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Tack för ditt stöd!
Genom ditt köp bidrar du till vår verksamhet och aktivitet.

Hej kompis!

SVERIGES LEVERANTÖR AV SKOLKLASS- 
OCH FÖRENINGSSÅLDA PRODUKTER



Följ oss på 
sociala medier

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet01

En aktiv 
fritid för alla!
Med ditt köp av produkter genom Be4You bidrar du till att fler ungdomar inom 
skolor och idrottsföreningar gemensamt kan uppleva det lilla extra. Den 
utvecklande klassresan, träningslägret eller cupen kan i många fall genomföras 
endast om ungdomarna själva samlar in pengar. Kanske det viktigaste, när 
gruppen gemensamt samlar in pengar, så kan alla delta på lika villkor.

Be4You skapar möjlighet till enkel försäljning genom att ungdomarna erbjuder 
dig som kund ett varierat och kvalitativt sortiment. Ditt köp ska stödja 
ungdomarna och deras mål att genomföra sin aktivitet, samtidigt som du får 
en produkt som du gärna använder i din vardag.

Tack för att du vill bli kompis med ungdomarna!

Vi erbjuder därför en stor del av kläderna i bambu och i ekologisk 
bomull. Den bambuviskos vi nyttjar är 100% biologiskt 
nedbrytningsbar, förnyelsebar och ger en liten miljöpåverkan. 
Detsamma gäller för den organiska bomull som vi använder oss av!

Vi tänker på hållbarhet och miljö
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|   Damsortiment   |
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T-shirt organic cotton

Rundhalsad figursydd T-shirt med modern 
passform och look. Kort ärm och sidsöm. Smal 
halsrib. Färg: vit och svart. 

100% organisk bomull och 
Fair wear kollektion.

Seamless top bambu

Damtopp utan sömmar i mjuk viskos 
av organiskt odlad bambu. Ger bra 
stöd med skön passform.
Färg: svart och vit. 

strl. S M L XL

Art. 1803

Seamless linne bambu

Linne utan sömmar i mjuk viskos av organiskt 
odlad bambu. Sitter skönt mot kroppen och 
med en modern passform passar den alla 
tillfällen. Färg: svart och vit. 

95% viskos av bambu, 5% elastan.  

strl. S M L XL

Art. 1823

75% viskos av bambu, 
20% nylon, 5% elastan.

strl. XSS M L XL

Art. 
Vit 1303

Art. 
Svart 1302

150:-
2   Pack 225:-

2   Pack

150:-
1   Pack

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet

Leisuresortiment för dam bestående av 
T-shirts, toppar, trosor och strumpor.Damsortiment



|   Damsortiment   |

BA

MBOO FO EST 

10 0 %  O R G ANIC
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Seamless boxer bambu 

Boxertrosa utan sömmar. Något högre 
modell i mjuk viskos av organiskt 
odlad bambu. Bomullsfodrad gren för 
bästa komfort. Färg: vit och svart.

75% viskos av bambu, 20% nylon 5% elastan.

strl. XSS M L XL

1806

Mönstrad hipstertrosa i mjukt 
bomullsmaterial. Färg: 2 lila, 2 svarta.

95% bomull, 5% elastan.

strl. XSS M L XL XL

1819 Art.

Trosa flower hipster

Trosa hipster 

Trosa cotton hipster 

Hipstertrosa i mjukt bomullsmaterial, 
enfärgade. Färg: 2 lila, 2 svarta.

95% bomull, 5% elastan.

strl. XSS M L

1820Art.

150:-
4   Pack

Hipstertrosa i modern design och 
skönt bomullsmaterial. 4 fina färger.
Färg: röd, vit, grå, svart.

95% bomull, 5% spandex.

strl. XSXS S M L XL

1316Art.

150:-
4   Pack

150:-
4   Pack

175:-
2   Pack

Art.

Bild här



Besök oss på webben för
att se hela sortimentet

BA

MBOO FOREST 

10 0%  O R G ANIC

10 0 %  O R G ANIC

BA

MBOO FOREST 

10 0 %  O R G ANIC

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet05

Mjuk och skön hipstertrosa med spetskant i 
mjuk viskos av organiskt odlad bambu.
Färg: blommig och vit.

75% viskos av bambu, 
20% nylon, 5% elastan.

strl. XSS M L XL

Basic hipster bambu 

Skön och stretchig hipstertrosa i mjuk viskos 
av organiskt odlad bambu. Mjuk resår. 
Bomullsfodrad gren för bästa komfort.
Färg: vit och svart.

95% viskos av bambu, 5% elastan. 

strl. XSS M L XL

Mönstrad strumpa bambu 

Tunn och skön bambustrumpa i klassisk, något 
högre modell. Mjuk stretch i mudd som håller 
strumpan på plats. Färg: svart- och vitprickig.

72% viskos av bambu, 
27% polyamid, 1% spandex.

strl. XS35-38 39-42

BA

MBOO FOREST 

10 0 %  O R G ANIC

Art. 1811

Art. 1809

Art. 1301

Boxertrosa bambu 

Skön, stretchig boxertrosa i mjuk viskos av 
organiskt odlad bambu. Modell med hög 
midja. Mjuk resår och bomullsfodrad gren 
för bästa komfort. Färg: vit och svart.

95% viskos av bambu, 5% elastan.

strl. XSS M L XL

Art. 1808

Hipstertrosa bambu 150:-
2   Pack

150:-
2   Pack

150:-
3   Pack

150:-
2   Pack

|   Damsortiment   |



65% bomull, 30% polyamid, 5% spandex.
 

Klassisk strumpa bambu

Tunn och följsam strumpa i bambu 
som sitter skönt på foten. Mjuk stretch 
i mudd som håller strumpan på plats.
Färg: svart.

72% viskos av bambu, 
27% polyamid, 1% spandex.

Low cut basicstrumpa

Low cut strumpa i bomull med stretch 
som ger en bra passform. Perfekt 
vardagsstrumpa. Färg: 4 vita, 4 svarta.

Art. 1812

strl. 37/39 40/42 43/45

72% viskos av bambu, 
27% polyamid, 1% spandex.

Invisible strumpa bambu

Invisible strumpa i bambu med extra 
lågt skaft. Silikon i hälen för maximal 
passform. Färg: vit eller svart.
 

1834

Art.
svart

Art.
vit

1833

strl. 37/39 40/42 43/45 Art. 1830

strl. 37/39 40/42 43/45

Low cut strumpa bambu

Low cut strumpa i bambu. En skön 
och stretchig modell som döljer sig 
väl i skon. 3 vita, 3 svarta.
 

72% viskos av bambu, 27% polyamid, 
1% spandex.

Art. 1815

strl. 37/39 40/42 43/45

150:-
4   Pack

150:-
3   Pack

150:-
  8   Pack

175:-
6   Pack
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OO FOREST 

O R G ANIC

BA

MBOO FOREST 

10 0%  G ANIC

|   Damsortiment   |



|   Miljö   |
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VÅR BAMBU ÄR ETT UTMÄRKT MILJÖVAL
Den bambu som våra plagg tillverkas av är 100% biologiskt nedbrytbar och 
förnyelsebar. Bambun växer helt organiskt utan konstbevattning, bekämpningsmedel 
eller gödning i plantager som är certifierade av FSC. 

Bambufibern blir i olika steg till bambuviskos genom en helt sluten produktionsprocess 
med full återanvändning av kemikalier, vilken ger minimal påverkan på miljön. 
Man återanvänder även större delen av vattnet i processen och skördning av bambun 
sker för hand, vilket är skonsamt både för miljön och dess invånare.

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet



|   Miljö   |

Materialet är mjukt och följsamt och passar utmärkt till strumpor och underkläder. 
Bambun håller dessutom huden sval och verkar fuktighetsreglerande i likhet 
med funktionsmaterial.

ETT MATERIAL LIKT INGET ANNAT 
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ETT MATERIAL LIKT INGET ANNAT 
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T-shirt organic cotton T-shirt organic cotton

Rundhalsad T-shirt med modern passform, 
kort ärm och sidsöm. Smal halsrib för en 
trendig look. Färg: vit och svart.

100% organisk bomull och Fair Wear kollektion.

XXL

Rundhalsad T-shirt med modern passform, 
kort ärm och sidsöm. Smal halsrib för en 
trendig look. Färg: marin och grå. 

100% organisk bomull och Fair Wear kollektion.

strl. S M L XL

Art. 1801

XXLstrl. S M L XL

Art. 1802

150:-
2   Pack

150:-
2   Pack

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet

|   Herrsortiment   |

Leisuresortiment för herr bestående av 
T-shirts, kalsonger och strumpor.

Herrsortiment



|   Herrsortiment   |

Boxershorts 

Trendig herrboxer i bomull som med bra 
passform och mjukt material ger en skön 
känsla. Färg: vit/blå och marinblå.

95% bomull, 5% elastan. 

strl. S M L XL XXL

Art. 1377

150:-
2   Pack
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Boxershorts men 

Boxershorts i kortare modell och mjuk 
midjeresår med stilfull Be4You-logotype. 
Tillverkad i skön och elastisk bomull som är 
bekväm att bära hela dagen. 
Färg: röd, grå, svart.

95% bomull, 5% spandex.

strl. S M L XL

Art. 1312

175:-
3   Pack

Boxer classic men

Klassiska boxershorts med lite längre ben. 
Något stretchig modell i skön bomull. Följsam 
och välarbetad resår med diskret 
Be4You-logotype. Färg: vit och blå

95% bomull, 5 % spandex.

strl. M L XL

Art. 1315

150:-
2   Pack



Besök oss på webben för
att se hela sortimentet11

Boxershorts i mjuk viskos av organiskt odlad 
bambu. Skön och följsam passform. Tvättäkta 
print som håller för många tvättar. 
Färg: grön och svart.

67% viskos av bambu, 
28% bomull, 5% elastan.

strl. M L XL

Klassisk boxer bambu

Klassisk enfärgad boxer i mjuk viskos
av organiskt odlad bambu. Tunn, skön 
och följsam passform. Färg: svart.

95% viskos av bambu, 5% elastan. 

strl. XSS M L XL XXL

XXL

Mönstrad strumpa bambu

Strumpa i bambu i en klassisk, något högre 
modell. Mjuk stretch i mudd som håller 
strumpan på plats. Färg: Tre olika 
mönster/färger.

72% viskos av bambu, 
27% polyamid, 1% spandex.

strl. XS39-42 43-46

Art. 1810

Art. 1814

Art. 1360

200:-
2   Pack

200:-
2   Pack

150:-
3   Pack

Boxershorts mönstrad bambu

|   Herrsortiment   |
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|   Herrsortiment   |

65% bomull, 30% polyamid, 5% spandex.
 

Klassisk strumpa bambu

Tunn och följsam strumpa i bambu 
som sitter skönt på foten. Mjuk stretch 
i mudd som håller strumpan på plats.
Färg: svart.

72% viskos av bambu, 
27% polyamid, 1% spandex.

Low cut basicstrumpa

Low cut strumpa i bomull med stretch 
som ger en bra passform. Perfekt 
vardagsstrumpa. Färg: 4 vita, 4 svarta.

Art. 1812

strl. 37/39 40/42 43/45

72% viskos av bambu, 
27% polyamid, 1% spandex.

Invisible strumpa bambu

Invisible strumpa i bambu med extra 
lågt skaft. Silikon i hälen för maximal 
passform. Färg: vit eller svart.
 

1834

Art.
svart

Art.
vit

1833

strl. 37/39 40/42 43/45 Art. 1830

strl. 37/39 40/42 43/45

Low cut strumpa bambu

Low cut strumpa i bambu. En skön 
och stretchig modell som döljer sig 
väl i skon. 3 vita, 3 svarta.
 

72% viskos av bambu, 27% polyamid, 
1% spandex.

Art. 1815

strl. 37/39 40/42 43/45

150:-
4   Pack

150:-
3   Pack

150:-
  8   Pack

175:-
6   Pack

OO FOREST 

O R G ANIC

BA

MBOO FOREST 

10 0 %  G ANIC



|   TishYou T-shirts   |

WWW.BE4YOU.COM13 WWW.BE4YOU.SE13 Besök oss på webben för
att se hela sortimentet

Rinny Indriana
Min stora passion är att få skapa, vara kreativ, uttrycka mina tankar och 
känslor genom måleri. "In order to be creative we must lose our fear of 
being wrong" är mitt mantra. För mig har det också varit viktigt att våga 
uttrycka mig i alla möjliga färger och former utan några ramar eller 
riktlinjer kring vad som är rätt eller fel. 

@ARTbyrinny



|   TishYou T-shirts   |
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TishYou t-shirt
300:-

strl. S M L XL

strl. XS M L XLS M L XLXL

Art. Herr

Art. Dam

Trendigt tryck på rundhalsad heavyweight 
T-shirt i 100% ekologisk bomull med
kort ärm och sidsöm. Tillverkad i ringspunnen 
kammad bomull som ger en mjuk och lyxig 
känsla. Smal halsrib för en modern
look. Färg: vit och svart.

100% organisk bomull och Fair wear kollektion.

1841

1845

2   Pack

Vill du också ha med din 
T-shirt i vårt sortiment?
Skicka in bilder tillsammans med en kort 
beskrivning av dig själv till info@be4you.se

 

TishYou Collab t-shirt
250:-

M L XL

Dam

Dam

Dam

1335

1334

1336

Herr

Herr

Herr

1338

1337

1339

XL XL

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Strl. Dam
M L XLS M L XLXL XLStrl. Herr

Rundhalsad heavyweight T-shirt i 100% ekologisk bomull med 
kort ärm och sidsöm. Tillverkad i ringspunnen kammad bomull 
som ger en mjuk och lyxig känsla. Smal halsrib för en modern 
look. Dam- och herrmodell för bästa passform. Design: 
@artbyrinny 100% organisk bomull och Fair wear kollektion.

1   Pack Good times

Wanderlust

Chill vibes

Fler motiv finns på 
be4you.se

XXL

SXS M L XL



Active linne, dam

Lätt, ventilerande och snabbtorkande 
funktionslinne för dam med brottarrygg 
och resårband. Färg: rosa och saphirblå.

strl.

1137

100% polyester.

strl. XS S M L XL

1136

150:-
1   Pack

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet15

Art.
Rosa

Art.
Saphirblå

Blodomloppet strumpa

Blodomloppet arbetar för att uppmärksamma 
och manifestera behovet av blodgivning och 
främja en hälsosam livsstil. Ett viktigt arbete 
som vi gärna stöttar. Därför har vi tagit fram ett 
unikt strumpset för träningen, där tio procent 
av alla intäkter går till Blodomloppets 
livsviktiga arbete för att få fler att vilja bli 
blodgivare. Färg: vit, svart, röd, vit.

1321

98% polyester, 2% spandex.

strl. 37/39 40/42

150:-
4   Pack

Art.
Rosa

Ett brett sortiment av sportartiklar
för både dam- och herr.

|   Sportkollektion   |

Sportkollektion

43/45



Art. 1139

Träningsshorts, unisex

100% polyester.

strl. MS L XL

Sportshorts med sidofickor i funktionsmaterial.
Unisex. Materialets mycket goda 
fukttransporterande förmåga håller dig torr 
närmast kroppen. Färg: svart.

150:-
1   Pack

WWW.BE4YOU.SE 16

|   Sportkollektion   |

100% polyester.

strl. S M L XL

Art. 1166

175:-
1   Pack

Funktionströja , damFunktionströja , herr

Långärmad funktions T-shirt för dam, 
i fukttransporterande material.
Färg: svart.

Långärmad funktions T-shirt för herr, 
i fukttransporterande material.
Färg: neongrön.

100% polyester.

strl. S M L XL

Art. 1155

175:-
1   Pack

Min stora passion är att få skapa, vara kreativ, uttrycka mina tankar och 
känslor genom måleri. "In order to be creative we must lose our fear of 
being wrong" är mitt mantra. För mig har det också varit viktigt att våga 
uttrycka mig i alla möjliga färger och former utan några ramar eller 
riktlinjer kring vad som är rätt eller fel. 



|   Sportkollektion   |

Active t-shirt, dam

Rundhalsad funktions T-shirt för dam med 
fukttransporterande egenskaper. Slät yta. 
Färg: rosamelerad och turkos. 

100% polyester.

strl. XSXS S M L XL

Rundhalsad funktions T-shirt för herr med 
fukttransporterande egenskaper. Slät yta.
Färg: neongrön och gråmelerad.

100% polyester.

strl. S M L XL XXL

Active t-shirt, herr

Art. 1804Art. 1805

250:-
2   Pack

250:-
2   Pack

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet17

Sportstrumpa 1

Följsam och stretchig low cut strumpa i 
funktionsmaterial med ribbstickningar för 
bättre passform. Låg sneakermodell.
Färg: 1 svart, 2 vita, 1 rosa.

98% polyester, 2% spandex.

strl. 37/39 40-42 43-45

Art. 1817

Sportstrumpa 2

Följsam och stretchig low cut strumpa i 
funktionsmaterial med ribbstickningar för 
bättre passform. Låg sneakermodell.
Färg:  2 svarta, 2 vita.

98% polyester, 2% spandex.

strl. 37/39 40-42 43-45

Art. 1816

150:-
4   Pack

150:-
4   Pack



|   Sportkollektion   |

Underställ, unisex 

100% polyester.

strl. S M L XL XXL

Art. 1370

Underställ i polyester för att optimera 
fuktgenomströmningen och maximal rörlighet. Plagget är 
följsamt mot huden och transporterar bort fukt ifrån 
kroppen, vilket gör att du håller dig varm och torr. 
Rundhalsad tröja med lång ärm och förlängd rygg.

250:-
1   Pack

strl. 37/39 40/42 43/45

Klassisk sportstrumpa 

Art. 1813

Kraftigt slitstark strumpa av bambu. Förstärkt sula och 
elastisk resårstickning runt ankeln för bättre rörlighet. 
Ribbstickat skaft som håller strumpan på plats. 
Specialstickade zoner för maximal passform. Färg: svart.

78% bambu, 19% polyamid, 3% spandex.
 

150:-
3   Pack

WWW.BE4YOU.SE 18

150:-Sportdryckspaket

Isostar sportdrycks- och energipaket, 
Hydrate&Perform, sportdryck 400g/5 liter, 
citron, 1 st high energy bar banan, 1 st high 
energy bar choklad, påfyllnadsflaska 65 cl.

Art. 1860



19

Sportarmband

Motionera med musik och din smartphone. 
Passar de flesta telefoner som iPhone, 
Samsung  och HTC. Inbyggd ficka för att förvara 
dina nycklar och hörlurar. Mått (cm) 0.5 x 45.0 x 
16.5. Färg: svart, orange.

Neopren.

XSGel 
Hydrating

Art. 
svart 1396

XSGel 
Hydrating

Art. 
orange 1397

150:-
1   Pack

Funktionströja med mycket god fukttransporterande 
förmåga. Följsam passform och raglanärm med 
öppning för tummen. Hög hals, huva och dragsko. 
Reflexdetaljer på huva och en reflexhake i nacken. 
Dam- och herrmodell.

92% polyester, 8% elastan.

strl.

375:-
1   Pack

Funktionshoodie

Damtights med elastan och hög linning för 
bästa komfort. Mynt/nyckelficka på insida.

Herrtights med platta sömmar för hög 
komfort vid aktiv träning. 

Dam: 90% polyester, 10% elastan.
Herr: 88% polyester, 12% elastan.

strl.

Art.
Dam 1150

1160

425:-
1   Pack

Performance tights

Art.
Herr

Art.
Dam 1152

1162Art.
Herr

S M L XL

S M L XL

|   Sportkollektion   |

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet



Sportboxer med en laserskuren troskant som 
gör den ännu skönare. Inga kanter som rullar 
upp eller syns under tighta träningstights. 
Färg: mintgrön, marin.

95% polyamid, 5% elastan.

Mint

Marin

44863

Sport-BH

Sömlös, formsydd Sport-BH som ger ett bra 
stöd under träning. Ryggstycket har ett brett 
meshfält som andas bra och absorberar fukt 
där du svettas mest. Färg: mintgrön, marin.

95% polyamide, 5% elastan.

XL

200:-
1   Pack

150:-
1   Pack

WWW.BE4YOU.SE 20

1406

1407

strl. M L XLS M L

XLstrl. XS M L XLS M L

XLstrl. M L XLS M LMint 448631405

Marin 1404

Runners sock low cut

Pierre Robert sportsocka, low cut med mesh för 
bättre passform. Max Dry Technology ger 
effektiv fukttransport och optimal komfort. 
Färg: svart och vit.

97% polyamide, 3% elastan.

strl.

Art. 1825

Runners sock mid cut

Pierre Robert sportsocka, mid cut med mesh för 
bättre passform. Max Dry Technology ger effektiv 
fukttransport och optimal komfort.
Färg: svart och vit.

97% polyamide, 3% elastan.

strl. 37/40 41/45 37/40 41/45

Art. 1826

175:-
4   Pack

175:-
4   Pack

|   Sportkollektion   |

Sportboxer



Prestige Pilot

strl.

Art. 1283

One-size

Pilotglasögon, en tidlös klassiker. Passar både 
män och kvinnor, olika åldrar och stilar. Med 
pilotglasögon får du en stilsäker och cool look. 
Unisex. Färg: silver.

150:-Bliz Active Luna

strl.

Art. 1282

One-size

Klassisk design och form med blåaktiga spegelglas 
skapar en skön blandning av sport- och solbrilla. 
Skalmar och näsdel i friktionsgummi.100% 
UVA/UVB-skydd. Unisex. Färg: svart.

500:-

|   Glasögon   |

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet21

Art. 1287

Bliz Goggles Carver 600:-
Carver Goggles levererar funktion, passform 
och design. Hög kvalité i både lins och ram gör 
Carver till en mycket omtyckt och prisvärd 
produkt. Strl. One-size. Färg: svart.

Edge skidglasögon levererar funktion, komfort 
och flexibilitet i snygg design - vilket gör Edge 
Goggles till ett riktigt bra val. Finns i två 
storlekar. Färg: svart.

Art.
Senior 1285

1286Art.
Junior

Bliz Goggles Edge

Vuxen: 600:-
Junior: 400:-
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700:-Bliz Active Hybrid

strl.

Art. 1288

One-size

En unik och avancerad kombination av stil, 
komfort och flexibilitet. Bliz Hybrid är 
ultimata sportglasögon för cykel, löpning 
och annan krävande multisport. Levereras 
med tre linser. Färg: svart.

300:-Bliz Motion

Art. 
svart 1295

1296

One-size

One-size

Small face

Sportglasögon med renodlad design som 
passar de flesta sporter. Komfortskalmar 
och näsdel i friktionsgummi. Unisex.

Motion Smallface passar perfekt till 
mindre ansikten.

|  Glasögon   |

Art. 
vit

1297Art. 
rosa

Charlotte Kalla
Längdskidåkare
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André Myhrer - Alpine ski racer

|   Elektronik   |

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet

Hörlurar 

Gold-N-Stripe in ear-lurar. Trasselfria 
kvalitetslurar med tygkabel i flera snygga 
färgkombinationer. Mic av metall. Kommer i 
flera moderna färgkombinationer.

André Myhrer
Utförsåkare

Art.
Svart/vit 1271

Art.
Ljusblå/vit 1275

400:-

Art.
Rosa/vit 1274

Art.
Pride 1276 



|   Elektronik   |

Art. 1265

Plattan 2 Bluetooth

Urban Ear hörlurar som erbjuder skarpt, fullt 
spektrumsljud och en kontrollknapp för enkel 
navigering. Hörlurarna har också den väsentliga 
inbyggda mikrofonen, ergonomiska passformen, 
musikdelningen ZoundPlug och en hopfällbar 
design så att du kan ta med dem vart du vill. 
Färg: svart.

1000:-

Art. 1237

Sporthörlurar

Trådlösa sporthörlurar med högkvalitativ BT 4.1 
anslutning för enkel anslutning och perfekt 
ljudkvalitet. ABS hölje som är svetttåligt och 
optimerat för sport. Ergonomisk utformning 
och god passform.  Färg: svart.

300:- Tunn powerbank 

En 4.600 mAh tunn powerbank med ett 
litiumpolymerbatteri för extra livslängd och en 
indikator för batterikapacitet inklusive på/av 
knapp. Output 5V / 2.1A, input 5V / 1A. Levereras 
i genomskinlig presentförpackning. Inklusive 
micro USB-kabel.
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350:-

1230Art.

Art. 1242

Trådlös högtalare 

3W aluminiumhögtalare med inbyggt 300 mAh 
litiumbatteri. Speltid upp till 4 timmar på en 
enda laddning. 10 m räckvidd. Högtalaren har 
ett blått bottenljus vid påslaget läge. 
Svarfunktion för inkommande samtal.
Färg: vit.

350:-



|   Presentartiklar   |

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet25

500:-Kockpaket

Förkläde, grytvante och grytlapp i stentvättad 
robust bomullscanvas. Alla kockars favorit! 
Färg: blå.

Art. 1864

900:-Original Bobby Compact Backpack

Gjord av vattenavvisande polyester med 
reflextryck för din säkerhet i mörkret. På 
utsidan finns många dolda fickor som skyddar 
mot ficktjuvar. Vadderat fack för 14" laptop, 
plats för surfplatta upp till 9" m.m.
16 liter / 40 x 28 x 14 cm
Ljusblå 1430

Rosa 1432

Svart 1433

150:-Tygväska / Tote Bag

Fairtrade certifierad tote bag i bomullscanvas. 
En tote bag bör ingå i allas väsksamling. Den är 
snygg, funktionell och ytterst användbar! Tote 
kan översättas till ”bära”.Väskans mått 
39x28x12 cm/3 liter. Design @artbyrinny

100% bomull canvas, Fairtrade-certifierad.

1395Art. 
natural

Art. 
svart1394

500:-C-Secure RFID Plånbok

Denna gedigna korthållare i aluminium skyddar 
dina viktigaste kort mot elektroniska ficktjuvar. 
Inga mer trasiga eller böjda kort. Plats för upp 
till sju kort. Reglaget på sidan skjuter gradvis 
fram korten. Färg: brun och svart.

Polyuretan.

1435Art.
brun

1436Art.
svart



500:-Kockkniv Kaiser

Exklusiv kockkniv från Kaiserserien. Stålet är 
noga utvalt från Tyskland och handtaget är av 
Pakkaträ. Handtaget är greppvänligt vilket 
tillsammans med dess välbalanserade kropp 
från ände till egg gör den skönare och lättare 
att arbeta med. Storlek 33 cm/20 cm blad.

Art.

|   Presentartiklar   |

1517

500:-Filékniv Kaiser

Filékniv, stålvävd handske samt en metalltvål. 
Handsken förbättrar ditt grepp om fisken och 
skyddar mot skärsår. Metalltvålen tar bort 
odörer från fisk och lök. Tillverkad av tyskt stål 
och handtaget är av Pakkaträ. 
Storlek: 33 cm/21 cm blad. 

Art. 1516

300:-Skärbräda bambu

En praktisk skärbräda som är snygg att ha 
framme på bänken. Tillverkad i bambu som är ett 
hållbart material och även skonsamt för 
knivarna. Silikonet gör att skärbrädan ligger still 
och skyddar samtidigt brädans sidor från fukt.
Storlek: 40x30 cm, 300:-, samt 31x23 cm, 250:-.

Art.
40x30 1501

Art.
31x23 1502

250:-
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400:-Salt- & pepparkvarn

Exklusiv salt- och pepparkvarn i svart pianolack 
och användarvänlig design. Pepparkvarnens 
verk är av högsta kvalitet i rostfritt stål och 
saltkvarnen har ett keramiskt verk för att 
undvika rostangrepp. Höjd 20 cm. 

Art. 1511



|   Förbrukningsartiklar   |
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150:-Munvårdspaket

5 st mjuka tandborstar i olika färger. Framtagna 
av Andreas Engesvik i retro-stil. 2 st Acta 
fluortandkräm med mild smak av mint. 
Svanenmärkt.

150:-Dusch & hudvårdspaket

Perfekt set för hela familjen med totalt 7 
produkter. 3 st olika duschcremer. 1 st LdB Rich 
Lotion med vegetabiliska oljor samt 3 st LdB 
Hydrating Deo. Dermatologiskt testade produkter.

Art. 1851

200:-Tvätt- och diskmedelspaket

Grumme tvätt- och diskmedelspaket.
Miljöanpassade och effektiva rengöringsmedel 
för hela hemmet. Miljömärkta med Svanen eller 
bra miljöval. I paketet ingår:  Grumme flytande 
kulörtvätt, flytande vittvätt, rengöringsspray 
kök, såpa, diskmedel hav, samt svinto tvålull.
Art. 1866

Art. 1852

150:-Tvålpaket

Bliw tvålpaket, miljömärkt med Svanen och 
tillverkad i Sverige. Bliw Tvålpaket innehåller: 1 st 
Bliw bubbla, 2 st Bliw tvålpump, 2 st Bliw refill.

Art. 1867

Besök oss på webben för
att se hela sortimentet



SVERIGES LEVERANTÖR AV 
SKOLKLASS- OCH FÖRENIGSSÅLDA 

PRODUKTER

FÖRFRÅGAN MINA SIDOR

Att tjäna pengar till sin skolresa eller 
träningsläger ska vara kul och enkelt, 
det blir det med Be4you! 

Med kvalitativa produkter och ett 
varierat sortiment, skapar vi 
förutsättningarna för att alla skall 
hitta sin produkt.

Bli kompis med oss!

Meddelande

9:41Vi skiljer oss 
från mängden!
• Ekologiska textilier i bambu- och bomull

• Brett produktsortiment   

• Varumärkesprodukter

• Varierad prissättning  

• Coins – Individuellt bonussystem  

• Webbaserat säljstödsystem

Besök vår hemsida om du är nyfiken!

WWW.BE4YOU.SE 28

Jag tycker det är fantastiskt att alla våra barn och ungdomar 
i Sverige får utvecklas och bli unika individer genom alla 
Sveriges föreningar. Därför delar jag Be4Yous vision om att 
alla människor behövs och är unika.

Pär Johansson
Verksamhetsledare & Grundare
Glada Hudik Teatern



Be4You -
ett enkelt val
Be4You har en stark koppling till barn och ungdomar. Det är dem vi vill hjälpa så att de kan 
skapa sin egen framtid med positiva aktiviteter både i skolan och i idrottslivet. Att göra saker 
gemensamt ökar samarbetsviljan och respekten för varandra. Inte minst bidrar ett 
gemensamt arbete att samla in pengar till att alla kan delta på lika villkor.

Vi på Be4You har en lång erfarenhet av idrott, både på bredd- och elitnivå. Vi är föräldrar som 
deltar aktivt i våra barns utveckling och vet vad som krävs för att våra barn, förutom de 
dagliga aktiviteterna, även skall kunna nå sina gemensamma aktivitetsmål, oavsett om det 
gäller i skolan eller i föreningen.

Extra viktigt är det att värna om hållbarhet och miljö, en miljö som våra unga ärver. Be4You 
har därför säkerställt att inköp och leveranser håller en hög standard både vad gäller 
miljöaspekten och etiska villkor.

Vi hoppas att ni kommer uppskatta enkelheten i att sälja produkter genom Be4You. 
Enkelheten att tjäna pengar och inte minst kvalitén i det vi levererar till dig som ledare och 
förälder, likväl till dig som köper produkterna av våra ungdomar och bidrar till en för dem 
aktiv fritid!

Bli kompis med ungdomarna du också!

29 Besök oss på webben för
att se hela sortimentet

Be4You leds av Patrik Wigelius, engagerad förälder som har en 
lång och bred erfarenhet som aktiv och ledare inom olika 
idrotter. Med en bakgrund som kommersiellt ansvarig inom 
Djurgården Hockey, Svenska Ishockeyförbundet och 
Riksidrottsförbundet kommer Patrik att bidra till att skapa ett 
Be4You som lever upp till kvalité i alla led och som gör det 
enklare för barn och ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Erfarenhet och engagemang
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Så här går det till
Du tecknar dig för de produkter du 
önskar genom att fylla i orderformuläret 
eller att din kontaktperson registrerar 
ordern åt dig. Kontaktpersonen 
levererar sedan varan till dig efter att 
gruppen avslutat försäljningen. En 
försäljning pågår under 4 – 6 veckor. 
Du får din leverans inom 2 – 7 veckor, 
beroende på när du la din order. 
Betalning sker direkt till din 
kontaktperson, oftast vid leverans 
av produkten.

Garanti
Be4You arbetar med välrenommerade 
leverantörer där vi kan ställa krav på 
jämn kvalitet och hållbar produktion. 
Vår inköps- och leveransavdelning har 
genomgått ISO-certifiering 9001 och 
14001, vilket ställer höga krav på såväl 

Allmänna villkor
När du tecknat dig för en order, 
godkänner du Be4You:s Allmänna 
villkor. Det innebär att du ingår ett 
köpeavtal med Be4you och förbinder 
dig att genomföra köpet.

Vi följer reglerna i Distansköpslagen och
du har självklart rätt att ångra ditt köp, 
byta vara och reklamera fel i vara. Vi 
lämnar 1 års garanti på försåld vara och 
du har 14 dagars ångerrätt. 
För varumärkesprodukter gäller 
leverantörens regler för reklamation.
För mer information kring köpvillkor och 
hur du gör för att ångra/byta/reklamera, 
läser du enklast om på Be4You.se.

BYT VARA
måste alla varor i flerpacket returneras.

REKLAMERA VARA
Våra produkter har genomgående 1 års garantitid. Det ger dig som kund möjlighet 
att reklamera felaktig produkt. Det förutsätter att skötsel- och tvättråd har följts 
på produkten.

ÅNGRA KÖP
ångra ditt köp kontaktar du den som sålt varan till dig. De sköter sen returen 
tillsammans med oss.

För mer information besök be4you.se

Tänk på! 
Vill du ångra ditt köp, gör du det via din 
kontaktperson, som hanterar din retur.



Vi hjälper ungdomar att samla in pengar genom klass- och föreningsförsäljning av 
kvalitetsprodukter som du använder i din vardag. Genom ditt köp bidrar du med 
pengar till skolresor, träningsläger och cuper.

Tel:
010-58 49 300

Adress:
Be4You AB
Nasta Gård 1
702 27 Örebro

Mail:
info@be4you.se

Web:
www.be4you.se


