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SERTIFISERT
   FSC® PAPIR
FSC 
Fremme en miljøvennlig, bærekraftig og økonomisk 
ansvarlig skogforvaltning i verden - dette er Forest 
Stewardship Council® (FSC) sitt oppdrag.
Denne uavhengige non-profit, frivillige 
organisasjonen ble grunnlagt i 1992 som et 
resultatet av konferansen om miljø og utvikling i 
Rio de Janeiro. I dag er FSC representert i mer enn 
80 land.
Det at du foretrekker og kjøper FSC-sertifiserte 
produkter, bidrar til en ansvarlig forvaltning av våre 
globale skogressurser. 
FSC oppnår dette ved å sikre at miljømessige og 
sosiale standarder i forvaltningen av skogene er 
oppfylt. 
Produkter som bærer FSC-merket representerer 
derfor en administrasjonen av skogen som 
oppfyller de sosiale, økonomiske, og økologiske 
krav - til fordel for vår egen og fremtidige 
generasjoner.

Se etter FSC-sertifiserte  
produkter.
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Majoriteten av våre kalendere er produsert på papir fra fornybare råvarer. 
Når det gjelder omslag og materialer, tilbyr vi også et bredt sortiment 
bærekraftige materialer, f.eks. kartong, papp, papir, tre, lær, eller biologisk 
nedbrytbar plast. Dette gir oss muligheten til å produsere reklameartikler, 
kalendere og notatbøker - som er bærekraftige på to måter: De er laget av 
fornybare materialer med en langtlevende reklameverdi.

PRODUKSJON OG BEARBEIDING 
Vår beslutning om å utelukkende bruke våre  
egne produksjonssteder i Sentral-Europa gjør  
at vi kan leve opp til de høyeste standarder i  
papir behandlingen og produksjon.
De høye kvalitetskrav vi setter oss, og som vi  
skal etterkomme, oppfyller strenge Europeiske  
forskrifter om helse miljø og sikkerhet, samt  
støy og beskyttelse av vann og strenge normer  
rundt effektiv energibruk Produksjonen i 
Sentral-Europa betyr ikke bare overlegen 
kvalitet. Produksjonen står også for korte 
transportveier for forsendelser og korte 
leveringstider for kundebestillinger. 
Dra nytte av disse fordelene når du velger 
din leverandør av reklamemateriell - velg 
produkter fra Almanakkforlaget.

BÆREKRAFTIGE
                        MATERIALER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S E R T I F I K A T  
 

Dette sertifikatet bekrefter at 

Almanakkforlaget AS 
Alf Bjerckes vei 22a  ·  0582 Oslo  ·  Norge 

 

 Sertifikatnummer  
 GFA-COC-001400-F 

 

 Utstedelsesdato 10.10.2016 · Utløpsdato* 14.06.2017  
 Utstedelsesnr. 1 · Versjon 1  

 
Selskapets beliggenhet Schneider GmbH & Co. KG, Wollhausstraße 60-62,  

74072 Heilbronn, Tyskland 
 

ble vurdert av GFA Certification GmbH i henhold til følgende FSC® standarder: 

 FSC-STD-40-004 (Versjon 2.1) 
 FSC-STD-40-003 (Versjon 2.1) 

Selskapet er godkjent til å bruke FSC varemerker for følgende produkter og / eller tjenester**: 

 
 Produksjon og handel av regnskapsbøker, kalendere, 

læremateriell (skoleutstyr som notatbøker, tegneblokker, 
kartotekkort), gaveinnpakning (ruller og ark), poser, 

servietter, bæreposer av kartong og andre papirtyper, 
kontor- og skrivesaker 

 

 
 

 

................................................................................................................................. 
Jörn Ackermann, administrerende direktør 

GFA Certification GmbH  •  Alter Teichweg 15  •  22081 Hamburg  • Tyskland 
Telefon: + 49 40 5247431 0  •  Faks: +49 40 5247431 999  •  www.gfa-cert.com 

*  Gyldigheten til dette sertifikatet skal verifiseres ved bruk av FSC database på www.info.fsc.org. ** En beskrivelse av produkter og tjenester, samt en liste over områder 
og gruppemedlemmer som kan inkluderes i sertifikatets omfang finnes i FSC database. – Dette sertifikatet, inklusiv alle kopier og illustrasjoner tilhører til GFA Certification 
GmbH og skal tilbakeleveres eller makuleres på forespørsel. Dette sertifikatet utgjør ikke en garanti at et bestemt produkt levert av sertifikatholderen er FSC-sertifisert 
eller FSC kontrollert trevirke. Produkter som tilbys, leveres og selges av sertifikatholderen kan kun sertifiseres dersom påkrevde FSC-krav er tydelig angitte på fakturaer 
og fraktdokumenter.  
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7.sans Primo
• Sidestørrelse: 7,2 x 10,2 cm
• 60 gr papir
• En uke på to sider
• Norsk
• Røde søndager og helligdager
• Innbundet
• Hjørneperforering
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider og infosider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager
• PROFIL

Primo er en av våre eldste modeller og 
opprinnelsen til varemerket 7.sans. Den 
er fortsatt en av de produktene som 
brukes av mange. Mye på grunn av det 
hendige formatet, som gjør at man får 
den med seg overalt. Gjennom årtier 
har Primo blitt utviklet for å gi deg som 
bruker den beste opplevelse, både hva 
gjelder moderne farger og materialer. 
Fra de klassiske til de mer trendy i. 
Primo inneholder mye infostoff i tillegg 
til mye god notatplass og kart.

Plastomslag, Grå
FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKKNPM( 2773315021
salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort
FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKKNRQ( 2773316821
salgsenhet 1

2773315021 2773316821
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7.sans Datum
• Sidestørrelse: 8,7 x 15,3 cm
• 60 gr papir
• En uke på to sider
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00
• Røde søndager og helligdager
• Hjørneperforering
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedsoversikt inneværende og neste år
• Notatsider og infosider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

Datum er den serien av våre 
lommekalendere som flest personer 
ønsker å bruke. Et kalendarie med uke 
på et oppslag gir deg god plass hver 
dag. Samtidig er den kompakt å ha med 
seg. Kan velges som spiralisert eller 
fast innbundet. Flere serier med ulike 
utrykk skulle gi en variant for de fleste. 
Inneholder mye informasjon, samt kart. 
Flere av Datum-variantene er også godt 
egnet til å lage en egen profilering. 
Enkle logotrykk, eller mer avansert med 
egne sider og helt eget omslag.

FSC MIX 70%

Kartongomslag, Grå
• Spiralisert w(0E5B1A*KKKPLM( 2773351021

salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Imitert skinnomslag, Sort
• Spiralisert refill samt telefon og notathefte i 

omslag
• PROFIL

w(0E5B1A*KKKPMT( 2773351521
salgsenhet 1

2773351021 2773351521

FSC MIX 70%

Plastomslag, Grå
• Innbundet
• PROFIL w(0E5B1A*KKKPQR( 2773355021

salgsenhet 1

2773355021
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7.sans Avtaleboken
• Sidestørrelse: 18 x 24 cm
• En uke på to sider
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00
• 1 farge brun innvendig trykk
• 100 gr papir, tonet med gullsnitt
• Innbundet
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

Kartongomslag, Brun
FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKKRPS( 2776150521
salgsenhet 1

2776150521
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7.sans Novum
• Sidestørrelse: 19 x 27 cm
• 70 gr papir
• En uke på to sider
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00
• Røde søndager og helligdager
• Hjørneperforering
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

Novum er en av vår bestselgere hva 
gjelder avtalebøker. Av mange og 
kalt sjefskalender. Stående kolonner i 
kalendariet ser ut til å være en favoritt. 
Formatet gir deg god notatplass. Slank 
utførelse gjør den enkel å ha med. 
Finnes i mange varianter hva gjelder 
innbinding og design. De fleste finner 
raskt sin favoritt. Novum er godt egnet 
for profilering av din egen virksomhet. 
Enkle trykkemetoder gjør det enkelt å 
lage den veldig personlig.

FSC MIX 70%

Polypropylenomslag, Sort
• Spiralisert w(0E5B1A*KKKSNN( 2776153921

salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Imitert skinnomslag, Blå
• Innbundet
• PROFIL w(0E5B1A*KKKSKM( 2776153221

salgsenhet 1

2776153921 2776153221

FSC MIX 70%

Imitert skinnomslag, Brun
• Innbundet
• PROFIL w(0E5B1A*KKKSLT( 2776153421

salgsenhet 1

2776153421

7.sans Novum
• Imitert løst skinnomslag, Sort
• Løst omslag til spiralisert Novum w(0E5B1A*KKTKOL(

2717609049

2717609049
salgsenhet 1
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7.sans Termin
• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm
• En uke på to sider
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00
• Røde søndager og helligdager
• 70 gr papir
• Innbundet
• Hjørneperforering
• Årsoversikt inneværende og neste år
• Månedsoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager
• PROFIL

Imitert skinnomslag, Blå
FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKKTKL( 2776158221
salgsenhet 1

2776158221

7.sans Natt & Dag
• Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm
• 70 gr papir
• En dag pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 00:00-24:00, halvtimer
• 1 farge sort innvendig trykk
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager
• PROFIL

Natt og Dag gir deg 24 timer 365 dager 
i året. Her har du ett produkt som er 
favoritt hos mange. Mange bruker 
den som en personlig notatbok. Natt 
& dag blir i mange tilfeller brukt som 
et fellesprodukt, hvor flere personer 
gjør notater i samme bok. Brukes 
av mange bedrifter med behov for å 
notere ifm skift arbeide etc. Natt & 
Dag er ypperlig for profilering, som en 
gave til forretningsbindelser, eller som 
profilering av egen virksomhet.

Kartongomslag, Sort
FSC MIX 70%

• Innbundet w(0E5B1A*KKKSOK( 2776155621
salgsenhet 1

Imitert skinnomslag, Sort
FSC MIX 70%

• Spiralisert w(0E5B1A*KKKSPR( 2776155721
salgsenhet 1

2776155621 2776155721
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7.sans Dagkalender
• Sidestørrelse: 11,7 x 16,8 cm
• En dag pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00
• Røde søndager og helligdager
• 70 gr papir
• Spiralisert
• Hjørneperforering
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager
• PROFIL

FSC MIX 70%

Plastomslag, Blå

w(0E5B1A*KKKTPQ( 2776159021
salgsenhet 1

2776159021

7.sans Dagbok
• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm
• A5
• En dag pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-23:00
• Røde søndager og helligdager
• 70 gr papir
• Innbundet
• Hjørneperforering
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager
• PROFIL

FSC MIX 70%

Imitert skinnomslag, Sort 

w(0E5B1A*KKLKML( 2776175021
salgsenhet 1

2776175021
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7.sans Dagbok
• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm
• A5
• En dag pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-19:00
• Røde søndager og helligdager
• 70 gr papir
• Innbundet
• Hjørneperforering
• Utstanset månedsregister
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager
• PROFIL

Imitert skinnomslag, Brun
FSC MIX 70%

w(0E5B1A*KKLKRQ( 2776176021
salgsenhet 1

2776176021
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Et år i Norge
• Sidestørrelse: 21 x 29,7 cm
• A4
• 130 gr papir
• En måned pr side
• Norsk
• Spiralisert
• Selvheftende datomarkør
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKKLMN(

2770975521

2770975521
salgsenhet 1

FSC MIX 70%
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7.sans Ukeblokk-kalender
• Sidestørrelse: 30,5 x 9 cm
• En uke pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• 80 gr papir
• Spiralisert
• Årsoversikt inneværende og neste år
• Månedsoversikt inneværende år
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn

w(0E5B1A*KKLLOO( 2777123021
salgsenhet 1

2777123021

FSC MIX 70%

7.sans Lille plankalender
• Sidestørrelse: 15 x 8,4 cm
• En uke pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• 80 gr papir
• Spiralisert
• Årsoversikt inneværende og neste år
• Månedsoversikt inneværende år og neste år
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn

w(0E5B1A*KKLLPL( 2777123921
salgsenhet 1

2777123921

FSC MIX 70%
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7.sans Ukeplankalender
• Sidestørrelse: 25,5 x 9,5 cm
• En uke pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• 80 gr papir
• Spiralisert
• Årsoversikt inneværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

Kartongomslag, Grønn

w(0E5B1A*KKLLSM(

2777124521

2777124521
salgsenhet 1

FSC MIX 70%

7.sans Bordkalender
• Sidestørrelse: 8,3 x 11,9 cm
• 70 grams papir
• En dag pr. oppslag
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-17:00
• Hullet løsblad
• Årsoversikt inneværende ohg neste år
• Gamle merkedager
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLLQS(

2777124021

2777124021
salgsenhet 10

FSC MIX 70%

7.sans Flip-a-week
• Sidestørrelse: 18 x 9,8 cm
• 100 gr papir
• En uke pr. side
• Norsk
• 2 farger sort og rød i kalender
• Hullet  løsblad
• Årsoversikt inneværende og neste år
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLLRP(

2777124221

2777124221
salgsenhet 1

FSC MIX 70%
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7.sans Skriveunderlag i papir
• Sidestørrelse: 61 x 43 cm
• 80 gr papir
• Ett år pr. ark. 52 ark
• Norsk
• 2 farger sort og rød
• Limt i bunnen
• Månedoversiktmed norske helligdager
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLLTT( 2777125021
salgsenhet 1

2777125021

FSC MIX 70%

7.sans Årskalender
• Sidestørrelse: 59 x 80 cm
• 150 gr papir
• Ett år pr. side
• Norsk
• 3 farger sort blå rød
• Stålskinne i bunn og topp med opphengsøye
• Pakket i kartongrør
• Norske helligdager
• PROFIL

w(0E5B1A*KKKMKS( 2771120021
salgsenhet 1

2771120021

FSC MIX 70%

7.sans Årskalender A3
• Sidestørrelse: 29,7 x 42 cm
• A3
• 315 gr stiv kartong
• Ett år pr. side
• Norsk
• 2 farger sort og rød
• Norske helligdager
• PROFIL

w(0E5B1A*KKKMLP( 2771120121
salgsenhet 1

2771120121

FSC MIX 70%

7.sans Kjempekalender
• Sidestørrelse: 19 x 25,6 cm
• Platestørrelse: 28 x 39,5 cm
• 60 gr papir
• En dag pr. side
• Norsk
• 1 farge sort i kalender
• Perforert i toppen for lett avrivning av ark
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKKMMM( 2771120521
salgsenhet 1

2771120521

FSC MIX 70%

Wulff_2020.indd   16 10.06.2020   07:46:25



Kontorkalendere

17

7.sans Kontorkalender A4
• Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm
• A4 enkel
• 315 gr kartong
• 6 måneder på en side
• Norsk
• 2 farger sort og grønn
• Norske helligdager
• Uunnværlig oversiktskalender for kontoret 

eller hvor det måtte være

w(0E5B1A*KKKMOQ(

2771122421

2771122421
salgsenhet 20

FSC MIX 70%

7.sans Kontorkalender, dobbel
• Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm
• A4 dobbel
• 315 gr kartong
• 3 måneder pr. side
• Norsk
• 2 farger sort og grønn
• Falset
• Norske helligdager
• Uunnværlig oversiktskalender for kontoret 

eller hvor det måtte være

w(0E5B1A*KKKMPN(

2771122521

2771122521
salgsenhet 20

FSC MIX 70%

7.sans Kontorkalender A4, med 
linjer
• Sidestørrelse: 29,7 x 21 cm
• A4 enkel
• 315 gr kartong
• 6 måneder på en side
• Norsk
• 2 farger sort og grønn
• Norske helligdager
• Uunnværlig oversiktskalender for kontoret 

eller hvor det måtte være

w(0E5B1A*KKKMQK(

2771122621

2771122621
salgsenhet 20

FSC MIX 70%

7.sans Kontorkalender A5, med 
linjer
• Sidestørrelse: 21 x 14,8 cm
• A5 enkel
• 315 gr kartong
• 6 måneder på en side
• Norsk
• 2 farger sort og grønn
• Norske helligdager
• Uunnværlig oversiktskalender for kontoret 

eller hvor det måtte være

w(0E5B1A*KKKMSO(

2771122921

2771122921
salgsenhet 20

FSC MIX 70%
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7.sans Kontorkalender A3, med 
linjer
• Sidestørrelse: 42 x 29,7 cm
• A3 enkel
• 315 gr kartong
• 6 måneder på en side
• Norsk
• 2 farger sort og grønn
• Norske helligdager
• Uunnværlig oversiktskalender for kontoret 

eller hvor det måtte være

w(0E5B1A*KKKMRR( 2771122821
salgsenhet 10

2771122821

FSC MIX 70%

Ferieplan
• Sidestørrelse: 59,2 x 29,7 cm
• 100 gr papir
• Ett år pr. side
• Norsk
• 2 farger sort og blå i kalender
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKKLTM( 2771081521
salgsenhet 3

2771081521

FSC MIX 70%
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Stort kalenderstativ
• Størrelse: 54 x 12 cm
• Tilpasset artikkel:  2777124521 

Ukeplankalender
• Polypropylen, Sort

w(0E5B1A*KTOPQQ(

2717794569

2717794569
salgsenhet 1

Lite kalenderstativ
• Størrelse: 35 x 12 cm
• Tilpasset kalender 2777123021 

Ukeblokkalender og 2777123921 Lille 
plankalender

• Polypropylen, Sort

w(0E5B1A*KTNPQT(

2717793569

2717793569
salgsenhet 1

Flip-a-week stativ
• Tilpasset 2777124221 Flip-a-week kalender
• Polypropylen, Sort w(0E5B1A*KTOMKR(

2717794209

2717794209
salgsenhet 1

Bordkalenderstativ
• Tilpasset 2777124021 Bordkalender
• Polypropylen, Sort w(0E5B1A*KTOKQL(

2717794069

2717794069
salgsenhet 1
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Aplan Mini Uke årssett
• Sidestørrelse: 6,7 x 10,5 cm
• 70 gr papir
• En uke på to sider
• Norsk
• 2 farger sort og rød i kalender
• Hullet for Aplan
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLMRO( 2779822521
salgsenhet 1

2779822521

FSC MIX 70%

Aplan Pocket Uke årssett
• Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm
• 70 gr papir
• En uke på to sider
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• Hullet for Aplan
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLMPK( 2779722521
salgsenhet 1

2779722521

FSC MIX 70%

Aplan Pocket Dag årssett
• Sidestørrelse: 8,2 x 12,8 cm
• 70 gr papir
• En dag pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• Hullet for Aplan
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLMQR( 2779752521
salgsenhet 1

2779752521

FSC MIX 70%

Aplan A6 Time Uke årssett
• Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm
• 70 gr papir
• En uke på to sider
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-16:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• Hullet for Aplan
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLMNQ( 2779632521
salgsenhet 1

2779632521

FSC MIX 70%
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Aplan A6 Tempus Dag årssett
• Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm
• 70 gr papir
• En dag pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• Hullet for Aplan
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLMON(

2779652521

2779652521
salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Aplan A5 Uke årssett
• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm
• 70 gr papir
• En uke på to sider
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-18:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• Hullet for Aplan
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLMLM(

2779522521

2779522521
salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Aplan A5 Dag årssett
• Sidestørrelse: 14,8 x 21 cm
• 70 gr papir
• En dag pr. side
• Norsk
• Klokkeslett fra-til: 08:00-23:00
• 2 farger sort og rød i kalender
• Hullet for Aplan
• Årsoversikt innværende og neste år
• Månedoversikt inneværende og neste år
• Notatsider
• Kart
• Norske navnedager ©
• Norske helligdager

w(0E5B1A*KKLMMT(

2779552521

2779552521
salgsenhet 1

FSC MIX 70%

Aplan Blankettpakke
• Sidestørrelse: 9,2 x 16,8 cm
• A6
• 70 gr papir
• 80 assorterte ark
• Hullet for Aplan

w(0E5B1A*KQKTTS(

2717960999

2717960999
salgsenhet 1
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Aplan Brage
• Imitert skinnperm med seddellomme på mini og pocket
• Sort

• Sidestørrelse: 8,5 x 12 cm
• Mini
• 11 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KSPLQS( 2717985169
salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 11 x 14 cm
• Pocket
• 15 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KRPLQT( 2717975169
salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 13,5 x 18,5 cm
• A6
• 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KQPLQK( 2717965169
salgsenhet 1

• Sidestørrelse: 19 x 23 cm
• A5
• 25 mm ringmekanisme

w(0E5B1A*KPPLQL( 2717955169
salgsenhet 1

Wulff_2020.indd   22 10.06.2020   07:46:30



www.wulffsupplies.se          www.wulffsupplies.no          www.wulffsupplies.dk

Wulff Supplies Sverige
Tlf. 020 - 45 10 10

kundservice@wulffsupplies.se

Wulff Supplies Norge
Tlf. +47 810 30 123

kundeservice@wulffsupplies.no

Wulff Supplies Danmark
Tlf. +45 70 10 44 44

kundeservice@wulffsupplies.dk

7 045113 003091

Varenr. 2713000309


	Tom side
	Tom side



