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Ännu fler  

favoriter !

Utökat sortiment  
av Myrans spinnare
Minihandduk  
med JoJo
Visst nappar det!  
Ge dina kunder  
fiskelycka



 
Spinnare

Spinnare Panter
Kompakt och lättkastad spinnare för rovfisk, 15 g, med  
Myrans unika bygel. Svart kropp med gula prickar samt  
guldkrok.

Mixa färger  
precis som  
du själv vill.

Spinnare Tuna Lax
En tung och lättkastad spinnare från Myran, 25 g. Kropp i 
mässing, svart eller vitt samt försedd med röd dunkrok.

Pris/st vid antal 50 100 200 500

Inkl. flerfärgstryck 75,00 69,00 65,00 61,00

Startkostnad 450,00   

Pris/st vid antal 50 100 200 500

Inkl. flerfärgstryck 70,00 64,00 60,00 56,00

Startkostnad 450,00   

Spinnare Wipp
Välkända spinnaren Myran Wipp, 10 g, har goda fångstegen- 
skaper och skedens utformning bär upp kroppen perfekt.  
Monterad med hypervass dunkrok och Myrans egen lockande 
ljudkonstruktion. Kroppen anpassas efter er logotyp eller efter 
dina önskemål. Inklusive flerfärgstryck. Vid beställning av minst 
300 stycken kan du få företagets egen PMS-färg på kroppen.

Pris/st vid antal 50 100 200 500

Inkl. flerfärgstryck 65,00 59,00 55,00 51,00

Startkostnad 450,00   

Fiske fascinerar stora som små. Oavsett om man är proffs 
eller amatör så blir man glad för våra högkvalitativa 
spinnare från svenska tillverkaren Myran. Förädlas med 
ditt varumärke i enfärgstryck eller fyrfärgstryck på bästa 
reklamplatsen – mitt på skeden. Storfiskare eller metfantast? 
Vi hjälper dig gärna att välja rätt produkt för din kundkrets. 

Med våra spinnare och 
meteset syns du hela 
säsongen!

Unik b
ygel !

Lättkas
tad !



 
Meteset

Pris/st vid antal 100 200 500 1000

Inkl. 1-färgstryck 21,00 18,00 17,00 16,00

Inkl. flerfärgstryck 25,00 20,00 19,00 18,00

Startkostnad 1-färgstryck 350,00   

Startkostnad flerfärgstryck 450,00   

Pris/st vid antal 100 200 500 1000

Omslag/ryttare 15,00 12,00 10,00 8,00

Startkostnad 450,00   

Mete-Set
Komplett meteset med lina, krok, flöte och sänke.
Tryckstorlek: Ø 19 mm/10x25 mm. Omslag eller ryttare

Förstärk reklamvärdet genom att lägga till en hälsning
med omslag eller ryttare med fyrfärgstryck.

Pris/st vid antal 50 100 200 500

Omslag/ryttare 20,00 19,00 18,00 17,00

Startkostnad 450,00   

Fishbox
Praktisk försändelseask med fyrfärgstryck. Lägg i spinnaren 
eller metesetet och sätt på adressetikett och frimärke.  
Sommarhälsningen är klar!

Sommarnöjet!
Meteset med  
din logotyp.

Effektfull och  
lättadministrerad  
sommarhälsning!



 

Flytande nyckelring
Bli räddaren i nöden! Att tappa båt-, bil- och/eller husnycklar i  
vattnet under fisketuren är inte kul. Den här praktiska, flytande 
nyckelringen bär ca 6-7 normalstora nycklar och har utmärkt 
plats för din logotyp.

Pris/st vid antal 50 100 200 500

Inkl. 1-färgstryck 25,00 21,00 18,00 17,00

Startkostnad 350,00   

Minihandduk med JoJo
Minihandduken Handy, 25x25 cm, är enkel att fästa i byx- 
hällan med den karbinhakeförsedda JoJon. Alltid på plats  
och aldrig i vägen, både i båten och på rensplatsen. Perfekt 
att ha till hands efter att masken har agnats på. Priserna  
avser digitaltryck på JoJon, transfertryckt handduk eller en 
kombination av båda.

Pris/st vid antal 50 100 200 500

Digitaltryckt JoJo 57,00 55,00 53,00 51,00

Transfertryckt handduk 87,00 82,00 77,00 72,00

Digital + Transfer 97,00 90,00 83,00 76,00

Startkostnad digitaltryck 450,00   

Startkostnad transfertryck 450,00/färg   

Fäst i 
byxhällan. 
Alltid till 
hands!

Myran !

De populära  
spinnarna från Myran. 
Tuna Lax och Panter.  

Se sidan 2.

Alla priser i SEK exkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att leverera +/- 10% av beställd kvantitet. Frakt tillkommer.
Vi reserverar oss för prisförändringar utanför vår kontroll samt ev. tryckfel i katalogen.


