


designer reisetilbehør for reiselystne. Vi er 
opptatt av design, funksjon, kvalitet og komfort. Produktene utvikles i 
forhold til reisetrendene i markedet. 

Bærekraft, miljø, etikk og gode arbeidsforhold er viktige 
satsningsområder hos AVION. Vi stiller strenge krav til fabrikker og 
kontrollerer bla. følgende:

✓ Arbeidsforholdene ved fabrikkene er ivaretatt

✓ Produktmerking er korrekt

✓ Varen transporteres på en riktig og god måte  

✓Miljøvennlig og gjenvinnbar emballasje

Vi bruker SEDEX og BSCi fabrikker for å sikre det høyeste nivået av etikk i 
fabrikkene vi bruker. Vi forholder oss til gjeldene lovverk og sørger for at 
alle produktene våre er CE – merket. Vi sikrer dokumentasjon fra 
produsentene, både om firma og produktene. Vi drar på fabrikkbesøk og 
tar stikkprøve kontroll ved varemottak for kjemikalier, 
matkontaktmaterialer og merking av emballasje. 

Vi kan reise og vi elsker å reise!



SUPERIOR er laget i meget myk og behagelig Memory Foam som 

former seg etter hvordan du sover. Nakkeputen gir også ekstra 
sidestøtte slik at hodet ikke faller til siden. I tillegg kan den festes i en 
stropp foran halsen for å unngå at hodet faller fremover og den kan 

festes i nakkestøtten for at den ikke skal skli.



VOYAGER inneholder tusenvis av mikroperler som former seg til 

nakken for optimal komfort. Den kommer også med en knapp i front for 
å hindre hodet i å falle fremover. Baksiden av puten er av fleecestoff, 

som du kan velge å bruke når det er litt kjøligere. Nakkeputen kommer 
også med en hempe for å feste på kofferten eller sekken.



SLEEP WELL

HS083 Nakkepute Superior

Nakkepute som former seg etter 
hvordan du sover. 
Mixpakken inneholder 18 sorte og 6 grå. 
Minimumsbestilling: 24 stk

HS084 Nakkepute Superior MIX

Nakkepute som former seg etter 
hvordan du sover. 
Mixpakken inneholder 12 grønne, 
9 plomme og 3 rosa.
Minimumsbestilling: 24 stk.

HS067 Nakkepute VOYAGER Rosa

Nakkepute med Microperler for 
støtte på reisen. 
Minimumsbestilling: 12 stk.



SLEEP WELL

HS085  Nakkepute Oppblåsbar 
m/øyemaske og ørepropper 

HS086 Ørepropper mot støy 4 par 

Skumørepropper som demper uønsket 
og forstyrrende støy. Laget av mykt skum 
med lang ekspansjonstid, noe som gjør 
de enkle å sette i ørene. 
Minimumsbestilling: 12 stk.

Sett med Oppblåsbarpute, øyemaske 
og ørepropper. Perfekt for reisen på 
fly, tog eller buss. 
Minimumsbestilling: 12 stk.

HS036 Nakkepute Voyager Sort/hvit

Nakkepute med Microperler for 
støtte på reisen. 
Minimumsbestilling: 12 stk.



LUGGAGE ACCESSORIES

HS087 Bagasjebånd

Den er laget av slitesterkt stoff og har en 
stor robust spenne som er laget for å 
vare. Fullt justerbar og designet for å 
passe de fleste kofferter..
Kommer assortert: 3 sorte, 3 blå, 2 
grønne, 2 rosa og 2 oransje. 
Minimumsbestilling: 12 stk.

HS088 Hengelås TSA 3.kodet

Hengelåsen fra Avion med TSA 
funksjon og tresifret digital kode. 
Minimumsbestilling: 12 stk.



LUGGAGE ACCESSORIES

HS089 Hengelås med nøkkel.

Liten nøkkelås til kofferten fra Avion. 
Lurt å sikre kofferten eller bagen ekstra, 
slik at ingen andre får tilgang. Utviklet 
for ekstra sikkerhet på reisen. 
Minimumsbestilling: 12 stk.

HS079 
Adressebrikke Bon Voyage

Adressebrikker med rund form og vaier. Med sin runde form og 
gode kvalitet, har adressebrikken blitt den ultimate navnelappen 

til kofferten. Kommer i mange fine farger og design. 
Minimumsbestilling: 20 stk.

HS082 
Adressebrikke FLY AWAY

HS080 
Adressebrikke PÅFUGL



TRAVEL

PLANOGRAM 90 x 180





LUGGAGE ACCESSORIES

NG160 Adressebrikke Norsk Flagg

NG168 Adressebrikke ELG

NG170 Adressebrikke Nordlys

Norsk flagg selger like mye til nordmenn 
som turister. 
Minimums bestilling: 20 stk

Motivet med den stolte elgen er en 
favoritt hos både turister og nordmenn. 
Minimums bestilling: 20 stk

Nordlys adressebrikke fungerer både 
som en suvenir og perfekt blikkfang på 
kofferten din. 
Minimums bestilling: 20 stk





HS081 Adressebrikke Enhjørning

Denne lykkelige enhjørningen vil gjerne bli med på 
reise. Adressebrikke med rund form og vaier. Med sin 
runde form og gode kvalitet, har den blitt den 
ultimate navnelappen til kofferten. 
Minimumsbestilling: 20 stk.

HS081 Nakkepute Kids Blomster

HS046 Nakkepute Kids Comic

Nakkepute med Microperler for 
støtte på reisen. Kommer i mange 
fine barnslige design. 
Minimumsbestilling: 6 stk.





Med vårt eget design team er mulighetene mange.  
En av dem er eksklusiv distribusjon som gjør at vi kan 
gi enerett for salg til bestemte områder eller 
kundegrupper. 

Vi kan lage design basert på hva kunden ønsker eller 
kunden kan velge blant design som finnes i AVION sin 
portefølje.

Kanskje du ønsker å inkludere firmalogo i valgt 
design?

De neste sidene viser et utvalg av design som man 
kan velge mellom. 

DESIGN 







Mulighetene er mange, vi kan designe puter og mønster etter 
deres ønsker. Har dere behov for ensfargede puter i soft plysj 

er det mulig.












