
12021 KATALOG

West Office AS

KATALOG
2021

Kontor & Skole - Førstehjelp - Profilering



32021 KATALOG

West Office AS West Office AS

3

Smårekvisita  04

Tusjer   06

Whiteboard & rens 09

Mapper & Lommer 10

KONTOR & SKOLE

Førstehjelp   16

HMS & Refleks  18

Beskyttelsesutstyr  19

FØRSTEHJELP

Kulepenner   22

Småprofilering  24

Kjøkken & Servering 26

Telefon & Data  28

Refleks   30

Tur & fritid   32

PROFILERING & GAVER

Om oss
West Office AS er et landsdekkende firma som leverer de perfekte gavene og produktene du trenger.
 
West Office har siden 1996 levert kontorrekvisita, HMS, reklame og profileringsprodukter til det norske 
markedet. Vi har opp gjennom årene solgt varer fra ledende produsenter i hele verden, og samtidig utviklet 
egne varelinjer. Vi er i dag kjent for smarte gaver og det siste nye innen reklameprodukter. 

Administrasjon og lager er lokalisert i Stavanger, og vi leverer produkter til både bedrifter, skoler og 
barnehager over hele landet.

West Office as har unike produkter som de aller fleste vil sette pris på

Våre ansatte
Nordland, Troms & Finnmark
Sten Robert Hansen
stenrobert@westoffice.no
916 33 996

Møre & Romsdal
Oddemann Folkestad 
oddemann@westoffice.no
915 98 930

Sogn
Tor Olavson Skjerdal
tor.skjerdal@westoffice.no
416 21 902

Trøndelag
Jannicke Lindseth
jannicke.lindseth@westoffice.no
936 59 478

Østfold & Vestfold
Øyvind Enger
oyvind.enger@westoffice.no
941 51 514

Hedmark/Oppland 
Turi Ann Melvond
turiann@westoffice.no
930 43 473

Agder
Jan Rune Jahnsen
jan.rune@westoffice.no
948 24 646

Rogaland
Lars Ivar Tønnessen
larsivar@westoffice.no
908 26 570

Rogaland
Ingve Bøe
ingve@westoffice.no
958 85 965

Levering
Lagerførte varer sendes ut innen 2 virkedager.

For varer med logo/trykk er leveringstid ca.
3-4 uker fra godkjent korrektur.

Kontakt oss
Skogstøstraen 25 Bygg C
4029 Stavanger
Tlf Kontor: 406 28 010
Tlf Daglig Leder: 960 98 011
post@westoffice.no
www.westoffice.no

Våre ansatte avd. Formingsglede
Rogaland
Line Pedersen
line@westoffice.no
982 38 524

Rogaland
Mariann Tønnessen
mariann@westoffice.no
950 68 704
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Energel 24 stk
Verdens beste penn! Prøv den
og bli avhengig.

Art.nr.
4110 Sort 0,5
4111 Blå 0,5
4112 Rød 0,5
4113 Sort 0,7
4114 Blå 0,7
4115 Rød 0,7
4116 Grønn 0,7
4117 Lilla 0,7

Refill Energel
Spar både penger og miljø på å bytte refill på
verdens beste penn.

Art.nr.
4104 Rød 0,5
4105 Rød 0,7
4106 Sort 0,5
4107 Sort 0,7
4108 Blå 0,5
4109 Blå 0,7

Energel Ekslusiv
Art.nr.
4118 Alu 0,7
4132 Sort 0,7
4133 Turkis 0,7
4134 Rød 0,7
4135 Rosa 0,7

Energize Trykkblyant
Art.nr.
4136 Sort 0,5
4137 Lilla 0,5
4138 Sort 0,7
4139 Lilla 0,7

Magic Post it Kube
Kontorets favoritt. 7 farger, 
280 ark. Art.nr. 6402.

Handy-line tekstmarkør DUS 

Art.nr.
4073 Oransje
4074 Rosa
4075 Gul
4076 Grønn
4077 Blå

Beetle Tip tekstmarkør DUS
Art.nr.
4065 Blå
4067 Rosa
4068 Gul
4069 Grønn
4070 Oransje

WO Gluestick
En favoritt blant både barn og voksne.
Art.nr. 1500.

Korrekturtape
Korrekturtape med hele 18 meter
korrektur. Art.nr. 5240.

Pentac Stifteblyant
Den eneste stifteblyanten på markedet
som er myk i spissen og sender 
ut blyminen mens den brukes.
Et must for alle som elsker
å bruke blyant.

Art.nr.
4093 0,5
4094 0,7

Maxi Blyminer 40 stk
Art.nr.
4085 0,5
4086 0,7

Magic Flat clench
Stifter flatt opp til 20 ark. Verdens beste mini 
stiftemaskin.

Art.nr.
7006 Stiftemaskin 
7008 Stifter  

Magic Hullinnbinding
Bind sammen arkene uten stifter. Tar opp til 10 ark.
Art.nr. 7010.

Stifter 26/6
1000 stk. Art.nr. 7015.

Varmlaminering 100 ark
Art.nr.
5550 A4 Øko   
5551 A4 Øko m/hullkant 
5552 A3 Økonomi  
5553 A4 High speed  
5554 A4 Matt 125 mic  
5555 A4 m/hullkant  
5556 A4 Selvklebende  
5559 A5 125 mic  

Kaldlaminering stk
5660 A4   
5661 A5   
5664 117x160   

MyJoy A3 Lamineringsmaskin
Art.nr. 5558.

Renseark til Lamineringsmaskin
10 stk. Art.nr. 8502.

Novus Flat-clinch
Stiftemaskinen for de tøffe jobbene som legger stiften 
flat selv med store papirmengder stiftet.

Art.nr.
7017 Stiftemaskin  
7018 Stifter 24/8  

SUPRE 
FARGER TIL 

JAKTBRUK

Blyanter
Art.nr.
1060 WO Skoleblyant Gross       
1061 WO Begynnerblyant 144 stk   
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Sharpie Fine DUS
Permanent merketusj som kan brukes på de fleste 
overflater. Hurtigtørkende og vannfast.

Art.nr.
4173 Sort
4174 Blå

Sharpie TT DUS
Permanent merketusj med 2 spisser som kan brukes 
på de fleste overflater. Hurtigtørkende og vannfast.

Art.nr.
4175 Sort
4177 Blå Identi-Pen Twintip marker DUS

Kan brukes på glass, metall, mikrofilm, keramikk, tre, 
fotografier, vinyl/plast, lær osv. Ikke egnet for porøse 
overflater. Vannfast blekk som tørker fort. 

Art.nr.
4500 Sort
4501 Blå
4502 Rød
4503 Grønn

Identi-Pen Twintip marker
Sett á 8 farger. Art.nr. 4505.

Pentel Permanent N50 DUS
Svært populær tusj som tåler tøff bruk. Merker på 
nesten alle overflater. Hurtigtørkende og vannfast.
Art.nr. 4240.

Sharpie Magnum DUS
Robust industrimarker, vannfast og lysekte blekk.
Art.nr. 4255.

Sharpie King Size DUS
Rød. Art.nr. 4257.

Maxiflo P.nlf50 B.point DUS
Art.nr.
4201 Sort
4202 Blå
4203 Rød
4204 Grønn

Maxiflo P.nlf60 C.point DUS
Art.nr.
4211 Sort
4212 Blå
4213 Rød

Maxiflo P.nlm50 B.point DUS
Art.nr.
4222 Sort
4223 Blå
4224 Rød

Maxiflo P.nlm60 C.point DUS
Art.nr.
4233 Rød
4234 Grønn

Pentel NX5 m/trykkmek DUS
Art.nr.
4235 Sort
4236 Blå
4237 Rød

Lyra INC 
Håndverkertusj. Trekantgrep
med 3,5 mm spiss.

Art.nr.
4190 Sort
4191 Blå
4192 Rød

Lyra INC Blyminer
Bly til Lyra INC Blyant.
Art.nr. 4196.

Sharpie extra fine DUS
0,3 mm tupp. Kan brukes på de fleste overflater. 
Hurtigtørkende og vannfast.

Art.nr.
4170 Sort
4172 Rød

N50XLPermament bred DUS
Permanent tusj med bred tupp.
Art.nr. 4266.

N502 Permanent tynn DUS
Art.nr. 4262.

Lyra INC Blyant
Håndverkerblyant. Gul med spisser 
og trekantgrep. Art.nr. 4193.

Sakura Pen-touch medium DUS
Flytende hvitt blekk. Art.nr. 4250.

Alle maxiflo tusjer leveres med flytende blekk.
Trykkmekanisme bak på pennen gjør at du får

mer blekk ut i tuppen hvis den føles tørr. 
Du slipper og kaste tusjen før den er oppbrukt. 

Tenk miljø og prøv maxiflo.
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MWL5SBF Flexi Whiteboard DUS
Art.nr.
4270 Sort
4271 Rød
4272 Blå
4273 Grønn

Maxiflo Whiteboard. B.point DUS
Art.nr.
4403 Sort
4404 Rød
4405 Blå
4406 Grønn

Spesialrens for Whiteboard
Art.nr. 8525

Statisk konseptholder 
Art.nr. 8209.

Veggskilt
A5. Art.nr. 5963.

Magic klipsramme Alu
Klemlistene gjør det enkelt å bytte ut innholdet uten 
verktøy. Passer like bra inne som ute. Kan henges 
både vertikalt og horisontalt.

Art.nr.
5960 A4  
5661 A3  

Magic Poleringsduk til WB
Pakke á 10 stk. Art.nr. 8507.

Maxiflo Whiteboard. C.point DUS
Art.nr.
4407 Sort
4408 Rød
4409 Blå
4410 Grønn

Magic Smartboard cleaner
8 stk. Art.nr. 8526.

Rensepinner
Art.nr. 8501.

Hitec musematte 
Art.nr. 8521.

Magic Grovrens 
Art.nr. 8514.

Trykkluft

Trykkluft spray for å blåse vekk støv og smuss fra 
elektroniske komponenter. Brukes til rengjøring av 
bl.a. datamaskiner, CD/DVD spillere, kontormaskiner, 
klokker, telefoner, kamera og andre sensitive 
apparater. Art.nr. 8520.

Magic Smart Wipe
2020 ble året hvor renhold kom mer i fokus enn 
noengang før. Vår smartwipe er utviklet for å rengjøre 
mobiltelefon/smartbrett. Ha alltid noen på lur når du 
reiser. Se også våre desinfeksjonsservietter for 
renhold på kontoret. 12 stk. Art.nr. 8523.

Ghostduster WB-Svamp
Gjør bruk og renhold av whiteboardtavlen enkel. 
Svampen kommer med 16 lag silikonbehandlet 
papir som enkelt fjerner WB blekket og polerer 
tavlen i samtidig. Art.nr. 4417.

WO Papiroppheng 
Børstet stål. Art.nr. 5967.

Desinfeksjonsservietter 
100 alkoholfrie desinfeksjonsservietter for overflater.
Virker fort, har god vaskeevne og er ikke hard mot 
sensitive overflater. Oppløser også fett og har en 
behagelig duft. Kan også brukes på skjermer, men 
husk å tørk over med en tørr klut etterpå for å unngå 
skjolder. 

Den desinfiserende oppløsninger dreper virus 
som rotavirus, Covid-19 og influensa. Kommer i 
en praktisk oppbevaringsboks med 100 servietter 
á 13x20 cm. 

Kan brukes på kontor, 
handlekurver, skoler, 
barnehager, benker etc. 
Art.nr. 8705.
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WO Protokoll A4
En ukesplanlegger uten innlagt dato. Enkel å bruke 
med avtagbare lommer/papirark.

Art.nr.
4705 Protokoll A4  
4708 Refill Linjerte Ark  
4709 Refill Blanke Ark  

Salgsprotokoll B5
Noen ganger holder det med en liten notatblokk i
A5. Modellen har lomme til visittkort og skilleark/
skriveark. Alt er hullet og kan enkelt flyttes med 
hjelp av den enkle mekanismen. 
Arkene kan også settes inn i en 
vanlig ringperm. Art.nr. 5908.

Attaché perm
En reisendes beste venn.

Art.nr.
5852 2 Hull
5853 4 Hull

Tilbudsmappe med spiral
Klar. Art.nr. 5819.

5-Delt saksmappe m/strikk
Sort. Art.nr. 5720.

Strikkmappe m/forside 
Sort. Art.nr. 5107.

Møte/Konferansemappe
Art.nr.
5903 20 mm dbl.forside 4 ring
5904 35 mm dbl.forside 2 ring 
5905 20 mm dbl.forside 2 ring 
5907 50 mm dbl.forside/rygg 

Klemmappe med hullkant A4
Klemmemekanismen gjør at du kan
feste papirene uten å hulle dem.
Sotet. Art.nr. 5817.

Plastmappe m/avtagbare lommer
Sort m/skillekort. Art.nr. 5828.

Spiralmappe
Sort med 20 lommer. 
Art.nr. 5833.

Salgsomslag m/dobbel forside
Rød. Art.nr. 5838.

Universalmappe
En robust mappe som tåler allslags 
vær. Transparent frostet plast med 
svart stoffkant. Egen lomme for 
oppbevaring av papirer etc. God og 
kraftig klips med ark-skiller og 
strikk for å lukke mappen. 
Art.nr. 5842.

Kortholder liggende
Art.nr. 5865.

WO Smartbinder
Enkel mappeløsning 
med skinne og omslag 
i plast. Supert for å lagre 
papirer, møtereferater, 
tegninger osv.

Art.nr. 
5856 Klar u/skinne
5857 Frostet u/skinne
5858 Sotet u/skinne

WO Skinner til smartbinder
Art.nr. 
5930 Hvit small
5935 Hvit Medium
5936 Sort medium

Klips til tags
Art.nr. 5862.

Loops til tags
Art.nr. 5863.

Klips rød
Til arkivering. 
Art.nr. 5300.

Ordrebrett
Praktisk ordrebrett i solid transparent 
plast. Leveres med kraftig klype 
og veggfeste. Bunnen er dobbel slik 
at du kan legge inn egne huskelapper
eller annen informasjon du ønsker 
lett tilgjengelilg. Art.nr. 5684.
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Aktomslag Matt PVC 0,17
Art.nr. 5690.

Belglomme
Gul. Art.nr. 5754.

Belglomme m/hullkant smal
Art.nr.
5757 Rød
5758 Gul
5759 Grønn

Belglomme m/klaff
PP Plast. Art.nr. 5680.

Belglomme m/klaff
Art.nr.
5681 Matt.
5679 PVC Plast

Belglomme u/hullkant
Klar. Art.nr. 5740.

Selvklebende lommer
Art.nr.
5649 A5 med åpen topp/side 
5651 A5 med åpen topp/side   
5652 Visittkortlomme  
5653 A4 med åpen topp/side
5654 A3    
5658 A6   
5665 Belglomme u/klaff  

Dokumentlomme
Med borrelås og hullkant.
Art.nr. 5746.

A3 Lomme m/glidelås
Art.nr. 5360.

Plastlommer
Art.nr. 
5666 A3 PP Plast  
5667 A1 

Aktomslag ekslusiv 
Klart. Art.nr. 5695.

Matt plastomslag
Med hullkant og topp/side åpning.
Art.nr. 5601.

Aktomslag m/hullkant
Art.nr.
5730 Blå
5731 Rød
5732 Grønn
5733 Gul
5735 Lilla

Aktomslag Privacy
Ikke la sensitive papirer bli lest av andre. Bruk våre 
privacy lommer og ha full kontroll uten innsyn.
Dobbelt. Art.nr. 5674.

Femmapslomme
Art.nr.
5685 Blå
5686 Rød
5687 Grønn
5688 Gul

Kombilommer klar
Art.nr.
5632 Blå
5633 Rød
5634 Grønn
5635 Gul
5636 Hvit

Indekslomme klar
Art.nr.
5612 Blå
5613 Rød
5616 Hvit

Aktomslag Privacy
Ikke la sensitive papirer bli lest av andre. Bruk våre 
privacy lommer og ha full kontroll uten innsyn. 
Med hullkant. Art.nr. 5675.

SUPRE 
FARGER TIL 
JAKTBRUK
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Magic Gnagsårplaster
10 stk. Art.nr. 7383.

Plasterdispenser
Dispenser til Magic Plaster som kan 
monteres på vegg eller bord. 
Art.nr. 8535.

EasyOn Dispenser 
Inkludert refill. Art.nr. 8543.

Refill til EasyOn Dispenser
Art.nr.
8544 Sportbart plaster 6x36 
8545 Tekstil plaster 6x36 

Spesialplaster
8,24x6 cm. Art.nr. 8548.

Spesialplaster brannskade
75x100. 24 per pakke. Art.nr. 8571.

Sportbart elastisk plaster
18x2 cm. 100 stk. Art.nr. 8578.

Magic Burncool
Bruk Magic Burncool direkte på skadet hud. 
Burncool stimulerer heling av sår, tilfører fuktighet, 
kjøler og lindrer ved solskader, insektbitt, brennmanet 
og brennesler. Magic Burncool er ikke giftig og kan 
også brukes i munnen. Sprayen beskytter mot 
infeksjoner, minsker arr, sår og hudskader til ett 
minimum samtidig som den lindrer smerte. 
Magic Burncool kan trygt brukes på barn, også med 
sensitiv hud som f.eks. atopisk eksem.

Godt egnet til å ha med på reiser, på jobben og 
hjemme. Spray 125 ml. Art.nr. 8542.

Dispenser Sårserviett 
Komplett med 35 servietter 
uten alkohol. Art.nr. 8546.

Alkoholfri sårserviett
Refill til dispenser 8546. 
35 stk. Art.nr. 8547.

Førstehjelpspakke
Med denne kan du lage din egen førstehjelpspakke ut 
i fra ditt eget behov. Sett sammen din egen pakke og 
etterfyll fortløpende fra vårt lager i Rogaland.
Art.nr. 8550.

Magic Steril Øyedusj
Magic Steril øyedusj inneholder 0,9% steril 
natriumklorid, som tilsvarer øyets egen væske.
Det viktigste når det skjer en øyeskade er at du 
starter behandlingen så fort som mulig for å unngå 
varige skader. Vi anbefaler at man bruker rikelig med 
væske for best mulig effekt. Spray for å rengjøre og 
skylle bort støv og smuss fra øyne og sår. Sprayen 
gir en myk væskestrøm og har en total dusjetid på 
15 minutter. Sprayen kan brukes flere ganger og er 
steril til siste dråpe. Produktet erstatter ikke øyedusj 
ved akutte øyeskader, men kan brukes i fase 2 under 
transport til sykehus etter den første skyllingen. 
Innholdet er under trykk som gjør at den kan 
brukes i alle retninger, også opp-ned. 
Rengjør munnstykket før bruk ved 
å spraye kort i luften. Spray med en 
avstand på 10-15 cm fra øyet eller 
såret. Art.nr. 8577.

WO Førstehjelpsskrin
Art.nr. 8551.

Refill Medisinskap/koffert
Art.nr. 8549.

Magic Strips
Detectable. 6 pk. Art.nr. 8576.

Magic Plaster 
Magic Plaster kleber ikke til hud, hår eller sår og du 
slipper limrester. Det kan brukes i vann og er 
krysselastisk med stor absorberingsevne. Det former 
seg etter leddene og passer også under hansker. 
Magic plaster er også lateksfritt og dermed hud og 
allergivennlig. Plasteret måler 6cmx4,5m, men 
brukeren tilpasser selv størrelsen etter behov. 
Du behøver ingen saks eller kniv, men river enkelt 
over for hånd. Den blå fargen gjør plasteret lett synlig 
og det er spesielt egnet for resturant og 
matvareindustrien. Art.nr. 8531.

Magic Aluminiumsteppe gull/sølv
Nødteppet som burde ligge i alle sekker, båter og biler. 
Vanntett og vindtett, tar liten plass og veier lite. 
Magic Aluminiumsteppe holder deg varm eller 
beskytter deg mot varmen, alt 
etter hvilken side du vender 
mot kroppen. Et fantastisk 
hjelpemiddel når uhellet 
er ute. Kan leveres 
med hilsen/profilering. 
Art.nr. 8574.
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Magic Safety Kit
Art.nr. 9047

HMS Isskrape 
La isskrapen blir ett helårsprodukt. Vår modell er 
superlett å bruke og leveres med ferdig instruksjon 
på hvordan sjåføren skal opptre dersom 
han blir første bil til et 
ulykkessted. Art.nr. 9074.

Refleksbånd - min.500 stk
Inkludert en farge trykk. Art.nr. 6753.

Safetylys - min.100 stk
I myk silikon med refleks. Kommer med røde eller blå 
detaljer. Inkludert en farge trykk. Art.nr. 6776.

Refleksvest - min. 500 stk.
Inkludert en farge trykk. Kommer i barne og voksen 
størrelse. Art.nr. 9100.

Refleksvest - min. 500 stk.
Med glidelås. XXL. Inkludert en farge trykk.
Art.nr. 9107.

Desinfeksjon 85% alkohol
Desinfeksjonsmiddel med 85% alkohol med Ethanol 
som hovedbase. Dette desinfeksjonsmiddelet tar alt. 
Bruk det gjerne sammen med en papirserviett for 
rengjøring av dører, rekkverk, håndtak eller bare rett 
på huden. Produsert i Rogaland.

Art.nr.
8700 5 L      
8701 1 L med flippkork     
8702 1 L Overflatedesinfeksjon    
8703 30 ml spray      
8704 30 ml og servietter    

Desinfeksjonspad 
75%. Art.nr. 8706.

Dispenser Desinfeksjon
Brukes sammen med vår norskproduserte tyntflytende 
desinfeksjon 85% alkohol.

Art.nr. 
8707 50 ml   
8708 1000 ml   
8709 Stativ til 1000 ml   

Munnbind Type 2
Pakke á 50 stk. Art.nr. 8541.

3 Lags munnbind - min.100 stk
Med 2 karbonfilter. Kan vaskes 
på 60 grader. Art.nr. 8539.

Karbonfilter 2 pakning
Art.nr. 8539-1

Neopren Munnbind
Neopren munnbind er vanntett og har meget god 
pustevne. Munnbindet er svært behagelig mot huden 
med god passform og justerbare stropper bak ørene. 
Kan vaskes på 60 grader. Neopren har varmeisolerende 
egenskaper og passer godt i nordisk vinterklima. 
Ved levering over 100 stk er trykk inkludert. Varen 
lagerføres i Stavanger og vi kan levere små volum 
raskt. 

Art.nr.
8540B Blått
8540R Rødt
8540S Sort
8540G Grønt

Headover m/refleks
Klassisk headover i polyester med 
refleksstripe. Kommer i flere farger.

Art.nr.
9123 Min.500 stk  
9125 Min.750 stk  

WO Reflekssele
Vår reflekssele er komfortabel å 
ha på og de justerbare selene 
gjør at den passer både liten 
og stor i familien. En favoritt 
som erstatter den vanlige 
refleksvesten. Art.nr. 6770.

SUPRE 
FARGER TIL 
JAKTBRUK
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Toscana 
Italiensk kvalitetspenn. En klassiker med suverene 
skriveegenskaper.

Art.nr.
4016 Grå/blå dekor
4017 Grå/sort dekor
4019 Grå/rød dekor

Toscana Ekslusiv
Samme gode italienske blekk bare med 
sølv og chrome detaljer.

Art.nr.
4024 Sølv/krom med blått blekk
4026 Sort/gull med blått blekk

Opus 
Art.nr.
4151 Sort
4155 Hvit/rød

Sotto
Art.nr.
4123 Sotet gummigrep
4125 Blått gummigrep
4126 Rødt gummigrep

Pieno blått blekk - min.500 stk
Rimelig og god kulepenn produsert i Tyrkia. Mange 
flotte fargekombinasjoner.

Art.nr.
T1066 Rød
T1066 Oransje
T1066 Gul
T1066 Lys blå
T1066 Mørk blå
T1066 Lilla
T1066 Lys grønn
T1066 Mørk grønn
T1066 Sort

Mano blått blekk - min.500 stk
Art.nr.
T1028 Lilla
T1028 Oransje
T1028 Gul
T1028 Grønn
T1028 Lys blå

LOCO Silvan - min.500 stk
En god reklamepenn i metall med lang 
skrivelengde. Etter 25 år i bransjen vet vi hva god 
kvalitet er og denne pennen oppfyller alle krav. 
Skikkelig kule i spissen, god tyngde i hånden og 
ferskt blekkinnhold. 

Art.nr.
T1266 Metallic oransje m/grav
T1266 Metallic rød m/grav
T1266 Metallic grønn m/grav
T1266 Metallic blå m/grav
T1266 Metallic koksgrå m/grav
T1266 Hvit m/grav
T1266 Sort m/grav

LOCO 
En god reklamepenn i metall med lang skrivelengde. 
Etter 25 år i bransjen vet vi hva god kvalitet er 
og denne pennen oppfyller alle krav. Skikkelig 
kule i spissen, god tyngde i hånden og ferskt 
blekkinnhold. Art.nr. 4049.

Molto - min.500 stk
Stilig reklamepenn med gummiert 
kropp og touch tupp bak.

Art.nr.
4031 Sort m/sølv gravering
4032 Sort m/rød gravering
4033 Sort m/blå gravering
4034 Sort m/grønn gravering

Energel Ekslusiv
Art.nr.
4118 Alu 0,7
4132 Sort 0,7
4133 Turkis 0,7
4134 Rød 0,7
4135 Rosa 0,7

Energel 24 stk
Verdens beste reklamepenn!

Denne blir kunden din avhengig av. Vi kan skreddersy 
pennene med personlige navn og logo. Ingen ordrer 
er for store og ingen for små Dette er er også en 
miljøvennlig penn som fremstilles av 54% gjenbrukt 
materiale. Gummigrepet gir optimal komfort og 
EnerGel anbefales til de som skriver mye. EnerGel 
har ekstra fin metalspiss og hurtigtørkende blekk. 

Du sparer både miljø og penger med å skifte refill på 
favorittpennen. Tenk å få komme tilbake til en 
godkunde som har fått en så strøken penn av deg, 
og ha med en refill på lommen. 

Slikt blir det gode øyeblikk av.

Art.nr.
4113 Sort 0,7
4114 Blå 0,7

Trifit Ekslusiv
Sølv med blå dekor. Art.nr. 4014.

Senza
Som Acapo er dette også en favoritt 
blant kresne kunder. En god 
reklamepenn med blått blekk.

Art.nr.
4129 Hvit med sort dekor
4157 Hvit med blå dekor
4160 Sølv med sort dekor

Acapo 
Har på få år blitt favoritten hos mange av våre kunder. 
Godt grep og ingen blekkflekker.
Leveres med blått blekk.

Art.nr.
4197 Sort
4198 Hvit
4199 Sølv



Magic Antidugg pusseklut
Enten du bruker solbriller, slalombriller eller vanlige 
briller har du mest sannsynlig opplevd frustrasjonen 
over briller som dugger. Dugg på briller skyldes 
temperaturforskjeller i 
luften, f.eks når du 
kommer inn i varmen på 
vinteren, når du bruker 
munnbind eller dersom du 
er i aktivitet. Med vår 
Antidugg pusseklut slipper 
du dette problemet. 
Prøv det selv! Art.nr. 9110. 
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Magic Hitec Renseduk
Supert til briller, smart-telefoner og nettbrett.
Den ene siden er grovere for bedre rens og den andre 
siden glatt for siste finish. Lag ditt eget design.

Art.nr.
8515 500 STK 
8516 250 STK 

Hitec Renseduk 
Art.nr.
9111 100 STK Trykk 1 side
9113 250 STK Trykk 1 side 
9115 500 STK Trykk 1 side
9116 500 STK Trykk 2 sider 

Solbrillelomme - min.500 stk
Superpraktisk lomme laget av polyester.
Art.nr. 9251-K. 

Magic Reader - min. 1000 stk
Visittkort med innebygd forstørrelsesglass i plast.
Med Magic Reader kan du dobbeltsjekke alt med liten 
skrift. Det er enkelt å lese f.eks. innholdsfortegnelse 
på matvarer. Dette visittkortet er noe kundene ofte 
legger i lommeboken og tar frem igjen og igjen. Hurtig 
levering/trykk fra produksjon i Stavanger. Vi kan også 
levere mindre enn 1000 stk. Kontakt oss for tilbud. 
Art.nr. LK9308.

WO Handlemynt
I mange kjøpesentere og butikker kreves det 
fremdeles mynter for å frigjøre handlevognen. Vår 
smarte handlemynt er laget i plast og festes på 
nøkkelklippet slik at den alltid er klar til bruk. 
Vi leverer med din logo slik at ditt firma blir det 
som redder handleturen. Art.nr. 9309.

Lipbalm - min.200 stk.
Super gave til påske og sommer. Den ene siden 
har god leppemade som holder leppene gode og myke. 
Den andre tuppen har solfaktor til utsatte områder 
som nese, lepper etc. Kommer i rødt, grønt, blått, 
gult og oransje. Art.nr. 9528. 

Magic lysnøkkel
Ha alltid ett lys tilgjengelig. 
Festes på nøkkelknippet.
Art.nr. 6014.

Multibriller 
Det er vanskelig å finne en solbrille som dekker 
mange bruksområder. Vår multibrille leveres med 
to sett glass med forskjellig farge. Det mørke glasset 
er suverent på dager med skarp sol. Det oransje 
glasset er mer spesielt og gir økt kontrastsikt fordi det 
reduserer mengden av blått lys. Det oransje glasset 
er også anbefalt i bil da det reduserer gjenskinn fra 
møtende biler og det reduserer blått lys som kan være 
søvndyssende. Glasset kan også brukes i tunneller og 
ved gråvær.

Multibrillene er  lette og gummibeskyttelse rundt nese, 
ører og tinning gir god komfort selv når du svetter. 
De leveres i ett beskyttende etui. Art.nr. 9258. 

WO Solbriller
En tidløs modell som leveres i sort eller rødt.
Art.nr. 9240.

Solbriller - min.100 stk
Sammenleggbare solbriller i sort. Art.nr. 9242-K.

USB Minilys - min.100 stk
Det perfekte lyset å ha med på tur. Det virker så lenge 
du har powerbank eller USB kontakt. Praktisk og 
fornuftig til en billig penge. Art.nr. LK39831.

ANTIDUGG     PUSSEKLUT

Holder brillene dine rene og fri for dugg 
ved temperaturforandringer

Holdbar i opptil 12 mnd

Varer inntil 12 timer

Kan brukes over 300 ganger

Kan brukes på alle typer glass, briller, 
kameralinser, bilvindu etc.

SUPRE 
FARGER TIL 
JAKTBRUK
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Kjøkkenforkle
Vårt flotte kjøkkenforkle er ett must til kjøkkenet.

Ingenting er mer irriterende enn fettflekker og søl 
på klærne når du lager mat. Vårt kjøkkenforkle 
passer til både kvinner og menn, hobbykokker og 
proffe. Du justerer det med knytting i ryggen og 
halsen er tilpasset slik at du unngår matsøl når du 
står på kjøkkenet. Det har også en praktisk lomme 
foran til oppbevaring av valgfrie småting. De er 
produsert i en slitesterk kombinasjon av bomull og 
polyester. Bli den mest trendy kokken i hjemmet og 
hold klærne fri for flekker. 

Art.nr.
9498 Grå
9499 Blå
9501 Beige
9503 Sort

Magic Ceramic Knife
Magic Ceramic Knife er en superskarp kniv som våre 
kunder har satt stor pris på i mange år. Den har en 
skarphet, renhet og skjæreegenskap som er mye 
bedre enn stål. En av grunnene til at mange velger 
keramiske kniver er at frukt og grønt ikke oksiderer 
like raskt som ved bruk av vanlig stålkniv. 

Kniven trenger ikke slipes og holder seg skarp i lang 
tid. Den ruster ikke og medfører mindre risiko for 
bakterispredning. Skjærer du mye i benfritt kjøtt, frukt 
og grønt er vår keramiske kniv suveren. Den er lett å 
renholde, skyll med varmt vann og litt såpe og tørk av 
med ett kjøkkenhåndkle. Art.nr. 9067.

Magic Flaskekjøler
Magic Flaskekjøler er et produkt som passer like godt 
til vann som vin, og har et svært tiltalende design.
I tillegg til at dette er en flaskekjøler som lufter vinen i 
det den helles i glasset, får du også med en vinpropp.
Plasser den rustfrie stålstangen i fryseren i 2 timer, 
skru den deretter fast til helletuten og den er klar til 
bruk. Drikken blir nedkjølt i løpet av få minutter. 

Helletuten blander inn riktig mengde luft når du 
skjenker i glasset og du får det maksimale ut av både 
smak og duft. Munnstykket er også spesialdesignet 
for å gjøre det enkelt å helle, uten å bekymre seg for 
flekker på duken. Magic Flaskekjøler er enkel å 
demontere, rense og lagre vekk og er en yppelig gave. 
Art.nr. 6015.

Magic Mini termos
Magic Mini termos har vært en bestselger i flere år. 
Den har dobble vegger som gjør at den holder drikken 
din varm eller kald i flere timer. Termosen rommer 
450 ml og lokket kan enkelt tas av for rengjøring. 
Den smarte barnesikringen gjør at du unngår søl når 
du tar termosen med i sekken. Magic Mini termos 
har enhåndsgrep og drikketut som gjør den lett 
anvendelig. Lokket kan vaskes i oppvaskmaskin.
Den kommer i 3 ulike farger.

Art.nr.
9078 Sort
9080 Hvit
9081 Bronse

Krus
Et klassisk reklamekrus i porselen.
Riktig design og god kvalitet. 

Art.nr.
9041 72 STK 1 frg + frakt
9042 144 STK 1 frg + frakt 

Magic Ceramic Kvern
Elektrisk salt- og pepperkvern 2-i-1 med lys. 
Keramiske blader har en hardhet som er 50% hardere 
enn stål. Dette gjør at knivbladene holder seg skarpe i 
lang tid. Kvernen er utstyrt med lys slik at du ser hvor 
mye krydder som kommer ut. Du bytter lett mellom 
salt og pepper kun ved å trykke på S for salt eller P for 
pepper på toppen av børsen. Du kan gjerne bruke 
andre krydderblandinger i Magic Ceramic kvern og du 
kan endre størrelsen på krydderet fra fin til 
grovkvernet, ved å justere bryterne på undersiden. 
Kvernen driftes av 6 AAA batterier. Art.nr. 9008.

WO Cooler drikkeflaske
En kul drikkeflaske laget i tritanplast. I bunnen finner 
du ett sportshåndkle som holder seg kjølig når det er 
fuktig. Det gir en fantastisk kuldeeffekt som kjøler 
deg ned på varme dager og er perfekt på toppturer. 
Mange har også hatt god effekt av kjøling ved 
migrene, feber og hetetokter. Det er også supert for 
firbente i sommervarmen. I bunnen av flasken er det
en liten klaff som kan trekkes ut og brukes som 
stativ til mobiltelefonen. Den rommer 500 ml og er den 
perfekte sommergaven. Kommer i 3 ulike farger.
Art.nr. 9214.

Magic Speketallerken
Et supert skjærebrett i bambustre med 
transjeringsrand på den ene siden, og glatt 
overflate på den andre. Art.nr. 9020.

Drikketermos stål
En drikketermos i rustfritt stål med doble vegger. 
Tåler røff bruk og holder på temperaturen enten det er 
kald eller varm drikke. Flasken rommer 450 ml og har 
drikketut og plastlokk med håndtak. Låsemuligheten 
på lokket gjør at du unngår søl. Kommer i 4 flotte 
farger.

Art.nr.
9076 Blå
9076 Sølv
9076 Sort
9076 Rød
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RFID Kortbeskytter - min.100 stk
Dagens teknologi gjør kontaktløs betaling superenkelt, 
men det har også gjort det lettere for andre å stjele 
kortinformasjon/tappe kontoen din for penger på lang 
avstand. Med vår RFID Kortbeskytter kan du beskytte 
dine kredittkort mot tyveri av penger på konto, samt 
unngå at dine personlige opplysninger havner i feil 
hender. Plasser kortet sammen med de kortene du 
ønsker å beskytte. Har du mer enn 5 kort bør det 
brukes 2 RFID kort. 

Art.nr.
9277 Trykk 1 side  
9277 Trykk 2 side  

Reiseadapter m/powerbank
Vår reiseadapter lar deg lade uansett hvor du er i 
verden!

I dagens samfunn spiller mobiltelefonen en større og 
større rolle i hverdagen. Den brukes til å holde deg 
oppdatert på sosiale medier og nyhetsbildet, som 
fotoapparat, til billetter, musikk etc. Vi klarer oss 
nesten ikke uten. Vår reiseadapter brukes som en 
vanlig lader, den innebygde powerbanken lades da opp 
samtidig som du lader telefonen din. Når du er på reise 
har du også muligheten for å bruke støpsel tilpasset 
England og USA (inkludert i pakken). Dermed har du 
alltid med deg en fulladet powerbank på tur. Du kan 
lade 3 enheter samtidig, 2 via kabel og 1 trådløst. Den 
støtter også alle originale ladekabler.

Reiseadapteren har en kapasitet på 6700 mAh og
displayet med tallangivelse gjør at du hele tiden har 
kontroll på hvor mye strøm du har igjen.

Prøv en og unngå problemet med lite strøm på tur. 
Du blir fort avhengig av denne. Art.nr. 9032.

Magic Telefonholder
Dagens telefoner blir større og større. Det kan være 
vanskelig å få godt tak rundt de og det er en kostbar 
affære og miste de i bakken. Vår mobilholder festes 
bak på telefonen og du vipper enkelt ut ringen slik at 
du har noe å holde i. I bilen kan ringes tres inn i air 
condition anlegget slik at telefonen er forsvalig 
fastmontert. Blir du tatt i kontroll med en telefon i 
hånden mens du kjører koster det deg 5000,- i bot 
pluss 3 prikker. Kan leveres med kul profilering i 
epoxymerke. Art.nr. 9095.

3-i-1 Ladekabel
Et smart og praktisk produkt med både Lightning, 
MicroUSB og USB-C. Nå trenger du ikke lenger lete 
etter riktig ladekabel.

Art.nr..
8302 Rød
8303 Hvit

Powerbank 
Med denne powerbanken har du alltid nok strøm til å 
lade enhetene dine. LCD-skjermen gjør at du alltid vet 
hvor mye strøm du har igjen på powerbanken og kan 
lade etter behov. Sugekoppene gjør at du kan feste 
den til telefonen ved trådløs lading og du slipper 
problemet med telefoner som sklir av. Powerbanken 
har kraftige 10 000 mAh og sørger for superrask 
opplading av dine enheter. Art.nr. 9264.

PC Mappe filt
PC mappen kommer i to størrelser og to stilriktige 
gråtoner. Den er perfekt til beskyttelse av Laptop, 
Chromebook, Ipad eller til å samle dokumenter.
Kan leveres med din logo.

Art.nr.
9143 11” Universal
9144 11” Universal
9146 13” Universal

Bluetooth Øreplugger
IN-Ear headsett fra West Office gir deg en 
fantastisk lydopplevelse. Perfekt design som også gir 
god støydemping ved for eksempel flyreiser. Fungerer 
like godt til både trening, jobb og hverdag. Headsettet 
er trådløst med det siste nye innen bluetooth teknologi 
og er utstyrt med en high-end mikrofon, som gir deg 
den beste talekvaliteten når du bruker den sammen 
med telefonen. God musikk fortjener god lyd.

Spesifikasjoner:
Bluetooth versjon 4.2
Rekkevidde 10 meter
Batteri kapasitet 50 mAh som gir ca. 4 timer spilletid

Kommer i 2 forskjellige farger.

Art.nr.
9016 Sort
9018 Hvit/Gull

Mobillomme silikon - min.300 stk
Dobbel kortlomme i silikon til 
kredittkort som festes bak på 
telefonen din. Sort med 1 farge 
trykk. Art.nr. 9093-K. 

Magic telefonholder
En universal telefonholder til båt og sykkel.
Med denne sitter telefonen forsvarlig sikret og
kan brukes slik du ønsker på turen.

Art.nr.
6750 Sort
6750 Rosa
6750 Grønn

Magic Mobillomme - min.100 stk.
Kommer i blå, sort, hvit og rød med 
1 farge trykk. Art.nr. 9094-K

In Ear Headseth
Trådløs Eleganse.

Våre In Ear Headseth er en fryd for både syn og
hørsel.De lades i etuiet på 45 min og lar deg deretter
spille musikk i opptil 3 timer. De har 10 meters
rekkevidde og perfekte å ta med på buss- og togreiser.
Du ser batteristatus for headsettet i displayet på
telefonen. Art.nr. 9046.

Magic Høyttaler
Vår nye Magic Høyttaler gir deg den ekte stereolyden. 
Magic høyttaler kommer i et gummietui, og settet kan 
deles for den optimale musikkopplevelsen. 
Høyttalerene har magnet i bunnen og kan spille i 
opptil 15 timer før du trenger lading.

Ta favorittmusikken med deg overalt! Art.nr. 9000
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WO Strikkelue med refleks
Holder deg synlig og varm med behagelig 
fleecefôr inni. Ved bestilling over 100 kan de 
leveres i valgfri farge.

Art.nr.
6027 Grønn voksen
6029 Grå barn
6030 Sort voksen
6031 Rød voksen
6032 Blå voksen
6039 Mørkblå voksen

WO Strikkehals med refleks
Holder deg synlig og varm med behagelig 
fleecefôr inni. Ved bestilling over 100 kan de 
leveres i valgfri farge.

Art.nr.
6035 Sort Medium
6036 Sort XL
6037 Blå Medium

WO pannebånd med refleks
Holder deg synlig og varm med behagelig 
fleecefôr inni. Ved bestilling over 100 kan de 
leveres i valgfri farge.

Art.nr.
6025 Rødt Bredt
6028 Blått Bredt
6034 Sort Bredt

WO Refleksskjerf 
Holder deg synlig og varm med behagelig 
fleecefôr inni. Ved bestilling over 100 kan de 
leveres i valgfri farge. Art.nr. 6038.

WO Reflekssele
Vår reflekssele er komfortabel å ha 
på og de justerbare selene gjør at 
den passer både liten og stor i familien. 
En favoritt som erstatter den vanlige 
refleksvesten. Art.nr. 6770.

WO Reflekshandlenett
Tenk sikkerhet, miljø og gjenbruk.
Vårt handlenett er synlig både i 
trafikken og på parkeringsplassen.
Det tåler en regnskyll og leveres 
med forsterking i bunnen. 
Art.nr. 6758.

Sammenleggbar Reflekssekk
Perfekt dagstursekk som holder
deg synlig i mørket. Sekken er 
også vann avstøtende. Art.nr. 6013.

Magic refleksparaply
Stormparaply med reflekskant 
som lyser opp i regnet og 
helautomatisk mekanisme. 
Art.nr. 9236.

WO Refleksvotter
Holder deg synlig og varm med behagelig 
fleecefôr inni. Kommer i 3 ulike størrelser.
Ved bestilling over 100 kan de 
leveres i valgfri farge. 
Art.nr. 6040.

Har du opplevd å nesten kjøre på noen i mørket? Eller at bilene har kjørt 
altfor nær deg? Da er du ikke alene! Bruk refleks så blir du synlig i 

trafikken. Ifølge trygg trafikk har over 32% av norske bilførere opplevd 
nestenulykker med fotgjengere og syklister i mørket. De fleste 
ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og 

butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig 
å se fotgjengere uten refleks. Vi har ingen å miste og har flere flotte 

refleksprodukter som holder deg og dine synlige i trafikken. 

Profiler bedriften din med refleksprodukter fra West Office as!
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Stormparaply
Sort. Art.nr. 9049.

Magic Kjølehåndkle
Et kjølehåndkle til både mennesker og dyr.

Magic Kjølehåndkle fuktes, vris opp og ristes godt. 
Da synker temperaturen til ca. 15-16 grader 
så lenge det er fuktig. Perfekt til trening, 
hodepine/migrene, feber og hetetokter. 
Supert for de firbente i sommervarmen.

Art.nr.
6009 Blå
6018 Sort

Super Hitec Håndkle
Super Hitech håndkle er svømmerens favoritt. Det 
tørker raskt og tar lite plass i baggen. 55x120 cm. 
Sort. 9038. 

Reisemappe
Samle alle reisedokumentene dine i vår reisemappe. 
Art.nr. 9004.

Business sekk Optimal
Vår business sekk optimal er den beste to-i-en 
ryggsekken på markedet. Ryggsekk har praktiske 
oppbevaringsrom for alt du trenger til weekendsturen/
jobbreisen og kan åpnes helt og henges opp, slik at du
har full oversikt over tingene dine.

Ryggsekken er vannresistent og romslig nok for 1 
komplett antrekk, sko og toalettsaker, samt en polstret 
lomme med plass til din bærbare PC, opp til 15,6”.
Business sekk optimal har mange praktiske skjulte 
lommer som du trenger i hverdagen.
Størrelse: 300 x 180 x 450 mm.

Logo graveres på metallplate eller linseskilt 47x27 
mm. 

Grå. Art.nr. 9083.

WO Signal caps
Art.n.r
9504 Oransje/blå
9506 Hvit/sort

Sammenleggbar Weekendsbag
Har du vært på tur og handlet litt for mye noen gang? 
Har du opplevd at kofferten har blitt for liten til 
hjemturen? Da har vi den perfekte løsningen for
deg! Vår sammenleggbare weekendbag tar ingen 
plass i kofferten og veier nesten ingenting, men når du 
trenger den pakkes den ut og blir en fullverdig 
weekendbag. Den er intet mindre enn genial!

Når du først har begynt å reise med denne, vil du snart 
merke at det ikke er noen vei tilbake. Sammenslått er 
den perfekt til oppbevaring av pass, billetter og telefon 
med 1 liten lomme på hver side. Den kan bæres på 
skulderen og har 3 små utvendige rom, samt 1 stor 
lomme til sko etc. Baggen er kun 20x20 cm 
sammenslått. Utslått rommer den hele 30 liter.
Produsert i slitesterk nylon. Art.nr. 9259.

Mini stormparaply
Sort. Art.nr. LK36501.
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Ved større volum - kontakt oss for tilbud

Magic USB Lighter 
Våre oppladbare USB-lightere har miljøvennlig, 
ren energi og erstatter den tradisjonelle lighteren.
Denne USB-lighteren blir din beste venn på tur i 
naturen eller om du bare skal tenne i peisen eller på 
stearinlys hjemme. Magic USB lighter er enkel å bruke 
og påvirkes ikke av vær og vind.

Lighteren bruker elektrisitet i stedet for gass, og den 
lades via USB så den alltid er klar når du trenger fyr. 
For å tenne skyves sikkerhetssperren/barnesikringen 
fremover så lighterens ledende elektroner blir synlige. 
Trykk på knappen som er blitt synlig under sperren, 
så hopper elektrisisteten mellom elektrodene og 
danner en elektrisk bue. I buen dannes det høy 
varme og ved å rette lighterens spiss mot f.eks. 
et papir så antennes dette.

I tillegg til at det er miljøvennlig å droppe 
engangslighteren er det også deilig å slippe å hele 
tiden fylle på mer gass. USB lighteren kan brukes fra 
alle vinkler og du slipper en uforutsigbar flakkende 
flamme. Selve lighteren holder seg kald og sørger for 
at fingrene dine ikke kommer i nærheten av flammen.

Magic USB lighter er oppladbar og bruker ca. 1 time 
på å bli fulladet. For å unngå høye temperaturer slår 
lighteren seg av automatisk etter 10 sekund.

Finnes i to størrelser.

Art.nr. 
9254 Stor  
9231 Mini  

WO lighter med barnesikring
Art.nr.
9070 Hvit
9071 Sort/matt
9072 Blå

XXL Ligther
Art.nr. 9079.

WO Hengekøye
Til de ansatte som liker å bruke den norske naturen for 
alt den er verdt har vi den perfekte gaven.
WO Hengekøye m/myggnetting er laget av pustende 
nylon som gjør den både lett, slitesterk og 
komfortabel. Du får med 2 brede 5ff stropper, 
karabinhenger i nautisk kvalitet og praktisk tøysekk. 
Hengekøyen er romslig og tåler opptil 200 kg. 
Størrelse: 270 x 140 cm. Sort. Art.nr. 9086 

Drybag Optimal
Vår Drybag optimal er en vanntett ryggsekk med 
ventilerte og justerbare skulderreimer som holder 
klær og utstyr beskyttet mot elementene på tur.
Når sekken ikke er i bruk kan den lett rulles sammen 
for plassbesparing. Den er uvurderlig å ha liggende i 
den tunge tursekken når du forlater leiren og er 
perfekt til dagsturer. Sekken har to elastiske 
sidelommer for oppbevaring av vannflasker eller annet 
tilbehør du ønsker å ha lett tilgjengelig. Refleksdetaljer
gjør den godt synlig i mørket. Den har også nødfløyte 
fremme på skulderstroppene slik at du kan tilkalle 
hjelp ved uhell/ulykker.

Art.nr.
9600 Blå
9602 Sort

Magic Magebelte
Et elastisk turbelte med to separate elastiske lommer 
til oppbevaring av f.eks. mobil, nøkler ol. Et praktisk 
produkt til sykling, turgåing og løping. Magic 
Magebelte er en av våre aller mest solgte 
profileringsprodukter og rommer mye mer enn 
det gir inntrykk av. Art.nr. 6742.
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Alle priser er eks.mva.
Vi tar forbehold om skrivefeil og at varer kan bli utsolgt


