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Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 21,30 26,70 x x
500 17,80 21,50 25,40 29,30
1000 14,70 17,30 20,40 23,40
2500 14,60 16,90 19,70 22,50

Team Small 600ml
Ingår i Team-serien. Liten och nätt men med generösa tryckytor. Ergonomisk design med 
grepp redo för action gör Team Small optimal för alla sammanhang, hos klubbar, i butiker och 
som give-away.

Material: Bioplast  
Kapsyl:45mm push-pull ingår (omonterad). 
Diameter: 75mm 
Höjd med kapsyl: 207mm
Antal/fp: 100st/låda över 1000st 199st/bal.
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur
Färger på lager: 

Vid köp av över 5000, se vårt breda ut-
bud av färger på emballatorlifestyle.se
Kontakta oss för offert och leveranstid 
för order över 5000 flaskor.

Vit

Svart

PMS Pink C



Team Medium 760ml
Team Medium ingår i Team-serien. Generösa tryckytor och en ergonomisk design med grepp redo 
för action gör serien optimal för alla sammanhang hos klubbar, i butiker och som give-away. 

Material: Bioplast  
Kapsyl:45mm push-pull ingår (omonterad). 
Diameter: 75mm 
Höjd med kapsyl: 235 mm 
Antal/fp:100st/låda över 1000st 161st/bal.
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur
Färger på lager:

Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 22,30 27,60 x x
500 18,60 22,20 26,00 29,90
1000 15,90 18,50 21,50 24,60
2500 15,60 17,90 20,70 23,50

Vit

Svart

PMS 158 C

PMS 180 C

PMS 2728 C

Vid köp av över 5000, finns fler färger 
att tillgå. Kontakta oss för offert och 
leveranstid för order över 5000 flaskor.



Team Large 900ml
Team large ingår i Team-serien som sportflaskor i tre storlekar. Generösa tryckytor och en ergo-
nomisk design med grepp redo för action gör serien optimal för alla sammanhang hos klubbar, i 
butiker och som give-away.

Material: Bioplast  
Kapsyl: 45mm push-pull ingår(omonterad). 
Diameter: 75mm 
Höjd med kapsyl: 270 mm
Antal/fp:100/låda över 1000st 161st/bal
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur
Färger på lager: 

Vid köp av över 5000, finns fler färger 
att tillgå. Kontakta oss för offert och 
leveranstid för order över 5000 flaskor.

Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 23,30 28,60 x x
500 19,90 23,40 27,30 31,20
1000 16,80 19,40 22,40 25,50
2500 16,70 19,00 21,80 24,60

Vit

Svart



Team Shaker 900 ml
Team-shaker optimerar fördelningen av pulvret tack vare små piggar inuti flaskan. Samtidigt slår 
locket sönder klumpar och någon traditionell silfunktion behövs inte. Det gör shakern lätt att rengö-
ra och mer hygienisk. I Team-serien ingår även sportflaskor i tre storlekar. 

Material: Bioplast  
Kapsyl: Monterad kapsyl ingår. 
Diameter: 90mm 
Höjd med kapsyl: 210 mm
Antal/fp:12st/kart.
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur.
Färger på lager:

Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 44,40 49,80 x x
500 38,80 42,40 x x
1000 33,80 36,50 x x
2500 30,80 33,10 x x

Vit

Svart

          PMS Pink C

Vid köp av över 5000, finns fler färger 
att tillgå. Kontakta oss för offert och 
leveranstid för order över 5000 flaskor.



Lady 750ml
Vår första funktionsdesignade produkt och en av de absoluta storsäljarna inom fitness, träning och 
give-away. Greppvänlig med riktigt snygga linjer och en klassiker som plagieras världen över. Det 
är vi som tillverkar originalet!

Material: Bioplast  
Kapsyl: 32 mm Push-pull ingår (omonterad). 
Diameter: 71 mm 
Höjd med kapsyl: 265 mm
Antal/fp:100st/krt. Över 1000st 199st/bal.
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur
Färger på lager: 

Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 23,40 28,80 x x
500 19,80 23,30 27,20 31,10
1000 17,10 19,80 22,90 26,20
2500 16,00 18,30 21,20 24,00

Vit

Svart

            PMS 368 C

Vid köp av över 5000, finns fler färger 
att tillgå. Kontakta oss för offert och 
leveranstid för order över 5000 flaskor.



Ladynette 500ml
Liten och extra smidig, samtidigt som du får stor tryckyta för profilering. Tillsammans med den frä-
scha designen blir den därför perfekt för event och som give-away. Också mycket populär i sam-
band med all typ av träning och på jobbet.

Material: Bioplast  
Kapsyl: 32 mm Push-pull ingår (omonterad). 
Diameter: 65 mm 
Höjd med kapsyl: 226 mm
Antal/fp: 100st/krt. Över 1000st 241st/bal.
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur
Färger på lager: 

Vid köp av över 5000, finns fler färger 
att tillgå. Kontakta oss för offert och 
leveranstid för order över 5000 flaskor.

Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 17,70 23,10 x x
500 14,70 18,20 22,10 26,00
1000 12,70 15,40 18,60 21,80
2500 11,30 13,70 16,50 19,30

Vit

Svart

PMS 180 C



Classic 700ml
Mellanstor i elegant och klassiskt stilren design. Den stora tryckytan gör det enkelt att profilera 
flaskan fullt ut. Mycket populär såväl på kontoret som i gymmet och med sin smidighet är den lätt 
att använda i alla sammanhang. Passar i de flesta cykelhållare. 

Material: Bioplast  
Kapsyl: 45mm push-pull ingår(omonterad). 
Diameter: 75mm 
Höjd med kapsyl: 226 mm
Antal/fp:100/kart. Över 1000st 161st/bal
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur
Färger på lager: 

Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 22,30 27,70 x x
500 18,70 22,30 26,20 30,00
1000 16,80 19,50 22,70 25,90
2500 15,90 18,20 21,10 23,90

Vit

Svart

PMS 201 C

            PMS 575 C

Vid köp av över 5000, finns fler färger 
att tillgå. Kontakta oss för offert och 
leveranstid för order över 5000 flaskor.



Small 500ml
Kompakt och mycket behändig. Passar lika bra på träningspasset som i vardagen. Den maxima-
la tryckytan inbjuder till profilering och den lilla storleken gör den lätt att ha med sig. Framtagen i 
samarbete med svensk cykelsport och sitter perfekt i flaskhållaren. 

Material: Bioplast  
Kapsyl: 45mm push-pull ingår(omonterad). 
Diameter: 75 mm 
Höjd med kapsyl: 180 mm
Antal/fp:100st/krt. Över 1000st 161st/bal.
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur
Färger på lager: 

Vid köp av över 5000, finns fler färger 
att tillgå. Kontakta oss för offert och 
leveranstid för order över 5000 flaskor.

Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 21,40 26,70 x x
500 18,00 21,50 25,40 29,30
1000 15,50 18,10 21,40 24,60
2500 14,70 15,80 18,60 21,50

Vit

Svart



Mini 300ml
Så liten att den ryms i fickan eller handväskan. Lätt att greppa även för en mindre hand och funge-
rar utmärkt att ha med sig under den intensiva promenaden, på utflykten eller under joggingturen. 
Uppskattad som give-away.

Material: Bioplast  
Kapsyl: 32 mm Push-pull ingår (omonterad). 
Diameter: 60 mm 
Höjd med kapsyl: 170 mm
Antal/fp:100/krt. över 1000st 287/bal.
Leveranstid: 2-3 v. från godkännt korrektur
Färger på lager: 

Kliché: 245 kr/färg Tryckfärger
Antal 1 2 3 4
200 20,70 26,10 x x
500 17,30 20,90 24,70 28,60
1000 14,20 16,90 20,00 23,30
2500 12,70 15,00 17,90 20,70

Vid köp av över 5000, finns fler färger 
att tillgå. Kontakta oss för offert och 
leveranstid för order över 5000 flaskor.

Vit

Svart



Emboss 500ml
Liten, robust med mycket attityd som ger alla möjligheter att 
exponera varumärken. Förutom bra tryckytor kan den präglas 
i det stora greppet. Sitter perfekt i handen och ger garanterat 
effekt som give-away. Lanserades 2010 och blev snabbt en 
succé. MOQ - 5000 st, kontakta oss för offert och leveranstid 
och färgval

Action 750ml
Cykelflaska med ett skönt och säkert grepp även när du ger 
max. Passar perfekt för alla tuffare utmaningar och påfrest-
ningar inom sport och träning, tack vare sin robusta design. 
Mycket populär hos alla som verkligen vill hålla sig i form. 
MOQ - 5000 st, kontakta oss för offert och färgval

Yoga 500ml
Yoga är en stilren och sofistikerad vattenflaska som passar 
lika bra till det tuffa träningspasset som i vardagen eller till yo-
gapasset. Den maximala tryckytan inbjuder till profilering och 
den lilla storleken gör den lätt och smidig att ha med sig. 
MOQ - 5000 st, kontakta oss för offert och leveranstid och 
färgval



Basic-serien 500-750-1000ml
Vår första sportflaska, som nu finns i tre storlekar. 
Basic är fortfarande lika praktisk och prisvärd. En stabil 
bas-produkt som erbjuder en riktigt stor och 
sammanhäng-ande tryckyta för tydlig profilering, med 
möjligheten att ta ut de grafiska svängarna. MOQ - 
5000 st, kontakta oss för offert och leveranstid och 
färgval

Binibottle 1000ml
Tack vare sitt extra och unika påfyllningshål på sidan 
får den plats och kan fyllas smidigt även under 
handfats-kranen. Stor volym, sportig form och ett 
slimmat grepp som gör den till en populär produkt för 
alla träningssam-manhang. MOQ - 5000 st, kontakta 
oss för offert och leveranstid och färgval

* Alla priser är exkl.moms
* Montering av kork 1 kr/st
* Leverans - Fritt vårt lager
* Startkostnad tillkommer med 245 kr/tryckfärg

Övriga Villkor



Kapsyler

45 mm 32 mm

Svart 45mm kapsyl i bioplast

Vit 45mm kapsyl i bioplast

Blå 45mm kapsyl i bioplast

Röd 45mm kapsyl i bioplast

Svart 32mm kapsyl i bioplast

Vit 32mm kapsyl i bioplast

Blå 32mm kapsyl i bioplast

Röd 32mm kapsyl i bioplast



Tel: +46 (0)33-12 09 01
info@lennartsidrottspriser.seE-post:

Post:
Lennarts Lotter & Idrottspriser
Skolgatan 43, 503 43 BORÅS

www.lennartsidrottspriser.se




