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Slitvargar.
Visst tar det emot i början – att lämna det bekväma och ge sig ut och
träna. Vädret kanske inte är på topp. Soffan och stugvärmen talar för
nåt annat. Men du övervinner lättjan. För du vet det betalar sig.
Ravelli peppar från första stund. Med snygga kläder som är goa att
ta på. Som sitter perfekt och bara väntar på fighten. Snart är du ute i
spåret. Kamplusten vaknar. Svetten tränger fram. Musklerna spänns,
och nu ta mig tusan. Inget får stoppa dig. Kläderna allra minst.
Perfekt. Det är så vi också tänker. Från materialval, till design och
sömnad. Och vi stannar inte där. Allt är testat av riktiga slitvargar
som inte väjer för några hinder. Minsta klagomål leder till åtgärder.
Står det Ravelli så ska grejorna hålla. Gång efter gång. Det vinner alla
på. Inte minst du som säljer våra paket. Med snygga prylar väcker du
köplusten. Och med bra kvalitet vet du att du är välkommen tillbaka.
Ett växande sortiment gör att du också kan vända dig till andra än
motionärer. Kolla igenom katalogen och se med egna ögon.
Jag lovar, även gammelmormor kommer att uppskatta produkter
som gör skäl för namnet ”slitvarg”.
Lycka till med årets satsningar!

Vänliga hälsningar
Thomas Ravelli
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Noga utplacerade reflexer
för bättre synlighet
Kvalitet i Dry Performance
hjälper till att hålla dig torr
och bekväm

Womens Active Singlet 1 st

Funktionssinglet i snabbtorkande funktionsmaterial, Dry Performance med mjuka flatlockssömmar och ventilerande meshpartier baktill och i sidorna. Singleten har en inbyggd BH som
extra stöd samt reflekterande detaljer baktill och i halsringningen.
strl.
Art.nr

M

L

XL

Womens Sport singlet 2-pack

Fuktionssinglet med brottarrygg i snabbtorkande
funktionsmaterial, Dry performance. Loose fit.
Reflekterande logo baktill, se bild.
Paket 1 st svart, 1 st grå.
strl.

30W14-M-21 30W14-L-22 30W14-XL-23

Art.nr

S
30W16-S-38

Material: 92% polyester, 8% spandex
Mesh: 86% nylon, 14% spandex
tvätt: 30 grader ut och in

Ficka med dragkedja baktill

Knäparti i mjukt meshmaterial för bättre rörelse
och passform

Knäparti i mjukt meshmaterial för bättre rörelse
och passform

Löpartights i snabbtorkande funktionsmaterial, Dry
Performance.Tightsen har bred, mjuk resår och dragsko i midjan samt ficka med dragkedja och ventilerande
meshpartier i knävecket.
Reflekterande detaljer på sidorna och baktill.

Art.nr

S

M

L

30W14-S-24 30W14-M-25 30W14-L-26

XL
30W14-XL-27

Insidan av plaggen suger upp
fukt som transporteras till utsidan.
Kroppen förblir torr och varm.

En funktionell sportbh i snabbtorkande
funktionsmaterial, Dry Performance.
Begränsad töjning för bästa stöd.
Obs! Små i storlekarna.

Ett bra linne håller
kroppen glad. Du rör dig
ledigt. Tyget transporterar
svett från kroppen
och släpper samtidigt in
luft som ventilerar.
4

5

XL

Womens Active Tights long 1 st

Långa löpartights i snabbtorkande
funktionsmaterial, Dry performance.
Tightsen har en mjuk resår och dragsko i
midjan samt ficka med dragkedja baktill.
Reflekterande detaljer.
strl.
Art.nr

S
30W16-S-34

M

L

30W16-M-35 30W16-L-36

XL
30W16-XL-37

Material: 84% polyester 16% spandex
tvätt: 30 grader ut och in

Material: 84% polyester, 16% spandex
Mesh: 86% nylon, 14% spandex
tvätt: 30 grader ut och in

Womens Bra 1 st

L

30W16-L-40 30W16-XL-41

Material: 100% polyester
tvätt: 30 grader ut och in

Ficka med dragkedja baktill

Womens Active Tights 1 st

strl.

M
3W16-M-39

strl.
Art.nr

75

80

30W14-S-14 30W14-M-15

Material: 92% polyamid, 8% spandex
tvätt: 30 grader ut och in

VARJE PAKET KOSTAR 200 KR , 55 KR GÅR DIREKT TILL FÖRENINGEN / KLASSEN

Knäparti i mjukt meshmaterial för bättre rörelse
och passform
Ficka med dragkedja
baktill, perfekt anpassad
för din smartphone

Sport T-shirt 2-pack

Noga utplacerade
reflexer för bättre
synlighet

Unisex Sport T-shirt i 100% polyester för active lifestyle. Transporterar
snabbt bort fukt från din kropp. Snygg logo på högersidan.
Paket 1 st svart, 1 st vit.
strl.

XS

S

M

L

XL

Dragkedja i benslut
för bättre ventilation
och komfort

XXL

Art.nr 30M15-XS-28 30M15-S-29 30M15-M-30 30M15-L-31 30M15-XL-32 30M15-XXL-33

Material: 100% polyester

Men´s Active Tights 1 st

Löpartights i snabbtorkande funktionsmaterial, Dry Performance.
Tightsen har ventilerande meshpartier i knävecken samt resår
och dragsko i midjan. Nyckelficka med dragkedja baktill och
reflekterande detaljer och dragkedjeöppning vid benslut.
strl.
Art.nr

S

M

L

XL

30M14-S-10 30M14-M-11 30M14-L-12 30M14-XL-13

Material: 84% polyester, 16% spandex
Mesh: 86% nylon, 14% spandex

Men´s Active Shorts 1 st

Men´s active T-shirt 2-pack

Träningsshorts i snabbtorkande material. Shortsen
har resår och dragsko i midjan. Mesh i innerbyxa
och i grenen.

Tränings T-shirt i snabbtorkande funktionsmaterial,
Dry performance. Diskret logo i reflekterande material.
Paket 1 st svart, 1 st antracitgrå.

Insidan av plaggen suger upp
fukt som transporteras till utsidan.
Kroppen förblir torr och varm.

Du känner det från första
löpsteget. Mjuka knäpartier
gör rörelsen bekväm. Efter
första kilometern märker du
att svetten lämnar kroppen.
Huden ventileras och får
svalka. Ett välbefinnande
som följer dig ända in i mål.
6

strl.
Art.nr

S

M

30M16-S-01 30M16-M-02

L
30M16-L-03

XL
30M16-XL-04

XXL
30M16-XXL-05

Material: 100% polyester tvätt: 30 grader ut och in

7

strl.
Art.nr

S

M

L

XL

30M14-S-06 30M14-M-07 30M14-L-08 30M14-XL-09

Material: 100% polyester

VARJE PAKET KOSTAR 200 KR , 55 KR GÅR DIREKT TILL FÖRENINGEN / KLASSEN

Womens Singlet 3-pack

Figursytt linne, kammad bomull i stretch med axelband. Passar
både till vardags och som träningslinne. Diskret Ravelli flaglabel
på sidan. Paket 1 st svart, 2 st vita.
strl.

S

M

L

XL

XXL

Art.nr 20W14-S-06 20W14-M-07 20W14-L-08 20W14-XL-09 20W14-XXL-10

Material: 95% kammad bomull, 5% elastan

Runt träningen behövs andra saker. Och nånstans att
förvara dem. En ryggsäck som smyger mjukt intill kroppen.
Eller en väska med hård botten. Båda i slitstarkt material.
Självklart med profiltryck och reflexer.

Kortärmad T-shirt med rund halsringning. Ett perfekt basplagg
i kammad bomull. Diskret Ravelli flaglabel på sidan.
Paket 2 st vita, 1 st svart.
strl.

S

M

L

XL

Ravelli Ryggsäck 1 st

Art.nr 80U-18-01

Art.nr 80U-18-02

Material: 100% kammad bomull

600D polyester/PU coating

8
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XXL

Art.nr 20M14-S-01 20M14-M-02 20M14-L-03 20M14-XL-04 20M14-XXL-05

- Frontficka för enkel märkning
- Förstärkta och vadderade med kraftigt material i botten
- Kraftiga, förstärkta handtag
- Extra bärhandtag även på kortsida
- Avtagbar axelrem med metallspännen
- Liten innerficka

Ravelli Sportväska 1 st

600D polyester/PU coating

Men´s T-shirt 3-pack

VARJE PAKET KOSTAR 200 KR , 55 KR GÅR DIREKT TILL FÖRENINGEN / KLASSEN

Womens Microfiber Hipster 3 pack

Hipster trosa i stilren design och ett behagligt microfibermaterial.
Diskreta sömmar gör att trosorna inte syns under kläderna.
Bomullsfodrad gren.
1st svart, 1st grå, 1st nude
strl.

S

M

L

XL

Art.nr 10W17-S-28 10W17-M-29 10W17-L-30 10W17-XL-31

Material 75 % nylon och 25 % elastan

Womens Brief 4-pack

Klassisk dambrief. Mycket hög kvalitet och bra passform, med
en tunn, mjuk resår. Diskret Ravelli logo på resåren ton i ton.
Paket 2 st vita, 2 st svarta.

Underställ
Syntetiskt underställ som är perfekt till hög aktivitet då det transporterar bort fukt från
kroppen och håller dig varm och komfortabel under hårda träningspass. Polyesterfiber är starkt, elastiskt och torkar fort.

strl.

S

M

L

XL

XXL

Art.nr 10W14-S-17 10W14-M-18 10W14-L-19 10W14-XL-20 10W14-XXL-21

Material: 95% bomull, 5% elastan

Womens Hipster 4-pack

Klassisk damhipster. Mycket hög kvalitet och bra passform, med en tunn resår. Diskret Ravelli logo på resåren
ton i ton. Paket 2 st svarta, 1 st vit, 1st korall.

XXS = 146-152 cl (9-10År) XS = 160-170 cl (11-12år)
strl.

Men´s underclothing set 2-delat (tröja +byxa)
strl.
Art.nr

S

M

30M16-S-34 30M16-M-35

Womens underclothing set 2-delat (tröja +byxa)

L

XL

strl.

30M16-L-36

30M16-XL-37

Art.nr

Material: 100% polyester

S

M

30W16-S-42 30W16-M-43

L

XL

30W16-L-44

30W16-XL-45

XXS

XS

S

M

L

Art.nr 10W14-XXS-27 10W14-XS-26 10W14-S-22 10W14-M-23 10W14-L-24

XL
10W14-XL-25

Material: 95% bomull, 5% elastan

Material: 100% polyester
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Men´s Boxer Basic 3-pack

Svart, Vit, Grå
Herrtrunk kalsong i kammad bomull med mycket
hög kvalitet och bra passform. Längre ben.
Mjuk och bekväm resår.
strl.
Art.nr

S

M

L

XL

10M16-S-13 10M16-M-14 10M16-L-15 10M16-XL-16

Material: 95% bomull, 5% elastan

Men´s Boxer Classic 3-pack

Marin, Turkos, Svart
Herrboxer kalsong i kammad bomull med mycket hög
kvalitet och bra passform. Längre ben.
Mjuk och bekväm resår.

XXS = 146-152 cl (9-10År) XS = 160-170 cl (11-12år)
strl.

XXS

XS

S

M

L

XL

Art.nr 10M14-XXS-18 10M14-XS-17 10M14-S-09 10M14-M-10 10M14-L-11 10M14-XL-12

Material: 95% bomull, 5% elastan

Men´s Trunk Basic 3-pack

Svart, Marin, Vit
Herrtrunk kalsong i kammad bomull med mycket hög
kvalitet och bra passform. Något kortare ben.
Mjuk och bekväm resår.
strl.
Art.nr

S

M

L

XL

10M14-S-01 10M14-M-02 10M14-L-03 10M14-XL-04

Material: 95% bomull, 5% elastan

Men´s Trunk Classic 3-pack

Blå, Svart, Burgundy
Herrtrunk kalsong i kammad bomull med mycket hög
kvalitet och bra passform. Något kortare ben.
Mjuk och bekväm resår.
strl.

Den som kämpar har rätt att
ställa krav. Underkläder gjorda
för rejäla krafttag. Med mjuk resår
som håller plagget på plats.
Och ett namn som tål att synas
i stridens hetta.
12

Art.nr

S

M

L

XL

XXL

10M16-S-05 10M16-M-06 10M16-L-07 10M16-XL-08 10M16-XXL-18

Material: 95% bomull, 5% elastan
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Active Sport Socks 4-pack

Är i 3/4 skaftlängd och har funktionsstickats
i en materialmix för att ge en optimal passform och ökad
komfort för foten. Passar perfekt till löppasset, vandringen eller
till jobbet. Paket 1 st blå, 1 st orange, 1 st grå, 1 st grön.
strl.
Art.nr

36-39

40-43

44-46

40U16-3639-28 40U16-4043-29 40U16-4446-30

Junior Socks 7-pack

Tunna, finstickade strumpor i skön kvalitet för de yngre.
Kammad bomull, förstärkt tå och häl.
Paket 3 st enfärgade marinblå, 4 st flerfärgade.
strl.

32-35

Art.nr 40U14-3235-18

Material: 50% polyamid, 34% polypropylen,
14% bomull, 2% elastan

Material: 78% bomull, 21% polyamid,
1% elastan

Strumpor ska göra det strumpor är till för: Fungera. Bekvämt och utan motstånd.
Smita åt där det behövs utan att kavla sig och sträcka. Oavsett hur många steg du går.
Active Leisure Socks 4-pack

En bekväm strumpa med högre skaft för folk i rörelse.
Förstärkta partier för perfekt passform.
Paket 1 st grön, 1 st blå, 1 st lila, 1st svart.
strl.
Art.nr

36-39
40U16-3639-25

40-43
40U16-4043-26

44-46
40U16-4446-27

Ankle Socks 8-pack

Tunn ankle sock med lågt skaft för vardagsbruk. Förstärkt tå
och häl. Paket 4 st vita, 4 st svarta.
strl.
Art.nr

36-39

Material: 38% polypropylen, 37% bomull,
23% polyamid, 2% elastan

Trekking Socks 4-pack

Trekking är en strumpa designad för vandring, men den funkar
lika bra även till vardags. Värmande, mjuk och skön.
Paket 1 st grå, 1 st blå, 1 st vinröd, 1 st svart.
strl.
Art.nr

36-39

40-43

44-46

40U16-3639-22 40U16-4043-23 40U16-4446-24

Material: 38% polypropylen, 37% bomull,
23% polyamid, 2% elastan

40-43

44-46

40U14-3639-06 40U14-4043-07 40U14-4446-08

Material: 80% bomull, 19% polyamid,
1% elastan

Ankle Sport Socks 8 -pack

En aning tjockare ankle sock med lågt skaft för vardagsbruk
eller träning. Paket 4 st vit/grå, 4 st svart/grå.
strl.
Art.nr

36-39

40-43

Business Socks 6-pack

Tunn skön slitstark finstrumpa - heter vad den är - business.
Kammad bomull för bästa komfort. Förstärkt tå och häl.
Handlinkad tåsöm. Paket 2 st svarta, 2 st grå, 2 st marinblå.

44-46

40U16-3639-19 40U16-4043-20 40U16-4446-21

Material: 69% bomull, 15% polyamid,
15% polyester, 1% elastan

strl.

39-42

43-46

Art.nr 40M14-3942-04 40M14-4346-05

Material: 80% bomull, 19% polyamid,
1% elastan
14
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Classic Basic Socks 7-pack

Klassisk bomullsstrumpa för alla tillfällen såsom vardagen
och affärslivet. Förstärkt tå och häl. Paket 7 st svarta.
strl.
Art.nr

36-39

40-43

40U14-3639-01 40U14-4043-02

44-46
40U14-4446-03

Material: 80% bomull, 19% polyamid,
1% elastan

VARJE PAKET KOSTAR 200 KR , 55 KR GÅR DIREKT TILL FÖRENINGEN / KLASSEN

Klassiskt marinblått minner
om sommaren. Välj en matchande våffelpläd till fräscha blåvitrandiga påslakan, marinblå
handdukar i badrummet och
du har fått in känslan av salta
hav. Svensktillverkade kuddar
och täcken från Varnamo of
Sweden är det självklara valet.

Bäddlinnen Blå/vit randig 2 delar

Kvalitetssängkläder i 100 % bomull.
Paket 1 st påslakan 150x210 cm, 1 st örngott 50x60 cm
Maskintvätt 60°, tvättas separat.

Art.nr 70U14-02

Handdukar Marinblå 3 delar

Kvalitetsshanddukar i 100 % bomull.
Paket 2 st 50x70 cm, 1 st 70x140 cm
480gr/m2 för stora handduken
och 490gr/m2 för de små handdukarna
Maskintvätt 60°

Art.nr 70U14-02

Våffelpläd Marinblå

1 st 130x170 cm med fransar
100 % bomull. Oeko-tex Standard 100

Art.nr 70U18-16

Ravellitäcket 1 st

Svensktillverkat täcke som är både allergisäkert och Öko-Texmärkt. Täcket har ett mjukt yttertyg och en fyllning med fluffig
och värmande polyesterhålfiber. Är mycket lättskött och torkar
snabbt efter tvätt. Kan även torktumlas i låg temperatur.
150x200 cm Maskintvätt 60°

Art.nr 70U15-08

Ravellikudden 2-pack

Ravellikudde Lyx 1 st

Svensktillverkad kudde som är både allergisäker och
Öko-Texmärkt. Kudden har ett mjukt yttertyg och en
fyllning med fluffig och spänstig polyesterhålfiber. Kan
torktumlas i låg temperatur men torkar snabbt om den
ligger luftigt. Bör skakas och formas efter tvätt.
50x60 cm Maskintvätt 60°

Svensktillverkad, allergisäker kudde av högsta kvalitet som är
Öko-Tex. Är kanske en av Sveriges mest efterfrågade bollfiberkudde, med yttertyg i ekologisk bomullscambric. Kudden bör
skakas och formas efter tvätt. Kan torktumlas i låg temperatur
men torkar snabbt om den läggs luftigt.
50x60 cm Maskintvätt 60°

Art.nr 70U15-06

Art.nr 70U15-07
16

17

Det tvåfärgade påslakanet i
linnetoner kombinerat med
den matchande våffelpläden
och beiga handdukar skapar ro
och harmoni. Välj därtill kuddar
och täcken från Varnamo of
Sweden. De har tillverkat bäddtextilier i högsta kvalitet sedan
1951 och är det enda företaget
i Sverige som tillverkar kuddar
och täcken idag.

Bäddlinnen Beige/vit 2 delar

Kvalitetssängkläder i 100 % bomull.
Paket 1 st påslakan 150x210 cm, 1 st örngott 50x60 cm
Maskintvätt 60°

Art.nr 70U18-15

Handdukar Beige 3 delar

Kvalitetsshanddukar i 100 % bomull.
Paket 2 st 50x70 cm, 1 st 70x140 cm
480gr/m2 för stora handduken
och 490gr/m2 för de små handdukarna
Maskintvätt 60°

Art.nr 70U18-22

Våffelpläd Beige

1st 130x170cm
100 % bomull. Oeko-tex Standard 100

Art.nr 70U18-19

Ravellitäcket 1 st

Svensktillverkat täcke som är både allergisäkert och Öko-Texmärkt. Täcket har ett mjukt yttertyg och en fyllning med fluffig
och värmande polyesterhålfiber. Är mycket lättskött och torkar
snabbt efter tvätt. Kan även torktumlas i låg temperatur.
150x200 cm Maskintvätt 60°

Art.nr 70U15-08

Ravellikudden 2-pack

Ravellikudde Lyx 1 st

Svensktillverkad kudde som är både allergisäker och
Öko-Texmärkt. Kudden har ett mjukt yttertyg och en
fyllning med fluffig och spänstig polyesterhålfiber. Kan
torktumlas i låg temperatur men torkar snabbt om den
ligger luftigt. Bör skakas och formas efter tvätt.
50x60 cm Maskintvätt 60°

Svensktillverkad, allergisäker kudde av högsta kvalitet som är
Öko-Tex. Är kanske en av Sveriges mest efterfrågade bollfiberkudde, med yttertyg i ekologisk bomullscambric. Kudden bör
skakas och formas efter tvätt. Kan torktumlas i låg temperatur
men torkar snabbt om den läggs luftigt.
50x60 cm Maskintvätt 60°

Art.nr 70U15-06

Art.nr 70U15-07
18

19

Nyanser i stilla grått skänker
lugn till rummet. Det grårandiga påslakanet med den
enfärgade baksidan har en
härlig satinkänsla. Våffelpläd
och handdukar går ton i ton.
Lägg till svensktillverkade
kuddar och täcken från
Varnamo of Sweden och du
har bäddat för sköna drömmar.

Bäddlinnen Grårandig 2 delar

Kvalitetssängkläder i 100 % bomull.
Paket 1 st påslakan 150x210 cm, 1 st örngott 50x60 cm
Maskintvätt 60°

Art.nr 70U18-14

Handdukar Grå 3 delar

Kvalitetsshanddukar i 100 % bomull.
Paket 2 st 50x70 cm, 1 st 70x140 cm
480gr/m2 för stora handduken och 490gr/m2
för de små handdukarna
Maskintvätt 60°

Art.nr 70U18-21

Våffelpläd Grå

1st 130x170
100 % bomull. Oeko-tex Standard 100

Art.nr 70U18-18

Ravellitäcket 1 st

Svensktillverkat täcke som är både allergisäkert och Öko-Texmärkt. Täcket har ett mjukt yttertyg och en fyllning med fluffig
och värmande polyesterhålfiber. Är mycket lättskött och torkar
snabbt efter tvätt. Kan även torktumlas i låg temperatur.
150x200 cm Maskintvätt 60°

Art.nr 70U15-08

Ravellikudden 2-pack

Ravellikudde Lyx 1 st

Svensktillverkad kudde som är både allergisäker och
Öko-Texmärkt. Kudden har ett mjukt yttertyg och en
fyllning med fluffig och spänstig polyesterhålfiber. Kan
torktumlas i låg temperatur men torkar snabbt om den
ligger luftigt. Bör skakas och formas efter tvätt.
50x60 cm Maskintvätt 60°

Svensktillverkad, allergisäker kudde av högsta kvalitet som är
Öko-Tex. Är kanske en av Sveriges mest efterfrågade bollfiberkudde, med yttertyg i ekologisk bomullscambric. Kudden bör
skakas och formas efter tvätt. Kan torktumlas i låg temperatur
men torkar snabbt om den läggs luftigt.
50x60 cm Maskintvätt 60°

Art.nr 70U15-06

Art.nr 70U15-07
20

21

Grönt är inte bara skönt, det
är även tidlöst. Variera mellan
den rutiga och enfärgade sidan
av påslakanet och du får två
olika bäddningar. Lägg till den
gröna våffelpläden till båda.
Skäm bort dig själv med härliga
handdukar och med kuddar
och täcken från Varnamo of
Sweden som värnar om kvalitet
och hållbarhet.

Bäddlinnen Grönrutig 2 delar

Kvalitetssängkläder i 100 % bomull.
Paket 1 st påslakan 150x210 cm, 1 st örngott 50x60 cm
Maskintvätt 60°

Art.nr 70U18-13

Handdukar Grön 3 delar

Kvalitetsshanddukar i 100 % bomull.
Paket 2 st 50x70 cm, 1 st 70x140 cm
480gr/m2 för stora handduken
och 490gr/m2 för de små handdukarna
Maskintvätt 60°

Art.nr 70U18-20

Våffelpläd Grön

1st 130x170 med fransar
100 % bomull. Oeko-tex Standard 100

Art.nr 70U18-17

Ravellitäcket 1 st

Svensktillverkat täcke som är både allergisäkert och Öko-Texmärkt. Täcket har ett mjukt yttertyg och en fyllning med fluffig
och värmande polyesterhålfiber. Är mycket lättskött och torkar
snabbt efter tvätt. Kan även torktumlas i låg temperatur.
150x200 cm Maskintvätt 60°

Art.nr 70U15-08

Ravellikudden 2-pack

Ravellikudde Lyx 1 st

Svensktillverkad kudde som är både allergisäker och
Öko-Texmärkt. Kudden har ett mjukt yttertyg och en
fyllning med fluffig och spänstig polyesterhålfiber. Kan
torktumlas i låg temperatur men torkar snabbt om den
ligger luftigt. Bör skakas och formas efter tvätt.
50x60 cm Maskintvätt 60°

Svensktillverkad, allergisäker kudde av högsta kvalitet som är
Öko-Tex. Är kanske en av Sveriges mest efterfrågade bollfiberkudde, med yttertyg i ekologisk bomullscambric. Kudden bör
skakas och formas efter tvätt. Kan torktumlas i låg temperatur
men torkar snabbt om den läggs luftigt.
50x60 cm Maskintvätt 60°

Art.nr 70U15-06

Art.nr 70U15-07
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Ravelli i samarbete med

Måttset 5 delar

Citruspress 0,3 liter, måttkanna 0,5 och 1 liter, pensel och måttsats.
Produkternas transparens och tydliga markeringar underlättar uppmätning av matvaror och vätskor.
Bakpensel med 100% naturtagel - smälter inte vid höga temperaturer. Svensktillverkade.

Art.nr 70U16-10

Ravelli i samarbete med

En skön pläd värmer gott ute vid brasan, i soffan framför TVn eller i sovrummet. Ravelli erbjuder fem
plädar i olika färger och kvaliteter.

Salt- & Pepparkvarn

16 cm höga i material av odlat gummiträd.
Kvarnarna har ett keramiskt verk i mycket hög kvalitet.

Fleece Pläd Gråtonad
1st 150x200 cm
Maskintvätt 30°

Art.nr 70U16-11

Art.nr 70U17-04

Ravelli i samarbete med

Köksredskap 5 delar

Smart visp, stekspade, slev, silslev och kökstång.
Tål höga temperaturer upp till 260°.
Skonsamma mot kärl med non-stick yta.
Svensktillverkade.

Art.nr 70U16-09
Lakan 2-pack Enkelsäng

Lakan 1-pack Dubbelsäng

100 % Bomull. 150x250 cm
Maskintvätt 60°

100 % Bomull. 240x260 cm
Maskintvätt 60°

Art.nr 70U14-03

Art.nr 70U18-23
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VARJE PAKET KOSTAR 200 KR , 55 KR GÅR DIREKT TILL FÖRENINGEN / KLASSEN

j

Tvätt- och skötselråd

Tar du hand om dina RAVELLI kläder och följer tvättråden
så håller dina kläder längre. Tvätt- och skötselråd framgår
av förpackningen och det finns också skötselrådsetikett
isydd eller printad i underkläderna. Tvätta inte plaggen
i högre temperatur än den som anges på plagget. Tack
vare nya och mer effektiva tvättmedel blir de flesta plagg
rena även i låga temperaturer.

A.) Förbered dig noga innan du startar försäljningen.
1.) Kolla igenom katalogen, hur ser sortimentet ut.
Vilka varor finns det som jag kan sälja.
2.) Vad är det som är bra med Ravelli sortiment?
3.) Tipsa dina kunder vilken som är din favorit.
4.) Vilka varor är de som säljer bäst?
5.) Tryck gärna på de produkter som är
svensktillverkade.

- Dosera alltid rätt mängd tvättmedel både för kläderna
och miljöns skull
- Följ alltid angivna tvättråd

- Använd bra kulörtvättmedel för kläder med färg 		
och ett bra vittvättmedel för vita

- Har plaggen tryck, vänd dem ut och in för att för		
hindra onödigt slitage

Symbolerna betyder:

B.) Sätt ett eget mål och ett gemensamt mål med laget/klassen
hur många paket du/ni skall sälja.

- För att skona miljön kan produkter med tryck 		
tvättas i 40 ° istället för i 60 °

Maskintvätt 40° C

j

TIPS FÖR ATT LYCKAS

C.) Gör en lista på vem du skall sälja till ex. mamma/pappa,
mor/farföräldrar, kompisar, släktingar, grannar,
idrottsledare, lärare

- Underkläder i bomull skall ej torktumlas. De bör 		
sträckas i vått tillstånd och hängtorkas.

Maskintvätt 60° C

D.) Hur skall du sälja;

Klorblekmedel får ej användas
Får torktumlas

1.) Ladda ner Ravelli Appen från Appstore eller
Google Play, då har du alltid möjligheten att sälja till dem
du träffar. Använd dig av din unika webshop och dela den
med kompisar släkt och kollegor.
2.) Knacka på hos grannarna i närområdet.
3.) Använd FB, Instagram, Twitter och informera att du säljer.
4.) Berätta för din släkt/vänner.

Byten och reklamationer

Får ej torktumlas

Får strykas, max 150°

C

Vill du byta en produkt? Har du köpt fel storlek fel färg
eller vill reklamera. Ibland blir det fel hur noga du än har
varit. Hos RAVELLI har du alltid rätt att byta oanvända
plagg. Det du behöver göra är att gå in på vår hemsida
och registrera ditt byte eller reklamation.

Får ej strykas

Tål ej starkare kemtvättvätska än
perkloreten

E.) När du träffar dina kunder är det viktigt att du informerar om:

Skicka sedan produkten till oss på RAVELLI så skickar vi en
ny vara till dig. Vill du veta mer om hur det fungerar med
byten och reklamationer finns svaren på www.ravelli.se
under fliken att KÖPA RAVELLI / BYTEN, REKLAMATIONER, RETUR.

Ej kemtvätt

Får torktumlas i låg temperatur

Eventuella byten ska ske inom 30 dagar efter leverans.

Storleksguide

XXS = 146-152 cl (9-10 år) XS = 160-170 cl (11-12 år)
Dam

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Storlek

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

A, Byst

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

B, Midja

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

94

100

106

112

C, Stuss

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

117

122

127

132

D, Innerbenslängd

75

76

77

78

79

80

81

82

82

83

84

85

86

87

A
B
C

Herr

XXS

XS

Storlek

40

42

44

S
46

48

M
50

52

54

56

58

60

62

A, Bröst

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

B, Midja

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

C, Stuss

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

D, Innerbenslängd

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

L

XL

1.) Namn
2.) Vad går pengarna till som ni får in på försäljningen.
3.) Ex. du säljer Ravelli och jag om min klass/lag skall åka på cup,
skolresa, träningsläger.
4.) Ravelli sortiment är brett och består av: underkläder,
strumpor, träningskläder, hemtextil
och köksprodukter. Vårt motto är att vi kan erbjuda ”någonting
till alla” som ni träffar.
5.) Tacka för beställningen och berätta att varorna kommer att
levereras direkt hem till dig som kund inom några veckor.
6.) Berätta för kunden att de får mycket för pengarna, då de
endast betalar 144 kr/paket eftersom 55 kr/paket går till
ert lag/klass. Och 1 kr/paket går till Friends.
7.) Använd dig av din unika webbshop! Se till att dela din unika
webbshop med alla de du känner. Då kan de lägga order direkt
på din sida och få en leverans direkt hem till sig, eller om de vill
få sina beställda produkter levererade med den normala stora.
Supersmidigt.

XXL

Andreas Ravelli
har gått hela varvet – från ungdomsidrott
till elitfotboll – och tillbaks. Förutom ungdomsarbete och meriter som spelare/tränare i
Östers IF, IFK Göteborg och A-landslaget så har
han även jobbat med försäljning i företag med
starka varumärken. Läs hans grundtips så går
bollen din väg.

Stort grattis Växjö DFF till allsvenskan och till Ravelli försäljningen.
Växjö DFF sålde drygt 3.000 paket och tjänade 250.000 kr på att
sälja Ravelli paket.

Fagerhult/Habo innebandy P06 har sålt 1.182 Ravelli paket under
tre säljomgångar och tjänade 70.000 kr.
Senast sålde laget 496 paket och tjänade drygt 29.000 kr.

Lycka till!
Andreas Ravelli

Växjö Vipers SM finalister i Innebandy 2017. Har sålt 4.000 Ravelli
paket under hösten och tjänat drygt 300.000 kr.

D
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RAVELLISPORT.SE
RAVELLI SPORT
En webbshop där du som privatperson
kan köpa våra märkesvaror med hög kvalitet
och enastående priser.

KLUBBSHOP

WEBBSHOP
RAVELLI SPORT
Sveriges troligen bästa sportavtal.

DU ÄR SPECIELL.

DET VI ERBJUDER ÄR UNIKT.

Som respresentant för en idrottsklubb är du en ”målgrupp”. Alla som säljer sportartiklar vill ha dig som kund.
För oss är du nått annat. En idrottare precis som vi. Som
behöver bra grejor för din verksamhet. Till priser som
inte äter upp hela kassan. Därför nöjer vi oss inte med att
rabbla rabattsatser och kickbacks.

Allt börjar med ett personligt möte, där vi tillsammans
gör upp om vilka produkter som är intressanta för dig.
Sen pratar vi priser. Och utformar ett avtal där du får klara
papper på hur stor rabatten är i förhållande till ordinarie
pris. Bli inte förvånad om det närmar sig halva priset! Och
det slutar inte där. När sortimentet är bestämt bygger vi
klubbens egen webbshop. Här kan alla klubbmedlemmar – även föräldrar och icke aktiva – köpa det dom behöver. Och gissa vem som får förtjänsten?

Hör av dig så börjar vi utformningen av ett givande
samarbete.

www.ravellisport.se

När säljande blir givande

Ravelli AB Liavallsvägen 4 SE- 330 31 Kulltorp
Vxl: +46 (0)370-82 600 Email: info@ravelli.se Twitter: @RavelliThomas
Facebook: Ravelli AB Instagram: ravelliab www.ravelli.se

