Indeholder prikkede sider på syrefrit og  
udflydningsfrit papir. 

92 7430 00 92 7429 00

92 7399 00

92 7328 00 92 7329 00

92 7403 00

Indbundet
A5 (14,8 x 21 cm)
Omslag i kunstskind med elastik og inderlomme.  
96 blade med sidenummering, 100 g cremefarvet  
papir. FSC®.

92 7328 00  –  DotNotes, sort. 
Vejl. udsalg – Kr. 129,95

92 7329 00 –  DotNotes, pink. 
Vejl. udsalg – Kr. 129,95

Indbundet
A5 (14,8 x 21 cm)
Omslag i blødt tekstilpræg med elastik og  
inderlomme. 64 blade med sidenummering,  
100 g cremefarvet papir. FSC®.

92 7403 00 –  DotNotes, Soft.  
Vejl. udsalg – Kr. 109,95

Studie 2022/2023 - DotNotes
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A5 Lærerkalender

A5 (14,8 x 21 cm)

A5 ugekalender i højformat med timeinddeling kl. 8-19. 
Specielt udviklet til og i samarbejde med lærere. Indeholder 
månedsopslag og ugekalender 22/23, månedsoversigter 
23/24, mange fagrelevante skemaer, atlas i farver samt seks 
plastlommer til skemaer, løse papirer osv. FSC®.

Elevfortegnelse
Afleveringsoversigt
Karakteroversigt
Egne opgaver
Kvadrerede sider
Linjerede sider
Adresseregister
Atlas

23 8130 00 – Genbrugskarton, matsort 
 Vejl. udsalg – Kr. 179,95

23 8130 10 – PP-plast med to udskiftelige illustrationer 
 Vejl. udsalg – Kr. 179,95

Lille Lærerkalender 

9,5 x 16,8 cm

Moderne ugekalenderskema i højformat med timeind- 
deling kl. 8-20 samt månedsoversigt. Specielt udviklet til 
og i samarbejde med lærere. Indeholder månedsopslag og 
ugekalender 22/23, månedsoversigter andet halvår 2023, 
mange fagrelevante skemaer, plastlommer til løse papirer 
samt udfoldelig årsplanner for 22/23 og 23/24. FSC®.

Karakterskala
Elevfortegnelse
Afleveringsoversigt
Karakteroversigt
Egne opgaver
Kvadrerede sider

23 8140 00  – Genbrugskarton, matsort 
 Vejl. udsalg – Kr. 99,95

23 8130 00 

23 8130 10 - Med to udskiftelige illustrationer

Studie 2022/2023 
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Familie Skoleårskalender,  
TrendArt

22 x 43 cm
Familiekalender i trendy design med skiftende farver og  
tekster. Kalenderen giver mulighed for notering af op til  
seks personers aktiviteter. FSC®.

23 8083 00 – Familie Skoleårskalender, TrendArt 
 Vejl. udsalg – Kr. 99,95

Familiekalender med stickers,  
6 kolonner  

A3 (29,7 x 42 cm)
Hold styr på alle familiens aftaler med Maylands Familiekalender med stickers.  
Hver måned er opdelt i seks kolonner samt en mærkedagskolonne, så hvert  
familiemedlem har sin hver dag. Indeholder månedsopslag, årsoversigt, stickersark 
og praktisk telefontavle. Flotte illustrationer af Otto Dickmeiss med sjove rim af Lilja 
Scherfig. FSC®.

23 8079 00 – Familiekalender med illustration og stickersark 
 Vejl. udsalg – Kr. 129,95

Familie Skoleårskalender, Color    

25 x 41 cm
Elegant familiekalender med skiftende farver. Kalenderen giver mulighed for 
notering af op til seks personers aktiviteter. FSC®. 

23 8077 00 - Familie Skoleårskalender, Color 
 Vejl. udsalg – Kr. 119,95

Familie skoleårskalender, Simply

29,5 x 39 cm
Familiekalender i simpelt design. Hvert kvartal  
har sin egen farve. Kalenderen giver mulighed for  
notering af op til seks personers aktiviteter. FSC®.

23 8085 00 – Familie skoleårskalender, Simply 
 Vejl. udsalg – Kr. 99,95
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Studie 2022/2023 - Vægkalendere 2023

Vægkalender 
Kongehuset 2023

29,5 x 39 cm
Vægkalender med 12 flotte billeder af den danske 
kongefamilie. FSC®.

23 0662 10 – Vægkalender, Kongehuset 
 Vejl. udsalg – Kr. 129,95

Vægkalender 
Danske slotte 2023

29,5 x 39 cm 
Vægkalender med 12 flotte billeder af  
danske slotte. FSC®.

23 0662 00 – Vægkalender, Danske slotte 
 Vejl. udsalg – Kr. 99,95

Vægkalender 
Dansk natur 2023

29,5 x 39 cm
Vægkalender med 12 flotte billeder fra  
den danske natur. FSC®.

23 0666 50 – Vægkalender, Dansk natur 
 Vejl. udsalg – Kr. 99,95

Kæmpekalender, 2 x 7 måneder    

100 x 70 cm
Vendbar kæmpekalender trykt på kraftigt papir, juni og sidste halvår 2022 / 
første halvår samt juli 2023. FSC®. 

23 8076 00 - Kæmpekalender, 2 x 7 mdr., papir, rør 
 Vejl. udsalg – Kr. 199,95

Kartonkalender

A4 (29,7 x 210 cm)
Vendbar kartonkalender, sidste halvår 2022 og første  
halvår 2023. FSC®.

23 8591 00 - Kartonkalender A4 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95
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Stationery

Weekly planner Color 

29,7 x 21 cm
Ugeplanner i pastelfarver, som er ligeså praktisk og enkel at  
anvende, som den er en smart. Fungerer lige godt hjemme og 
på kontoret. Den er udateret og kan anvendes når som helst. 
Limet blok, 100 g, 52 afrivningsbare sider. FSC Mix.  
Mindstekøb 5.

92 1894 00 - Weekly planner Color 
 Vejl. Udsalg – Kr. 69,95

Monthly planner Color 

42 x 29,7 cm
Månedsplanner i pastelfarver, som er ligeså praktisk og enkel at 
anvende, som den er en smart. Fungerer lige godt hjemme og 
på kontoret. Den er udateret og kan anvendes når som helst. 
Limet blok, 100 g, 24 afrivningsbare sider. FSC Mix.  
Mindstekøb 5.

92 1895 00 - Monthly planner Color 
 Vejl. Udsalg – Kr. 109,95
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Penne
92 6017 00 - Mini kuglepen, sort 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

92 6018 00 - Mini pencil, stål, 0,7 mm stift 
 Vejl. udsalg – Kr. 49,95

  

Kuglepen med  
touch-funktion
92 6000 00 - Kuglepen med touch-funktion, sort 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

92 6001 00 - Kuglepen med touch-funktion, grå 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

92 6002 00 - Kuglepen med touch-funktion, blå 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

92 6003 00 - Kuglepen med touch-funktion, grøn 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

92 6004 00 - Kuglepen med touch-funktion, rosa 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

NYHEDER

92 6020 00 - Kuglepen med touch-funktion, guld 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

92 6021 00 - Kuglepen med touch-funktion, sølv 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

92 6022 00 - Kuglepen med touch-funktion, guldprikker 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

92 6023 00 - Kuglepen med touch-funktion, sølvprikker 
 Vejl. udsalg – Kr. 39,95

Studie 2022/2023 - Penne

Nyhed! Nyhed! Nyhed! Nyhed!
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Studie 2022/2023 - Notebook Deluxe

A5 (14,8 x 21 cm)

92 7435 00, Pink jungle 
 Vejl. udsalg – Kr. 139,95

92 7436 00, Panther 
 Vejl. udsalg – Kr. 139,95

92 7437 00, Flower 
 Vejl. udsalg – Kr. 139,95

92 7438 00, Pink 
 Vejl. udsalg – Kr. 139,95

92 7439 00, Green 
 Vejl. udsalg – Kr. 139,95

92 7440 00, Black 
 Vejl. udsalg – Kr. 139,95

B5 (17,6 x 25 mm) 

92 7441 00, Pomegranate 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

92 7442 00, Green panther 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

92 7443 00, Beige 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

92 7444 00, Black 
 Vejl. udsalg – Kr. 159,95

Notebook Deluxe 
Eksklusiv serie af indbundne notesbøger i omslag af blødt  
kunstskind med elastik. Indeholder bogmærkebånd og lomme  
til løse papirer bagerst i bogen, linjeret 100 g. cremefarvet papir,  
160 sider. Indhold trykt på FSC®-papir. 

92 7435 00

92 7443 00

92 7439 00

92 7438 00

92 7441 00 92 7442 00

92 7437 00 92 7436 00

92 7444 00

92 7440 00
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JOBOUT VANDFLASKE

Art. 93 1680 00 Matte Grey

Art. 93 1692 00 Camouflage

Art. 93 1688 00 Be Green 

Art. 93 1695 00 Be You

Art. 93 1693 00 Be Original

Art. 93 1689 00 Palm Leaves

Art. 93 1671 00 Wave

Art. 93 1670 00 A fine line

Art. 93 1681 00 Hydrangea

Art. 93 1682 00 Sunset Beach

Art. 93 1648 00 Aqua Black

Art. 93 1653 00 Aqua White

Art. 93 1650 00 Pink Water

Art. 93 1654 00 Jungle

Art. 93 1656 00 Water bottle cap

• Mindsker brugen af plastik

• Højeste kvalitet

• Smarte designs

En dobbelt vacuumisoleret vandflaske lavet af højklassisk rustfrit stål, 

som holder din drik kold i op til 24 timer og varm i op til 12 timer. Stålet 

i flasken er ikke magnetisk og tiltrækker derfor ikke snavs og partikler, 

hvilket gør det nemt at holde flasken pæn og ren. Tætsluttende 

skrueprop med BPA-fri silikonetætning. Brug vandflasken på jobbet, 

i hjemmet eller tag den med til træning. Flasken holder temperaturen 

på din drik, både når den skal holdes varm og kold. Vandflasken fås i 

forskellige farver og mønstre. JobOut drikkelåg til vandflaske sælges 

separat og passer til både 280 ml og 500 ml vandflasken.

Mål: Ø 7 x 25,5 cm.  

Volumen: 500 ml.  

Vægt: 0,3 kg.  

Materiale: Rustfrit stål, PP og BPA-fri silikone.  

Vedligeholdelse: Vaskes op i hånden (tåler ikke maskinopvask).

TIMER
KOLD24 TIMER

VARM12

Højkvalitets 304 stål i to lag.  

Isoleret med kobber for bedste  

varme- og kuldebevarende effekt.

20  l



JOBOUT VANDFLASKER

Hvorfor vælge imellem funktionalitet eller design, når du kan få begge dele? Jo-

bOuts designede vandflasker holder temperaturen på din drikkevare, i løbet  

af arbejdsdagen, din picnic eller dit træningspas - varm som kold! Desuden kan  

vi sammen gøre en indsats for miljøet, ved at mindske brugen af plastik flasker, 

som ofte ender i vores natur og vores have.

 Matte Grey Camouflage Be Green Be You Be Original  

 Aqua Black Aqua White Pink Water Jungle Water bottle cap 

 Palm Leaves Wave A fine line Hydrangea Sunset Beach 
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JOBOUT VANDFLASKER
Med JobOuts vandflaske behøver du aldrig være tørstig! 

Fyld den med din favoritdrik: vand, kaffe, sodavand, saft 

eller en kold smoothie.

Kun fantasien sætter grænser. Flaskens smalle åbning  

er let at drikke af og passer perfekt til normale isterninger.

DER ER MANGE GODE GRUNDE TIL AT  

ANSKAFFE SIG EN JOBOUT VANDFLASKE:

• Den holder drikken varm i 12 timer eller kold i 24 timer

• Den er levnedsmiddelsikker, BPA-fri silikone

• Den er lavet er højkvalitets 304 stål i to lag

• Den er lufttæt og har lækagesikker prop

• Den er isoleret med kobber for bedste varme- og  
kuldebevarende effekt

• Den danner ikke kondens på ydersiden

• Der er et års garanti for fabrikationsfejl

PLAST I HAVENE

Plast har med sine enestående egenskaber på mange  

måder bidraget til et bedre liv for mange mennesker og  

er i dag en åbenlys del af vores hverdag. Men den er  

også skyld i store problemer for vores miljø. Havene er 

fulde med plastaffald – og mængden øges mere og mere.

Hvert år havner ca. 8 mio. tons plast i havene, og det  

vurderes, at der i dag flyder ca. 150 mio. tons plast rundt 

i havene, eller 580.000 plaststykker pr. kvadratkilometer 

og 51 billioner mikroplastpartikler. Og der kommer bare 

mere og mere. Plastproduktionen er vokset stødt siden 

1950’erne, hvor det hele begyndte. I dag produceres der 

9.500 kg plast hvert sekund. I løbet af 2014 blev der  

produceret 311 mio. tons plast*

Kilde: Håll Sverige Rent
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 Camouflage Wave Floral Matte Grey

JOBOUT VANDFLASKE MINI

Art. 93 1662 00 Camouflage

Art. 93 1663 00 Wave

Art. 93 1666 00 Floral

Art. 93 1694 00 Matte Grey

• Mindsker brugen af plastik

• Højeste kvalitet

• Smarte designs

En dobbelt vacuumisoleret vandflaske lavet af højklassisk rustfrit stål, som holder din 

drik kold i op til 24 timer og varm i op til 12 timer. Stålet i flasken er ikke magnetisk og 

tiltrækker derfor ikke snavs og partikler, hvilket gør det nemt at holde flasken pæn 

og ren. Tætsluttende skrueprop med BPA-fri silikonetætning. Brug vandflasken på 

jobbet, i hjemmet eller tag den med til træning. Flasken holder temperaturen på din 

drik, både når den skal holdes varm og kold. Vandflasken fås i forskellige farver og 

mønstre. JobOut drikkelåg til vandflaske sælges separat og passer til både 280 ml 

og 500 ml vandflasken.

Mål: Ø 6 x 20 cm.  

Volumen: 280 ml.  

Vægt: 0,2 kg.     

Materiale: Rustfrit stål, PP og BPA-fri silikone.    

Vedligeholdelse: Vaskes op i hånden (tåler ikke maskinopvask).

TIMER
KOLD24 TIMER

VARM12
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