
"Varumärket Ravelli står för design och kvalité och är skapat för"Varumärket Ravelli står för design och kvalité och är skapat för

idrottsrörelsen av människor som vet att ungdomsverksamhetidrottsrörelsen av människor som vet att ungdomsverksamhet

kostar.kostar.

Istället för fancy butiker låter vi ungdomen sälja och tjäna pengarIstället för fancy butiker låter vi ungdomen sälja och tjäna pengar

till klubben, klasskassan eller lagkassan.till klubben, klasskassan eller lagkassan.

Funktionella och snygga produkter till vettiga priser."Funktionella och snygga produkter till vettiga priser."
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176kr
exkl. moms

176kr
exkl. moms

176kr
exkl. moms

176kr
exkl. moms

STÖTTA DIN FÖRENING!STÖTTA DIN FÖRENING!

Köp julklappar till dina anställda.Köp julklappar till dina anställda.
Exempel; Köp 1 bäddset 176 kr. 55 kr går tillExempel; Köp 1 bäddset 176 kr. 55 kr går till

föreningen/laget.föreningen/laget.

Hur går det till? Lägg beställning till: Kontaktperson: Liv SahlbergHur går det till? Lägg beställning till: Kontaktperson: Liv Sahlberg

Ring 070-209 40 70, eller e-maila: liv.sahlberg@booff.seRing 070-209 40 70, eller e-maila: liv.sahlberg@booff.se

Företaget köper paketen av Ravelli för 176 kr/paket. När fakturan är betalad,Företaget köper paketen av Ravelli för 176 kr/paket. När fakturan är betalad,

betalar Ravelli 55 kr/paket i provision till föreningen/laget.betalar Ravelli 55 kr/paket i provision till föreningen/laget.

Nedan ger vi tips på några favoriter men du ser hela utbudetNedan ger vi tips på några favoriter men du ser hela utbudet

på på www.ravelli.sewww.ravelli.se

Bäddlinnen grårandig 2 delar!Bäddlinnen grårandig 2 delar!
Kvalitetssängkläder i 100 % bomull.Kvalitetssängkläder i 100 % bomull.

Paket 1 st påslakan 150x210cm,Paket 1 st påslakan 150x210cm,

1 st örngott 50x60 cm Maskintvätt 60°1 st örngott 50x60 cm Maskintvätt 60°

Fleece pläd 150x200 cm!Fleece pläd 150x200 cm!
Flanell Fleece Plädi olika grå nyanser.StorlekFlanell Fleece Plädi olika grå nyanser.Storlek

150x200 cm Maskintvätt 30°150x200 cm Maskintvätt 30°

Kortfodral 1st Nyckelfodral 1st,Kortfodral 1st Nyckelfodral 1st,

Cognagbrunt/Svart kalvskin !Cognagbrunt/Svart kalvskin !
Kortfodral av kalvskinn med RFID skydd vilketKortfodral av kalvskinn med RFID skydd vilket

innebär att du skyddar dina kort mot skimming.innebär att du skyddar dina kort mot skimming.

Ravelli SportväskaRavelli Sportväska
--     Frontficka för enkel märkningFrontficka för enkel märkning

- Förstärkta och vadderade med kraftigt material- Förstärkta och vadderade med kraftigt material

i botteni botten

--     Kraftiga, förstärkta handtagKraftiga, förstärkta handtag

--     Extra bärhandtag även på kortsidaExtra bärhandtag även på kortsida

--     Avtagbar axelrem med metallspännenAvtagbar axelrem med metallspännen

--     Liten innerfickaLiten innerficka

Strl. 30x20x50cmStrl. 30x20x50cm

- Lägg företagslogga för 50 kr.- Lägg företagslogga för 50 kr.

Telefonnummer: 0370-82600Telefonnummer: 0370-82600

  Ravelli AB Liavallsvägen 4, 330 31 Kulltorp Ravelli AB Liavallsvägen 4, 330 31 Kulltorp www.ravelli.sewww.ravelli.se

Ni visste väl att under 2020 får företag ge enNi visste väl att under 2020 får företag ge en

gåva till anställda till ett värde av max 1000 kronor inklusive moms. Gåvan är då skattefri för dengåva till anställda till ett värde av max 1000 kronor inklusive moms. Gåvan är då skattefri för den

anställde och avdragsgill som personalkostnad för företaget.anställde och avdragsgill som personalkostnad för företaget.

Handdukar Aqua 2st 50x70 1st 70x140!Handdukar Aqua 2st 50x70 1st 70x140!
Kvalitetsshanddukar i 100 % bomull. Paket 2 stKvalitetsshanddukar i 100 % bomull. Paket 2 st

50x70 cm, 1 st 70x140 cm 4.50x70 cm, 1 st 70x140 cm 4.

Maskintvätt 60°.Maskintvätt 60°.
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