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DAGLIG LEDER

I August 2008 hoppet vi i det, og 
åpnet vår butikk på Sandmoen. 
Med 2 ansatte og butikklokale på 
400 kvm  var vi avhengig av rask 
suksess. Finanskrisen prøvde å 
stikke kjepper i hjulene våre, men 
vi klarte oss fint.  

Vi ser nå på oss selv som etablert 
i markedet, og kan nå si at vi har 
nådd et av våre store mål; å bli 
Trøndelags største forhandler av 
både Snickers og Blåkläder. Det er 
definitivt en milepæl for oss, men 
vi har ingen planer om å hvile på 
laurbærene! 

Våre leverandører er våre samar-
beidspartnere, og sammen med 
de skal vi jobbe hardt for å bli enda 
bedre. Med deres kvaliteter og 
kunnskaper skal vi ruste oss opp til 
å yte så god service, og levere så 
gode varer som over hodet mulig 
også i fremtiden.

Hos oss kan du kjøpe kjente merke- 
varer til faste lave priser. Enkelt,  
greit og veldig oversiktlig. Med lang 
erfaring og gode fagkunnskaper 
kan vi gi deg god veiledning. 

Kom innom og opplev at det frem-  
deles går an å få god gammeldags 
personlig service. 

Velkommen skal du være!

Geir Arnfinn Storvold



PROFILARTIKLER

Gjennom våre gode leverandører kan vi levere det aller meste innen 
firmagaver og  profilartikler i alle prisklasser. 
Skulle du ha behov for f.eks penn, kaffekopp, nøkkelbånd eller 
drikkeflasker med logo - spør oss!

Pssst..! Vi har egne designere, som kan lage ny logo, eller 
bearbeide eksisterende.

 ARBEIDSKLÆR

Vi er Trøndelags største forhandler av Blåkläder og Snickers!  
Uansett hvilket av de merkene du velger, er det ingen tvil om kval-
iteten. Blåkläder har sømgaranti på plaggene sine, men hos oss 
gjelder denne garantien også for Snickers sine plagg. 
Ryker sømmen, får du nytt plagg  – enkelt og greit.
 
Kom og se vårt store utvalg. Vi har mer enn 40 buksevarianter  
på lager!

FACEBOOK

Vi er selvfølgelig på plass på Facebook! Følg oss der, så skal du 
ikke se bort i fra at det vil dukke opp tilbud og andre fordeler 
innimellom.

Ta gjerne å ta en titt innom nettsiden vår også, hvor du finner 
varekatalogene fra våre leverandører og mer info om oss:
www.smartprofil.no

VERNEUTSTYR

Komfort og kvalitet på verneskoene er uhyre viktig når du skal 
bruke disse 8-10 timer hver dag! Vi har satt sammen et bredt 
utvalg vernesko fra flere merker, for å dekke de flestes behov. I 
tillegg har vi selvfølgelig gode dempesåler for ekstra komfort.  
 
Vi leverer alt av personlig verneutstyr. Fallsikring, førstehjelpsutstyr, 
hansker, vernebriller osv, om du skulle ha behov for slikt.

PROFILBEKLEDNING

Gode leverandører og deres brede spekter gjør oss bransje-
uavhengig hva gjelder profilbekledning til de ansatte. Våre kunder 
består av alt fra snekkere, bilmekanikere, frisører, barnehager,  
kontorpersonell og restauranter. 

Spør oss om råd, så skal vi nok finne noe som passer deres behov!

- Sømgaranti på plaggene til Blåkläder og Snickers



FINN DEN RØDE TRÅDEN!
 
Det å få en gjennomført bekledningsprofil trenger ikke 
å være vanskelig. Bruk fargene i logoen din, og ta  

igjen disse i kleskolleksjonen! 

             Gjennom våre leverandører, har vi alle mulige 
farger tilgjengelig i de fleste typer plagg. Spør oss om 

råd og veiledning. Vi hjelper deg mer enn gjerne! 

PS! Spør oss om tilleggsprodukter som nøkkelbånd, luer, 
hals/hodeplagg, drikkeflasker osv. Vi har et stort utvalg 
profilprodukter, som setter prikken over i`en i firmaprofilen., 

og som i tillegg egner seg godt som firmagaver & 
giveaways. 

01 / 5152 Jobman Hood  -  02 / Clique Raglan t-shirt  -  03 / 4007 Lærbelte Blåkläder  -  04 / Modell 2310 Vernesko fra Blåkläder   -   05 / Modell 4949 Softshelljakke fra Blåkläder  -   
06  /  Spesialprodusert nøkkelbånd. [Ta kontakt for info og pris]  -  07  /  2447 Vintervernestøvel fra Blåkläder  -  08 / Modell X1500-1380 fra Blåkläder  -  09  /  9064  Limited Edition Caps fra Blåkläder

Graf sk Design  



01 / 5152 Jobman Hood  -  02 / Clique Raglan t-shirt  -  03 / 4007 Lærbelte Blåkläder  -  04 / Modell 2310 Vernesko fra Blåkläder   -   05 / Modell 4949 Softshelljakke fra Blåkläder  -   
06  /  Spesialprodusert nøkkelbånd. [Ta kontakt for info og pris]  -  07  /  2447 Vintervernestøvel fra Blåkläder  -  08 / Modell X1500-1380 fra Blåkläder  -  09  /  9064  Limited Edition Caps fra Blåkläder

Vi 
har to     

 

    grafiske designere 

som kan hjelpe deg med å designe ny logo eller bearbeide 

eksisterende. Har du behov for visittkort, bannere, roll-ups 

og andre profilprodukter - kan vi selvfølgelig designe og pro-

dusere dette for deg. 

Ta med deg dine idèer til oss, så skal vi gjøre 

vårt ytterste for å få disse ut i livet! 
Ta kontakt for informasjon og 

eventuelle spørsmål!

Graf sk Design  



Denne håndverkerbuksen kombiner-
er  X-1500s superfunsjonelle design med  
synlighet. Buksen har moderne passform 

og er laget av et svært slitesterkt 
materiale. 

Buksen har i tillegg en rekke smarte  
lommer som gir deg en perfekt håndverker-
bukse for hardt arbeid - under alle forhold.

01 / Modell 1508-1860 X1500 fra Blåkläder  -  02 / Softshelljakke 1213 fra Snickers  -  03 / 3346 College hettejakke fra Blåkläder  - 04 / Modell 1533 fra Blåkläder   
05  /  Modell 3233 Bukse fra Snickers  -  06 / Allværsjakke 4837 fra Blåkläder  -  07 / 4302 Håndverker regnjakke fra Blåkläder 

Synlighetstøy er mer og mer aktuelt i alle 
bransjer, men da i hovedsak på byggeplass 
og langs vei. Det stilles ofte krav av større 
entreprenører, og mange velger å hoppe i 
det - og omprofilerer firmaet til hi-visability-

bekledning. 

Verneklær sertifisert i henhold til EN 471 
gir brukeren synlighet i farlige situasjoner, 
både i dagslys og ved refleksjon i mørket.
Høye krav stilles til stoffet inkludert farge og 

refleksjon.

Tøyet deles inn i klasse 1, 2 og 3 - basert 
på mengde synlighetsstoff og refleks. 

Spør oss gjerne om mer info angående 
synlighetstøy!



Allværsjakken 4837 fra Blåkläder 
er vår bestselgende jakke. Med 
vind- og vannavvisende ytter- 
stoff, fungerer denne året rundt. 
Mange kombinerer denne med 
f.eks ullundertøy fra Aclima 
på vinteren, og klarer seg 
dermed med en helvårs-
jakke i steden for både 
sommer og vinterjakke. 

Jakken har bl.a avtagbar 
hette, nettfôr, ventilasjon i 
ryggparti og forlenget rygg. 

Synlighetsklasse 3 fra str 
M. Klasse 2 i størrelsene 
XS og Small.

ANBEFALES!

01 / Modell 1508-1860 X1500 fra Blåkläder  -  02 / Softshelljakke 1213 fra Snickers  -  03 / 3346 College hettejakke fra Blåkläder  - 04 / Modell 1533 fra Blåkläder   
05  /  Modell 3233 Bukse fra Snickers  -  06 / Allværsjakke 4837 fra Blåkläder  -  07 / 4302 Håndverker regnjakke fra Blåkläder 



Aclima AS har vært en sterk aktør i norsk tekstilbransje sid-
en 1922. Kjært barn har mange navn, og mange vil nikke 
gjenkjennende til produsentene Akla, Tuna og Dovre tekstil. 
Samlingen av disse aktørene har ført til den mest kompe-

tente norske tekstilprodusenten i dag.

Den erfaringen og kunnskapen som Aclima 
har opparbeidet 
gjennom generasjoner er til uvurderlig nytte 
i deres videre 
arbeid med å holde folk varme og tørre. 

Aclimas tøy har en funksjon og komfort som 
gir arbeideren det lille ekstra for å prestere 
bedre - både i vårt, tørt, varmt og kaldt vær!

Våre merkevarer gir 
deg gode muligheter 
til å sette sammen 
et 1-, 2- eller 3-lags 
arbeidsantrekk med 

høy komfort, 
sommer som vinter.

Med varierende 
intensitet i arbeidet 
anbefaler vi ull fra 
Aclima. Prøv Acli-
mas ullnetttrøye som 

innerste lag! 

Med Craft og Aclima 
kan du være sikker 
på at du får kvalitet 

i tøyet.

Plaggene er testet av 
proffe idrettsutøvere 
og aktive friluftsmen-
nesker, med meget 

gode resultater. 

Prøv skalljakkene 
til Craft som firma-
jakke, treningstøyet 
til bedriftslaget, eller 

Aclima til firma-
utflukten!

Hos oss får du kjente 
merkevarer til faste 

lave priser!

Kjente merkevarer 
understreker bud-
skapet og er et trygt 
og godt valg når du 
skal gi bort gaver til 
egne ansatte eller 
andre forbindelser.

Kom å se vårt utvalg, 
og spør oss om råd 
om firmagaver og 

profilering!



Når vi tenker på Craft, tenker vi kvalitet. Velger du Craft, er det ikke tvil 
om at du får det du ønsker - og mere til. Og det til en god pris! 

Hos oss får du kolleksjonen til Craft som heter Craft On Stock.  
Kolleksjonen er egnet til både firmaprofilering og lagidrett. Her finner 
du tøy av høy kvalitet i alle kategorier. Kolleksjonen er f.eks egnet til 
trening, konkurranse, avslapping, som firmajakke eller som julegaver 

til ansatte.

Kom å se vårt utvalg i butikken, eller bla i den digitale Craft-katalogen 
på smartprofil.no.

1901854 Craft Casual Down Dunjakke



01 / Leisure zip-jakke fra Craft  -  02 / Ice Sport t-shirt fra Clique  -  03 / BOSS drikkeflaske  -  04 / Modell 87935 Zorro penn  - 05 / Spesialprodusert nøkkelbånd  -  06 / Modell 158026 Grizzly Travel bag  -  07 / Modell 
158027 Gryzzly backpack  -  08 / Spesialprodusert caps  -  09 / Spesialprodusert headnecker [hode/halsplagg]  -  10 / Led Lenser P7  -  11 / Led Lenser H7  -  12 / Stanley termos  - 13 / Leatherman Wingman

På jobb er det du som er varemerket. Det skal så lite til for å heve første- 
inntrykket betraktelig. Dette er noe vi jobber med hver dag - hele året.
 
Profilartikler hever inntrykket og følelsen av profesjonalitet. Både hos deg 

selv, og ikke minst kunden. Og det beste av alt: Det trenger ikke å  
koste all verden. Velg synlige produkter som er aktuelle i din  

bransje, om det så er nøkkelbånd, penn, caps,
drikkeflaske, headnecker eller sekk.

Spør oss også om gaver 
til kunder og ansatte. Vi 
har et stort utvalg av 
aktuelle artikler!



01 / Leisure zip-jakke fra Craft  -  02 / Ice Sport t-shirt fra Clique  -  03 / BOSS drikkeflaske  -  04 / Modell 87935 Zorro penn  - 05 / Spesialprodusert nøkkelbånd  -  06 / Modell 158026 Grizzly Travel bag  -  07 / Modell 
158027 Gryzzly backpack  -  08 / Spesialprodusert caps  -  09 / Spesialprodusert headnecker [hode/halsplagg]  -  10 / Led Lenser P7  -  11 / Led Lenser H7  -  12 / Stanley termos  - 13 / Leatherman Wingman



BESØKSADRESSE

Smart Profil Trondheim AS
Kvenildmyra 1 
7072 Heimdal

ÅPNINGSTIDER

Mandag - Fredag 
08.00 – 16.00
Lørdag stengt

KONTAKT OSS

Tlf: 73 60 60 57
post@smartprofil.no
www.smartprofil.no

Du finner oss ved Sandmoen
på Heimdal,  rett ved Melhus 
Bil.


