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Är man stolt över det man bär, är det lättare att hålla huvudet högt.  

Därför är det klokt att satsa på kvalitet och stil då man ska profilera sig.  

Segers historia går 70 år tillbaks i tiden, och vi har alltid levererat produkter 

av högsta kvalitet till allt från elitidrottare och kungligheter, till vanliga 

motionärer och familjer. I sportens värld ställs exceptionellt höga krav 

på kvalitet och funktion, vilket har gjort att vi haft en konstant utveckling, 

förbättring och förfining av våra produkter. En del i utvecklingen är att ta 

hänsyn till vår miljö, för att nästa generation skall ha en natur att uppleva. 

Vår strävan är att lämna så små fotspår som möjligt efter oss i naturen, bland 

annat genom att inom kort driva hela vår fabrik med förnyelsebar energi.

Välkommen till en varm, naturlig och stolt profilsäsong med Seger.

HÅLL HUVUDET HÖGT,
OCH VARMT.

ATT TÄNKA PÅ VID ORDERLÄGGNING SPECIALDESIGN:

• ARTNR/MODELL

• FÄRG

• ANTAL PRODUKTER 
(MIN ANTAL MÖSSOR: 120 ST, STRUMPOR: 40 PAR/STORLEK, MINIMUM 120 PAR)

• PLACERING, STORLEK OCH FÄRG PÅ INSTICKNING

• LOGO I VEKTORISERAT EPS-FORMAT

 CA PRISERNA I DENNA TRYCKSAK ÄR CIRKA CA PRISER OCH GÄLLER T O M 31 DEC 2017.  
(LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA). MOMS OCH FRAKT TILLKOMMER.  
VI RESERVERAR OSS FÖR VALUTAFÖRÄNDRINGAR.

I  CA PRISET INGÅR KLICHÉN, INGEN STARTKOSTNAD VID REPEATORDER.
STRUMPORNA HAR SEGER INSTICKAT PÅ INSIDAN AV KRAGEN OM INGET  
ANNAT ANGES. MÖSSORNA HAR SEGER TVÄTTRÅD PÅ INSIDAN, SAMT EN  
SEGER TAB VID BAKSÖM OM INGET ANNAT ANGES. 
LEVTID PÅ CA 15 ARBETSDAGAR EFTER GODKÄNT KORREKTUR. 
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EN STARK
PROFIL ÄR

HUVUDSAKEN
FÖR ATT NÅ  

FRAM MED SITT
BUDSKAP

HALSDUK 01901
Supporterhalsduken för den trogna supporter-
skaran. Profilhalsduk i acryl med frans i valfria 
färger.

 Ca Pris: 200:–/120 st*

*  CA PRISET ÄR ANGIVET PER STYCK/PAR VID ANGIVEN MINIKVANTITET. MOMS TILLKOMMER.

70% Acrylic
30% Wool

Polycolon lining

40°

Designed & Developed in Sweden

Vävd etikett, påsydd runt mössans  
nederkant eller insydd i söm.

Laserskuren etikett, påsydd.  
Lämpligt för oregel-bundna märken.

Alla mössor har en etikett med  Segers 
logotyp baktill på mössan för att visa att den 
är av äkta Segerkvalité. Även tvättråden inuti 

mössan är Segerprofilerad.

FUNCTION 01723
En kvalitétsmössa i blandningen ull/acryl 
med polycolon lining. Denna kombination ger 
mössan en funktion som både håller huvudet 
varmt samtidigt som fukten transporteras ut via 
fodret. Denna mössa är en finstickad unisex 
modell med 4 sömmar i toppen. Lämpar sig 
för instickning med lite finare detaljer.

 Ca Pris: 106:–/120 st* 

XXFINE 01733
Extra finstickad 6-söms mössa i ull/acryl med 
polycolon lining/polypropylene för bästa funktion 
som transporterar ut svetten och ger en skön 
komfort. Mössan stickas med rundvarvs stickning 
för att få en klar och fin mönsterbild. Denna mössa 
lämpar sig för detaljerade designs med  stora 
färgskillnader. Passar konsumenten som vill ha en 
”top of the line” produkt. Grundfärg och mönster 
i valfria färger.

 Ca Pris: 149:– /120 st*

NISSE INSTICKAT 01749 
Nisse är en klassiker i vårt butikssortiment som 
även kan köpas med instickat artwork. Mjuk 
och behaglig att bära och i ett 20-tal färger.
KVALITÉ: 100% Akryl. Tvättas i 40 grader.

 Ca Pris: 139:– /120 st*

FINSTICKAD 01711
Finstickad akrylmössa med 6-sömstopp samt 
bomullslining på insidan. Denna mössa lämpar 
sig för lite mer detaljerade logotyper och texter, 
samt även till label och/eller brodyr.

 Ca Pris: 95:– /120 st*

GROVSTICKAD UTAN FLEECE 01709
GROVSTICKAD MED FLEECE 01710
Grovstickad akrylmössa med 4-sömstopp och 
med bomullslining eller med fleecelining på 
insidan. Denna mössa lämpar sig främst för 
enklare instickning av text eller logotyp men 
även label samt brodyr. Grundfärg och mönster 
i valfria färger.

 Ca Pris utan fleecelining: 90:– /120 st*
 Ca Pris med fleecelining: 115:– /120 st*

6117418  
Tunnstickad akrylmössa med 6-sömstopp och med 
bomulls lining på insidan. Svart färg alltid i lager, 
med valfri brodyrlogo. Priset gäller inklusive brodyr 
upp till 10.000 st brodyrstygn. Minsta antal vid 
beställning 50 st.

 Ca Pris : 169:– / 50 st*

LABELS & LOGOS
Profilera din mössa med snygga labels. Välj mellan

två olika alternativ för logotype på etikett.

Seger är en stolt  
sponsor till det 
Svenska alpina

landslaget.



TEKNISK STRUMPA  
01303 P
Tekniskt stickad strumpa med 
fantastisk passform och hög slitstyrka. 
Sula i ullfrotté ger stadga och håller 
värmen även om den skulle bli blöt. 
Lämpar sig framför allt som golfstrumpa 
men kan även användas som sport- och 
arbetsstrumpa för den som vill ha extra 
fin kvalitet. 

KVALITÉ: Handplockad, kammad  
och tvinnad bomull, samt med ullfrotté  
i sula. 44% ull, 35% bomull,  
20% polyamid, 1% Lycra®.

FÄRGER: Svart, marin, antracit och  
gråmelerad. Svanenmärkt/EU-blomman 
i färgerna svart och marin.

STRL: 36–39, 40–45 samt 46–48.

Ca Pris: 88:– / 120 par*

TREKKINGSTRUMPA 01311 P 

En högkvalitativ strumpa i funktions-materialet Dri-Release® 
med extra lycra runt hålfoten för bästa passform. 
Denna fiber har en hög kapillärkraft och lämpar sig 
därför utmärkt vid fysiska aktiviteter.  
Den tekniska stickningen kan bytas ut till valfria färger för 
att anpassas till det specifika ändamålet.

KVALITÉ: 61% polyester/Dri-Release®,  
38% polyamid, 1% Lycra®

FÄRGER: Svart, vit, marin, gråmelerad och antracit.

STRL: 36–39, 40–45 samt 46–48.

Ca Pris: 84:–/120 par*

FITNESSTRUMPA 01326 P
En högkvalitativ strumpa i funktions-materialet  
Dri-Release® med extra lycra runt hålfoten, vristkanaler 
samt pikéstickning på ovansida fot.

All teknisk instickning kan bytas ut mot valfria färger 
för att anpassa strumpan efter specifika önskemål. En 
strumpa för den som vill hålla sig i form.

KVALITÉ: 60% polyester/Dri-Release®,  
39% polyamid, 1% Lycra®.

FÄRGER: Svart, vit, marin, gråmelerad.

STRL: 36—39, 40–45 samt 46–48.

Ca Pris: 72:– / 120 par *

SLÄTSTICKAD STRUMPA 
01306 P 
Finstickad, tunn och smidig sport- och 
fritidsstrumpa i halvfrotté. Ribbstickat 
skaft med resår. P.g.a. den finare 
masktätheten lämpar den sig för 
detaljerade logotyper. Uppskattad 
”giwe-away” och reklamstrumpa. 

KVALITÉ: Handplockad, kammad  
och tvinnad bomull. 80% bomull,  
18% polyamid, 2% Lycra®.

FÄRGER: Vit, svart, marin, antracit 
och gråmelerad. Svanenmärkt/
EU-blomman i färgerna svart, vit och 
marin.

STRL: 36–39, 40–45 samt 46–48.

Ca Pris: 62:– / 120 par*

TREKKING MID 6011017 P

En riktigt slitvarg som passar perfekt för vandring  
och promenader. Funktionsstickningar som ger  
bättre passform och komfort i skorna. Extra slitstarkt 
hälparti. Ribbstickat skaft med resår. En perfekt  
give-away till de aktiva.

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

STRL: Svart, marin och antracit.

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

Ca Pris: 144:–/120 par*

TREKKING PLUS 6011018 P

Vår kraftigaste hikingstrumpa som sitter perfekt  
i grövre skor och kängor. Funktionsstickningar som 
ger bättre passform och komfort i skorna. 
Extra slitstarkt hälparti. Ribbstickat skaft med resår.  
En perfekt give-away till de aktiva.

KVALITÉ: 80% Merinoull, 19% Polyamid, 1% Lycra®

STRL: Svart, marin och antracit.

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

Ca Pris: 160:–/120 par*

HALVFROTTÉ STRUMPA 
01301 P 
Strumpa i halvfrotté med hög 
slitstyrka i sula. Slätstickad ovansida 
för passform och smidighet. Ribbstickat 
skaft med resår. Denna strumpa har 
många användningsområden och är 
lämplig som både inne och utestrumpa. 

KVALITÉ: Handplockad, kammad  
och tvinnad bomull. 80% bomull,  
18% polyamid, 2% Lycra®.

FÄRGER: Vit, svart, marin, antracit 
och gråmelerad. Svanenmärkt/ 
EU-blomman i färgerna svart, vit och 
marin.

STRL: 36–39, 40–45 samt 46–48.

Ca Pris: 72:–/120 par *

*CA PRISET ÄR ANGIVET PER STYCK/PAR VID ANGIVEN MINIKVANTITET. MOMS TILLKOMMER

KOSTYMSTRUMPA  
01307 P
Slät- och finstickad kostymstrumpa i 
mycket hög kvalité. Lämpar sig som 
”giwe-away” och för detaljerade 
logotyper.  
KVALITÉ: Handplockad, kammad  
och tvinnad bomull. 80% bomull, 
18% polyamid, 2% Lycra®.

FÄRGER: Vit, svart, marin, antracit 
och gråmelerad. Denna modell 
kan fås i andra färgkombinationer 
beroende på lagerstatus.

Svanenmärkt/EU-blomman i färgerna 
svart, vit och marin.

STRL: 36–39, 40–45 samt 46–48.

Ca Pris: 61:– / 120 par*

ALPINSTRUMPA 6001149 
Helfrotté alpinstrumpa som är varm och skön att  
ha på sig och funkar lika bra som skidstrumpa som 
”vanlig” varm vinterstrumpa. Resår runt foten så  
den sitter bra på plats. 

KVALITÉ: 66% Akryl, 28% ull,  
5% polyamid, 1% elastan

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

Ca Pris: 81:– / 120 par*

DET ÄR ROLIGAREATT VISA  
FRAMFÖTTERNA MED STIL

KOMPRESSIONSSTRUMPA 01328 P 
Kompressionsstrumpa för de som går och står  
hela dagarna. Lämpar sig även bra vid långresor. 
(t.ex. långa flyg eller bussresor.) 

Kompressionen ger ökad cirkulation och minskar 
risken för svullna ben/fötter, lindrar även vid 
ömmande vadmuskler och fotleder. Ger också 
snabbare återhämtning av överansträngda ben.  
Kan fås med instickad logotype på skaftet.

KVALITÉ: 95% Polyamid, 5% Lycra®.

FÄRGER: Vit, Svart, Marin, Antracit, Röd

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

Ca Pris: 86:– / 120 par *
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