WELCOME TO
THE URBAN DJUNGEL
OF CREATIVE PRODUCTS
Det är så vi ser det.
En stor Urban djungel, inte helt olik den snåriga
och välväxta djungel som vår apa kommer ifrån.
Vi hoppas att tillsammans med er kunna tämja,
hitta och nå fram bland allt som finns där ute.
Det är här vi hittar vår inspiration och våra
produkter, det är här vi jobbar.

– FOLLOW THE MONKEY, MY FRIEND

LED
IT
BE
CHRISTMAS
starry sky Christmas card
Ett annorlunda och kul julkort som skänker
julstämning i mörkret.
Med LED IT BE CHRISTMAS projekterar man
upp ett mysigt mönster för att skapa en
stjärnhimmel i taket eller ett glimrande ljus på
granen. Varför inte skapa lite julkänsla runt ditt
kontor!
LED:en har en USB-kontakt som gör det möjligt
att koppla den till allt som har en USB-ingång.
Genom att vrida LED:ens huvud förändras
mönstret.

Boxen är utformad som ett julkort.
Skriv på traditionellt sätt eller bifoga en hälsning
i kartongen.
Går utmärkt att skicka som vanligt brev.

– LED it be Christmas, my friend.
Material: Aluminium / plast
Längd: 20,7cm
Spänning: 5.0V
Ström: 50mA
Effekt: 100 mW
Kartong mått: 11,5 x 7 x 3cm

(Artikelnr: FA1044)

Levereras graverad med texten LED IT BE CHRISTMAS.
Finns plats på motsatt sida för egen lasergravyr.

HALO
headlamp

Pannlampan för den som kräver ett riktigt proffsigt
ljus. Fungerar lika bra i yrkeslivet som på
träningspasset eller andra fritidsaktiviteter.
Med HALOs smarta funktioner kan du ställa in
ljuset utifrån dina behov.
Vi älskar sensorfunktionen! Front COB LED:en
lyser upp ditt närområde med en vidvinkel upp mot
180 grader.
XPE LED:en som sitter på sidan ger en längre
ljusbild, upp till 100m.
HALO är uppladdningsbar via typ-C.

Extra info
Läge
COB 100%
COB 40%
COB/XPE flash
XPE 100%
XPE 40%

Styrka
350LM
150LM
0–150LM
150LM
60LM

Batteri tid
2,5 tim
5 tim
8 Tim
4 tim
8 tim

Storlek: Elastisk / ställbar, bredd: 2,5/3,5cm
Material: Silikon / Polyester
Färg: Svart

– Start shining, my friend.
Teknisk specifikation
Li- batteri: 3.7V 1200mAh
COB LED: 350 Lumen
XPE LED: 150 Lumen
IPX4: Hårt regn godkänd
USB: Type-C

Förädling: Vi rekommenderar en lasergravyr eller ett transfertryck på Halo.
(Artikelnr: FA1034)

ESCAPER
emergency tool
ESCAPER är ett nödverktyg som vid
en fordonsolycka hjälper dig att både
krossa fönster och skära loss från ett
trasslande säkerhetsbälte.
Dra av skyddskorkarna på verktygets
kortsidor för att komma åt de två olika
funktionerna.
Funktionen för fönsterkrossaren
aktiveras genom att hårt trycka toppen
mot sidofönstret som då triggar
fjädersystemet och skickar ut en
metallpigg som krossar rutan.
Var inte rädd för att trycka till ordentligt
mot fönstret.
Vill du prova funktionen medföljer en bit
glas i förpackningen.
Ett snyggt nödverktyg och en billig
livförsäkring!
Mått: 9,5 x ⌀ 2 cm
Material: Aluminium/plast
Färg: Grå granit

– Be safe, my friend.
Förädling: Vi rekommenderar en lasergravyr på Escaper.

(Artikelnr: FA1035)

BITZER
precision bits set

Vi älskar det här setet!
Ett riktigt snyggt fodral i aluminium med en
schysst klicka-för-att-öppna-funktion.
BITZER är utmärkt till både montering och
demontering av produkter med mindre skruvar.
Setet består av 24 st precisionsbits samt en
bitshållare. Alla bits är tillverkade av högkvalitativ
S2-stål. Bitsen är behandlade i en speciell
härdningsprocess med temperaturer upp till 870º
C. Detta ger bitsen en hårdhet på 60 HRC.
Mått: 6,5 x 16,7 cm
Material: Aluminium/ stål/ plast
Färg: Grå granit

– Just a kickazz tool, my friend.
Phillips bits: (PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PH2)
Slotted bits: (1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0)
Pentalobe bits: (T2, T3, T4)
Torx bits: (T2 / T3 / T4)
Tamperproof Torx bits( TR5 / TR6 / TR8 / TR10 / TR15)
Internal Hex bits: (H1.5 / H2.0)
Spanner bits:(U2.6)
Tri-Wing bits:(0.6)

(Artikelnr: FA1036)

Förädling: Vi rekommenderar en lasergravyr på Bitzer.

D-VEGAS
cards and dice
En fin liten tygpåse innehållande två av världens
vanligaste sällskapsspel – spelkort och tärningar.

Stora coola rubinröda tärningar där vi bytt ut ettan till
Fatazz-apan. Kul detalj, va?
Tärningarna fungerar perfekt till traditionella
tärningsspel eller varför inte till det numera klassiska
Julklappsspelet.
Kortens sviter har ett klassiskt utseende med en extra
snygg baksida. Scanna av QR-koden på tygpåsen för
tips om olika spel och regler.

– Alea iacta est, my friend.

Scanna QR-koden för spelregler.

Tärningar: Akryl
Storlek: 19mm
Färg: Rubinröd
Kort: 350g FCS godkänt papper
Mått: 57x87mm
Tygpåsen: Polyester 80%, 20% Nylon
Mått: 90 x 180mm

(Artikelnr: FA1045)

Förädling: Vi rekommenderar ett transfertryck på tygpåsen.

SHUT THE BOX

Scanna QR-koden för spelregler.

Mind game

Beroendeframkallande spel för en eller flera.
I grunden ett lätt spel som utmanar dig själv eller
andra på ett lättsamt sätt. Spelet har 9 st
numrerade brickor samt 2 st tärningar.
Tärningarna visar vilka brickor som får fällas ner.
Med hjälp av tärningarna, matematik och
skicklighet är tanken att stänga ner så många
luckor som möjligt, helst alla.
Scanna QR-koden för spelregler.

– Shut the box, my friend.
Material: Furu
Mått: 21,5 x 3 x 15 cm
Färg: Svart

Förädling: Spelplanen kan lyftas ur och vändas.
Detta för att möjliggöra ett eget tryck på spelet.

(Artikelnr: FA1046)

SLING PLAY
puck game

Ett snabbt spel för utmanande matcher.
Fatazz Sling play är ett enkelt och roligt spel som är lätt att komma igång med.
Det gäller att vara snabb men framför allt pricksäker. Med hjälp av gummibandet
skall spelarens puckar skjutas över till motsatt sida.
Klarar du stressen? Om inte finns det på baksidan en spelplan för Fia med knuff,
valet är ditt.

– My friend, ready..steady…Go...

Material: trä
Storlek: 55x29x2,5 cm
Spelpuckar: 10 st
Baksidan: Fia med Knuff

(Artikelnr: FA1026)

CORNHOLE
throwing game

Ett kul spel för både vuxna och barn! Dessutom är det lätt att lära sig.
Det perfekta spelet att plocka fram vid festen eller mötet när det är dags för en
utmaning. Spelet går ut på att kasta ärtpåsar och samla så många poäng som
möjligt. Cornhole är gjort av svensk skog och är därför ett bra miljöval.

– Hole-y mole-y, my friend.
• Producerad i papper från svensk skog
• 2 x 4st bön-kastpåsar
• Platt, smart lösning
• Storlek: plan 40 x 30 cm
Psst!
Går att beställa i
specialutförande från 108st.
Leveranstid: 2-3 veckor
(Artikelnr: FA1019)

CORNHOLE
throwing game

SWEDEN

Ett kul spel för både vuxna och barn! Dessutom är det lätt att lära sig.
Det perfekta spelet att plocka fram vid festen eller mötet när det är dags för en
utmaning. Spelet går ut på att kasta ärtpåsar och samla så många poäng som
möjligt. Cornhole är gjort av svensk skog och är därför ett bra miljöval.

-Hole-y mole-y, my friend.
• Producerad i papper från svensk skog
• 2 x 4st bön-kastpåsar
• Platt, smart lösning
• Storlek: plan 40 x 30 cm
• Bestäm ett helt eget motiv från 108st

(Artikelnr: FA1020)

DR.PONG
ping-pong set

Med vårt portabla ping-pong set har det aldrig varit smidigare att
spela pingis! DR.PONG har ett utdragbart och självspännande nät
som gör det busenkelt att snabbt rigga för en pingismatch på valfritt
bord.
Bordets storlek spelar ingen roll, den smarta nätfunktionen
förvandlar så gott som alla bord till ett pingisbord.
Använd köksbordet, matsalsbordet eller soffbordet.
Varför inte rigga upp kontorsbordet på fikarasten?
Så plocka framvinnarskallen och utmana dina kollegor,
vänner och familj på en match!
DR.PONG består av ett nät, två rack samt två pingisbollar packat
i en gympapåse gjord av återvunna petflaskor.

– Game on, my friend.
Nätets maxlängd: 150cm
Lämplig tjocklek på bordskiva: 1-5cm
Färg: Svart
Rack: Trä (Poppel), gummi
Nät: Plast, Nylon
Bollar: ABS
Gympapåse: Polyester (R-PET)
Mått påse: 35x24cm

(Artikelnr: FA1047)
Förädling: Vi rekommenderar ett transfer tryck på påsen.

EMPOWER
jump rope & resistance bands

EMPOWER är setet som ger dig grymt bra träning med enkla medel.
Använd hopprepet för att snabbt få upp din puls och vips så har du,
snart förbättrat både din kondition och koordination!
Hopprepet har ett räfflat grepp samt en gummerad
justerbar vajer. De tre gummibanden har olika motstånd
– Light, Medium och Hard, för att du ska kunna anpassa
träningen utefter muskelgrupp, intensitet och svårighetsgrad.
EMPOWER är ett bra träningskomplement och underlättar
träningen hemma såväl som på resande fot.
Setet består av ett justerbart hopprep och tre olika träningsband,
packat i en gympapåse gjord av återvunna petflaskor.

– A bag of muscle fever, my friend.
Hopprepets längd: 3meter, ⌀ 2.5mm
Material hopprep: Aluminium, plast
Mått träningsband: 150 x 15cm
Motstånd träningsband: 12, 16, 20kg
Material träningsband: Latex
Mått gympapåse: 35x24cm
Material gympapåse: Polyester (R-PET)

Scanna QR-koden för träningstips.

(Artikelnr: FA1041)
Förädling: Vi rekommenderar ett transfer tryck på påsen.

2-EXPLORE
sarong & dry bag

Det smarta kitet för äventyr och en given reskamrat
på dina upptäcktsfärder!

Sarongen kan användas på fantastiskt många sätt.
Den är smidig som ett plagg, att sola på, byta om
under eller som skydd för solen.
Den kan användas som en pläd eller kudde i bilen,
på bussen eller flyget.
Sarongen är snabbtorkande, ultralätt och tar liten
plats, så se till att även packa ned annat bra å ha’
i dry bagen!
Dry bagen är en särskilt bra vän under dagar
då du befinner dig vid vatten eftersom den är
helt vattentät.
Använd 2-Explore när du SUP:ar, seglar eller
åker 50 knop i en kickazz båt.
Ett riktigt bra start-kit till nästa resa, semester
eller företagsevent.
Storlek sarong: 155 x 120cm
Färg: Black summer
Material: Polyester
Dry bag: 2L
Färg: Svart
Material: Tarpaulin (PVC)

– Go explore, my friend.

(Artikelnr: FA1037)

Förädling:
Vi rekommenderar ett
screentryck på dry bagen.

FATFIRE
Portable fire place

En portabel eldstad på ben som gör det enkelt att elda på alla möjliga utomhusplatser.
Eftersom elden kommer upp en bit från marken minskar risken för att underlaget ska ta
skada. Därför fungerar FAT FIRE utmärkt på platser där det tidigare har varit svårt att
göra eld. Lätt att montera upp och ned.
– I bring fire, my friend.
• 4 st teleskop-grillgafflar
• Levereras i en nylon påse
• Material: Aluminium ram & brandsäker mech.
• Storlek: 56x56x43 cm
Förädling: Vi rekommenderar ett vävt epoximärke.
(Artikelnr: FA1025)

FOLLOW
goggles

I samarbete med REVO och deras världskända Lins-teknologi erbjuder nu
Fatazz Creative Products ett par skidglasögon i toppklass.
Linsen består av två sammansatta linser som bidrar till bland annat mindre
kondens och imma. Linsen är gjord av okrossbar polykarbonat och är
antirep-behandlade. Med FOLLOW och REVO's isblåa lins får man ett brett
synfält och 100% UV-skydd.
(Filterkategori: 3 (S3): Mörk toning och släpper igenom 8-18% av ljuset och där av optimal i väldigt ljusa miljöer.)

Den minimalistiska ramen är gjord av TPU, vilket gör den miljövänlig samt
bidrar till elasticiteten. FOLLOW's unika magnetsystem gör det busenkelt att
byta lins om väderförhållandena skulle förändras radikalt. För en optimal
komfort och en bra luftcirkulation har FOLLOW ett trippelt lager skyddande
skum. På resårbandets insida finns antiglid-ränder för ett bra grepp mot
hjälmen.
FOLLOW Goggles levereras i en mikrofiberpåse och stöttålig väska.

– I'll catch you on the slopes, my friend.
Egen design
FOLLOW's resårband kan bytas ut om man är intresserad av att förädla och
köpa till egendesignade resårband. (Från 30st) Pris: 200 KR/st
Gul extralins: Köp till en extralins för kvällsåkning eller molniga dagar.
Filterkategori: 2 (S2) släpper igenom 18-43% av ljuset. Pris: 200 KR/st

(Artikelnr: FA1042)

DOUGLAS
Bluetooth speaker

En kaxig bluetooth-högtalare i form av en bulldog.
Douglas är en musikalisk vovve som alltid levererar ett
klart och fint ljud. Vi har i alla fall aldrig hört honom skälla.

– Beware of the dog, my friend.
Ljudstyrka: 5w
Litiumbatteri: 1200mAh
Bluetooth: V5.0
Strömnivå: DC 5 volt
Laddningstid: 3 tim
Speltid: 2–3 tim
Mått: 13,3 x 13 x 12cm
Färg: Svart
Material: ABS, Nylon

(Artikelnr: FA1048)
Förädling: Vi rekommenderar en lasergraverad metallplatta eller en doming.

SPEAKER ON A PIN
Bluetooth speaker

En portabel högtalare med kul innovation.
Som namnet avslöjar finns möjligheten att skruva fast en
”pinne” på högtalaren. Stativet eller pinnen underlättar när
du vill placera högtalaren direkt i tex. sand, jord eller snö.
Speaker on a pin är byggd för att klara kraftigt regn och har
ett bra ljud för sin storlek. Går att parkoppla med hjälp av
TWS-teknik (True Wireless Stereo).

– Stick to music, my friend.
Ljudstyrka: 10w
Litiumbatteri: 1800mAh
Bluetooth: V5.0
Strömnivå: DC 5 volt
Laddningstid: 4 tim
Speltid: 6 tim
Mått: Höjd 18 cm, 8 cm i Ø
Höjd: Med pinne 43 cm
Vattenklass: IPX5 klassad
Kopplingsavstånd: 10m
Färg: Svart
Material: ABS, Nylon
• Kan användas utan pinnen

Förädling: Vi rekommenderar en lasergraverad metallplatta eller en doming.

(Artikelnr: FA1027)

WATERSPLASH
Waterproof speakers

En smidig och bra portabel högtalare
som klarar både väta och lite stötar.
Vill du spela i duschen? Inga problem,
Watersplash är extremt vattentålig.
Den gummerade ytan ger högtalaren
ett coolt utseende och en skön känsla.
Ett bra ljud i förhållande till sin storlek.
– Water bomb safe, my friend.
Ljudstyrka: 10w
Litiumbatteri: 1200mAh
Bluetooth: V5.0
Strömnivå: DC 5 volt
Laddningstid: 3 tim
Speltid: 5 tim
Mått: 17 x 8 cm
Vattenklass: IPX7 klassad
Kopplingsavstånd: 10m
Färg: Svart
Material: Gummerad ABS, Nylon

(Artikelnr: FA1039)

AC/DC
Speaker with wireless charging

En högtalare med trådlös laddning och fantastisk batterikapacitet.
AC/DC är en stilren och omtyckt högtalare som spelar upp ett rent och klart ljud.
På högtalarens övre del finns en laddningsplatta. Här kan du ladda alla trådlösa enheter som
är kompatibla med Qi-teknik.
Likt “Qi” betyder energiflöde på kinesiska, har AC/DC verkligen energi!
Med sitt batteri på hela 3600 mAh har högtalaren en otroligt lång spelkapacitet på upp till 30
timmar/laddning. Då det finns inbyggd mikrofon går AC/DC även att användas som en
enklare konferenshögtalare.
(Obs: För att laddning och mikrofonen ska vara aktiv måste strömsladden vara inkopplad)

– Sounds like ener-qi, my friend.
Ljudstyrka: 10w
Litiumbatteri: 3600mAh
Bluetooth: V5.0
Strömnivå: DC 5 volt
Laddningstid: 4 tim
Speltid: 30 tim
Mått: höjd, 12cm, 11 cm i Ø
Kopplingsavstånd: 10m
Färg: Svart
Material: ABS, Nylon

(Artikelnr: FA1007)

Förädling: Vi rekommenderar en lasergraverad metallplatta eller doming.

TWINS
2-in-1 bluetooth speaker

Vem sa att du inte kunde få ett kickazz stereoljud med en bluetooth-högtalare?
Med ett enkelt handgrepp delas TWINS på mitten och skapar två högtalare.
Ett grymt sätt att öka dynamiken, förbättra ljudbilden och höja hela ljudupplevelsen.
Stereoljud utan sladd möjliggörs med hjälp av TWS-teknik (True Wireless Stereo).
TWINS är en 20 Watts högtalare med 10 Watt i vardera del.
Detta gör att TWINS levererar ett kraftfullt ljud både som en högtalare eller
som två separerade enheter.
TWINS är IPX 5-klassad.

– Let the music surround you, my friend.

Ljudstyrka: 2 X 10watt (20watt)
Litiumbatteri: 2 x 2000mAh
Bluetooth: 5.0+EDR
Strömnivå: DC 5 volt
Laddningstid: 3 tim
Speltid: 5–8 tim
Mått: 2 x 10cm (20cm) ⌀ 8cm
Färg: Svart
Material: ABS, Polyester

(Artikelnr: FA1043)
Förädling: Vi rekommenderar en lasergraverad metallplatta eller en doming.

BOOM
speaker

En rejäl högtalare med Professional BI-Amplified PA Speaker system.
Boom har två grymma 15" högtalarelement och en fet bas som bidrar
till ett riktigt maffigt ljud. Den här högtalaren hjälper till att fylla upp
dansgolvet på vilken fest som helst. BOOM har ett tufft LED-system
som kan blinka eller snurra till takten av musiken. Högtalaren går att
koppla via Bluetooth, 3,5mm AUX eller med en DJ-mixer.
BOOM kan seriekopplas via XLR.

– Can't hear you, my friend.
• Extrem Bas och 200watt
• Mikrofon
• Bluetooth, 3,5mm kontakt, XLR in/ut,
• 5 kanals equalizer
• USB & SD-ingång
• Seriekopplingsbar
• Inbyggda hjul
• 115cm hög
• Kopplingsavstånd 10m
• inbyggda hjul.
• Fm radio

Förädling: Vi rekommenderar en Uv-skyddad dekal.

(Artikelnr: FA1001)

BUDZ
Wireless earbuds

BUDZ är ett par InEar-lurar som tack vare ENC (Environmental Noise
Cancellation) brusreducerar och därmed ger dig ett klart ljud vid både
musiklyssning och telefonsamtal. BUDZ har inbyggd Qi teknik,
vilket innebär att du kan ladda upp hörlurarna trådlöst på en laddningsplatta.
Vid en laddning klarar hörlurarna 4-5 timmars sträcklyssning. När hörlurarna
stoppas tillbaka i fodralet laddas de automatiskt till ännu 4-5 timmars
lyssningstid. Totalt får du 8-10 timmars lyssningstid innan du behöver ladda
om setet. På fodralet visas digitalt hur mycket batteri du har kvar.

– I hear you, my friend.
Laddning: Trådlös sladdning alternativt med sladd
Speltid: 4-5 tim
Laddningstid: 2 tim
Mikrofon: Ja
Mått: 6 x 4 x 2,5 cm
Färg: Svart
Material: ABS
• ENC Environmental noise cancellation
Förädling: Vi rekommenderar ett tampo-tryck.

(Artikelnr: FA1030)

LIZZEN
wireless headphones

LIZZEN är användarvänliga over ear hörlurar med otroliga 30
timmars speltid! De här hörlurarna är inte bara mjuka och
bekväma för dina öron, de ger också ett kraftfullt och tydligt
ljud. Med Active Noise Canceling Technology filtrar LIZZEN
bort omgivande buller så att du hör varje ord, ton och melodi
med klarhet. LIZZEN har också en inbyggd mikrofon för att ta
emot telefonsamtal. Styr dina hörlurar med knapparna på
vänster hörlur.

– You hear but you don’t Lizzen, my friend.
Bluetooth: Ja
Speltid: 30 tim
Laddningstid: 3 tim
Mikrofon: Ja
Färg: Svart
Material: ABS, Polyester
• ANC Active noise cancellation
• 20 timmar ENC

(Artikelnr: FA1031)
Förädling: Vi rekommenderar en lasergraverad metallplatta eller doming.

THE BAND
bluetooth headband

Vårt sköna pannband med integrerade tunna
Bluetooth-högtalare.
Nu blir det extra skönt att vila örat mot kudden
samtidigt som du lyssnar på din favoritmusik,
eller en spännande ljudbok.
THE BAND passar även att använda vid
träning, på motionsrundan eller när du reser.
Blir du störd av ljus går den även
att täcka över ögonen med.
Sovmask och högtalare i ett, smart va?

– Listen to this band, my friend.

Speltid: 8–10 tim
Laddtid: 2 tim
Storlek: elastisk, ca: 58cm i diameter/ bredd: 8,5cm
Material: 95% Polyester, 5% Spandex
Färg: Svart
Speltid: 8–10 timmar
Tvättbar: Ja (Se instruktioner)

(Artikelnr: FA1033)

Förädling: Vi rekommenderar en vävt Epoxymärke eller ett transfertryck på The band.

FREE

Bluetooth frisbee-speaker

Visste du att “frisbee” från början hette “Pluto Platter”? FREE
är en vattentät frisbee med inbyggd högtalare och LEDlampor som blinkar i takt med musiken. Kanske att denna
blinkande farkost för tankarna tillbaka till rymden igen.

– Play Free, my friend.
Ljudstyrka: 3 watt
Bluetooth: Ja
Speltid: 3 tim
Laddningstid: 1 tim
Storlek: 27cm i Ø
Färg: Svart
Material: TPU
• ANC Active noise cancellation
• 20 timmar ENC

(Artikelnr: FA1008)

Förädling: Vi rekommenderar ett tampo tryck,

S.U.P
Stand up paddling board

Uppblåsbar högkvalitativ S.U.P. för lek,
träning eller upptäcktsfärder!
Suppen levereras med alla nödvändiga
tillbehör för att erbjuda den fullständiga
SUP-upplevelsen. Som en bonus
tillkommer ett kajaksäte för den som vill
uppleva vattenturen sittandes. Den
justerbara paddeln anpassas lätt till att
passa både barn och vuxna, ståendes
eller sittandes.
– So much to sea, my friend.

Storlek: 300x76x15 cm
Volym: 282L
Maxbelastning: 130 kg
Tryck: 15 PSI/1 bar
Vikt: 8 kg
Material: EVA, PVC

Psst!
Går att beställa i
specialutförande från 50st.
Leveranstid: 4-5 månader

• Drop stitch teknik
• Snabb att blåsa upp/ner
• Justerbar paddel
• Pump
• Kajaksits
• Allt förpackad i ryggsäck

Förädling: Vi rekommenderar ett transfertryck på ryggsäcken.

(Artikelnr: FA1011)

WATER TRAMPOLINE
floating island

En egen flytande ö.
Tillsammans med Water trampolin har du en helt egen plats på vattnet.
Studsa, slappa, sola eller lek, valen är många på vår uppblåsbara ö.
Om du hoppar i plurret finns en enklare stege för att komma upp igen.
Du blåser lätt upp Water trampolin med en medföljande pump.
Levereras i en väska.

– Your own island, my friend.

Mått: 3 m i Ø
Material: PVC
Färg: Röd/grå/svart

(Artikelnr: FA1032)

Psst!
Går att beställa i
specialutförande från 50st.
Leveranstid: 4-5 månader

RAIDER TO GO
electric kick bike

En portabel el-sparkcykel. Med sin hopfällbara konstruktion
packas RAIDER TO GO lätt ihop för att kunna tas med
överallt. En liten och smidig kickbike som klarar ungefär 1 mil
på en laddning. RAIDER TO GO är utrustad med Bluetoothhögtalare, ladduttag (USB), lyse och ringklocka. Levereras
med en enklare väska för smidig ihoppackning.

– Electric, my friend.
• Hastighet: 20 km/tim.
• Bluetooth speaker
• Kan ladda telefonen via USB
• Ringklocka
• Bärkasse ingår
• Justerbart styre
• Hopfällbar
• Upp till 1 mil/laddning

Förädling: Vi rekommenderar en Uv-skyddad dekal.

RAIDER
electric scooter

RAIDER är en el-scooter med attityd. Med sina feta däck och
tillbakalutade formgivning glider du fram med stil. RAIDER
erbjuder smidig, tyst och miljövänlig körning, den sköna
attityden får du på köpet. RAIDER går ca 4 mil/laddning. Om
någon frågar om de feta däcken så är de 24 cm breda (18 tum).

– This is Fatazz, my friend.
Specifications:
• 2000 W borstlös motor
• Batteri 60V 20Ah
• Hydraulisk stötdämpare fram
• Skivbromsar, fram och bak
• 18 tumsdäck, bredd 24cm
• Bluetooth högtalare

• LCD-display med hastighetsmätare &
batteriindikator
• LED strålkastare, bromsljus & blinkers
• Stöldlarm med fjärrkontroll
• Dubbla säten
• Löstagbart batteri

• Upp till 4 mil/laddning

(Artikelnr: FA1002)

Förädling: Vi rekommenderar en större Uv-skyddad dekal.

POWERPLANNER
notebook with powerbank

En riktig powerbok. POWERPLANNER är inte bara ett
anteckningsblock med linjerat A5-papper. På insidan
av dess pärm finns en powerbank med trådlös
laddningsyta! Med inbyggd Qi-teknik laddar du trådlöst
din enhet under tex. kundmötet, tågresan eller medan
du för anteckning.

– Power to the people, my friend.

• Trådlös laddning
• 6000 mAh
• Linjerat A5 paper
• Sugproppsfäste

Förädling: Vi rekommenderar en lasergraverad metallplatta eller en doming.

(Artikelnr: FA1010)

HOT N COOL
fan

I Skandinavien lever vi med oliktempererade årstider. Därför tycker vi att
den optimala fläkten ska kunna ge både svalka och värme. Tack vare sitt
HEPA-filter renar även HOT N COOL luften från ohälsosamma partiklar.
En frisk fläkt helt enkelt.
Den bladlösa fläkten kan rotera 180 grader. Levereras med fjärrkontroll.

– Wind of change, my friend.

• Bladlös fläkt.
• filtrerar luften från ohälsosamma partiklar.
• 8 stegs
• 180 graders rotation
• Fjärrkontroll
• 82 cm hög

Förädling: Vi rekommenderar lasergraverad platta eller en doming.
(Artikelnr: FA1021)

GOLD
DIGGER
spoons
Allt är inte guld som glimmar, men nu låtsas vi lite.
Dessa läckra dessert-/kaffeskedar i formen av en
spade sätter verkligen guldkant på livet!
Så ta nu ett riktigt spadtag och skyffla in en
smarrig dessert – det är du värd.

– Dig in, my friend.
Material: 304 rostfritt stål
Längd: 12,3 cm
Färg: Guld
Livsmedelgodkänd: Ja
Godkänd för diskmaskin: Ja

(Artikelnr: FA1049)
Förädling: Vi rekommenderar en lasergraverad metallplatta på boxen.

BOTTLE
OPENER
lifesaver
Det kan inte bara vara vi som ogillar att slösa tid på att leta
efter flasköppnaren.
Fatazz Creative Products har lösningen för att snabbt kunna
öppna flaskan och släcka törsten.
Vår öppnare gör ingen skillnad på vad du vill dricka, om det
så är en flaska vatten, läsk, cider, öl eller djungeljuice
– valet är ditt!
Så leta upp ditt bästa ställe, skruva upp din nya favoritöppnare och slipp att någonsin behöva vänta eller leta igen.

Storlek: 7 x 8 cm
Material: Stål
Färg: Sjörövarsvart

– Cheers to you, my friend.

(Artikelnr: FA1038)

EN GIVEN PLATS FÖR OSS!
EXPO HYLLA

FÖRÄDLA FATAZZ CREATIVE PRODUCTS
PÅ ETT SMART OCH SNYGGT SÄTT.

Metallmärke med
lasergravyr.
Valfri form

Domingmärke med
CMYK-tryck.

Vävtmärke med
epoxiklister.

LOGGA OCH FÖRÄDLA VÅRA PRODUKTER

FOLLOW THE MONKEY
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Klart vi reservera oss för ev. felskrivningar.

