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LIVET PASSERAR
DÄRUTE.
I ALL A VÄDER.
Det finns ögonblick som man upplever enbart
utomhus. Precis som överraskande möten
när man är i farten. Och dessa unika intryck
som ju stannar kvar hos en så länge. Med ett
individuellt FARE®-paraply är ditt varumärke
eller ditt företag en del av det.
När folk tar med sig sitt favoritparaply är
det för att vara öppen för allt vackert och
överraskande, som livet har att erbjuda. Och
att alltid kunna glädjas – oavsett vädret. Låt
dig inspireras av denna stylebook. Och med
ditt utvalda FARE®-paraply är du där när det
händer, det där som kan upplevas, avnjutas
eller skyddas.
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DET ÖGONBLICKET
NÄR ALLTING BARA

4

PASsaR IHOp
ETT FARE ® -PARAPLY
ÄR DIN L ÅNGLIVADE
MÄRKESAMBASSADÖR,
lika individuell som ditt företag eller varumärke. I vårt familjeföretag jobbar vi och experimenterar med det med mycket
passion och erfarenhet, sedan drygt 65 år tillbaka. Vi vidareutvecklar det som har visat sig fungera, och vi omvandlar nya
idéer till övertygande lösningar. Vi har stora krav när det gäller
kvalitet, och vi sätter höga standarder vid tillverkningen. Det
märks på våra paraplyer – utseendet, materialen, funktionaliteten.
Allt sammantaget gör det till ett särskilt ögonblick varje gång när
den första idén utvecklas till ett äkta FARE®-paraply.

Medlem i amfori, den
ledande globala näringslivsorganisationen för

Exempel på provmärken

öppen och hållbar handel.

Många FARE®-produkter har

Vårt vävmaterial

Vi förbättrar social kompe-

provats ingående av det ack-

waterSAVE sparar

tens hos vår leveranskedja

®

rediterade LABTECH Prüfungs energi och skonar
gesellschaft mbH.

både vatten och miljö.

via amfori BSCI.
www.amfori.org

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar. Ytbehandlingarna som visas i den illustrerade
annonseringsanvändningsexemplaren är föremål för extra avgift. Våra allmänna villkor gäller.
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SPRUDLANDE
IDÉER
FARE®-produkterna har redan erhållit ett stort antal internationellt erkända priser för den trendiga designen och
för funktionaliteten. Och våra egna krav ökar: Alltmer intelligenta och kreativa lösningar kommer även framgent att
baseras på innovationskraften hos FARE.

5071
Kompaktparaply i miniformat Safebrella®

5471

5644

AOC kompaktparaply i miniformat

AOC kompaktparaply i oversizeformat

Safebrella LED

FARE®-Colorline

®

6

5680

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

AOC kompaktparaply Nanobrella Square

7399

7395

AC ALU gästparaply FARE®-Precious

AC gästparaply FARE®-DoggyBrella
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FARE SKYLIGHT
®

Ett verkligt blickfång
Vid dåligt väder blir också sikten dålig. För bättre
orientering i mörket slås LED-belysningen på automatiskt när paraplyt slås upp. Den belysta väven är
ett blickfång, även utifrån. Vid stängning – eller med
en knapptryckning – slås belysningen ifrån igen; det
skonar batterierna.

När du vill se,
och synas

7749
AC mellanstort paraply FARE®-Skylight
 Med invändig LED-belysning för bättre
orientering i mörker
 Belysningen slås på automatiskt när paraplyt öppnas
 Belysningen kan släckas via tryckknappen
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FARE SOUND
®

I’m singing in the rain,
just singing in the rain …

7799
AC mellanstort paraply FARE®-Sound
 Spelar upp det lagrade ljudet vid öppning
med knappen
 Kan anpassas individuellt för ditt ljudmärke!
 Perfekt för ljudlogotyper, jinglar eller utsagor

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

Paraplyt för fantasine – Reklam
som syns, känns och hörs
Allt som vi hör och ser stannar kvar längre i minnet! Använd välkända ljud för
att skapa en känslomässig bindning till ditt varumärke, produkt eller historia
varje gång som paraplyt används.
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HEJ, VAD KUL

atT se  
			dIG!
MEN DET ÄR JU SARAH!
Så länge sedan vi sågs, fast jag har tänkt på henne så ofta. Och
sedan står hon alldeles framför mig. Fram till precis nu var det bara
en regntung, trött morgon. Och två sekunder senareär det min dag!
Vilken slump. Och vilken tur att jag har paraplyt med mig. Det räcker
gott och väl åt oss båda. Och ingenting kan störa oss när vi avhandlar alla
väsentligheter. Och jag kan äntligen fråga efter hennes telefonnummer.
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HÅLLBARA LEDSAGARE
 En ”lösviktsbutik” säljer ÖkoBrella Shopping
(art. 9158) med trä-lasersticker och tryck
på väskan
 Ett energibolag använder Standardparaply
ÖkoBrella (art. 1122) med individuell
hangtag som premie vid tecknande
av grön-el-avtal

BEVISAD
HÅLLBARHET
De som älskar naturen, gillar FARE. I vårt waterSAVE® vävmaterial genomfärgas fibern
helt i produktionsprocessen, en fiber som tillverkats av återvunnen plast. Här krävs inget
som helst vatten. Kemikalier kan undvikas i mycket hög grad, och torktiden i energislukande
maskiner faller bort. Paraplyerna i ÖkoBrella-serien använder sig även av inslag från förnybara råmaterial såsom trä eller bambu, och förses med en hangtag av återvunnet papper
med jutesnöre. Ett grönt paraply hela vägen, i alla färgvarianter.

1084

5584

2384

AC standardparaply Colorline

Kompaktparaply FARE®-AC-Mini Style

AC gästparaply FARE®-Style

Plastavfall samlas in,
rengörs …

… och görs till granulat
som bearbetas.

Uppvärmt och smält,
rfiber …
härrör från en polyeste

… dessa vävs samman
och till
blir taket på vår parapl
yer waterSAVE®!

» MINSKNING AV
RENINGSSLAMUTSLÄPP
MED

» REDUKTION AV
ENERGIFÖRBRUKNINGEN
UPP TILL

» SÄNKNING AV CO₂UTSLÄPPEN MED
MER ÄN

» VATTENBESPARINGAR
PER PARAPLY
NÄSTAN

98%

70%

60%

6L*

* Beräknat på basis av en vattenbesparing på 2 miljoner l vatten för bearbetning av ca 300 000 m² material, som räcker för tillverkning av ca 350 000 paraplyer.

5429

1134

AOC kompaktparaply i miniformat

AC standardparaply ÖkoBrella

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

ÖkoBrella

1122

5029

7379

AC standardparaply ÖkoBrella

Kompaktparaply i miniformat ÖkoBrella

AC mellanstort paraply i bambu
ÖkoBrella
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FARE DOUBLEFACE
®

T

NYHE

Så ut i
friska luften

Sportigt i
alla väder

Med det nydesignade soft-
handtaget, de kulörta kontrastsömmarna och den svarta innerbeläggningen ger detta kompaktparaply
ett kraftfullt intryck. Det kulörta
vävmaterialet waterSAVE® och det
matchande fotomotivet på kryckan
visar anknytningen till naturen.

2385
AC-golf/-gästparaply
FARE®-Doubleface XL Vent
 Glasfiberkrycka med droppmotivtryck,
färgmässigt koordinerat mot väven
 Överlappande ventileringsväv
 Vävmaterial waterSAVE®, färgat med en vattenbesparande metod, tillverkat i återvunnen plast
wS
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wS

wS

wS

wS

wS

FARE SHOPPING
®

T

NYHE
9158
Kompaktparaply i miniformat ÖkoBrella Shopping
 Hållbar öppnare med handtag i äkta trä
 Fodralet kan användas som praktisk shoppingkasse
med förvaringsfack för paraplyt
 Vävmaterial waterSAVE®, färgat med en vattenbesparande
metod, tillverkat i återvunnen plast
wS

wS

wS

wS

wS

wS

Fodralet blir en
praktisk shoppingkasse

Handla hållbart
i alla väder
Vi vill kunna njuta med gott samvete, och vi
vill ha långvarig glädje av våra saker. Även
i rent praktiskt hänseende, som när FARE

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

gör paraplyfodralet till en shoppingkasse.
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RA
FÄRGGLATT SKYDD
 En färgtillverkare använder en specialversion av
FARE®-AOC (art. 5460) för en mailing-kampanj
till fackhandeln
 En godisfabrikör använder FARE®-AOC (art. 5460)
med domingsticker som mässpresent
 En friluftspark säljer paraply för barn (art. 6905)
med dess maskot som merchandising-produkt
på nätet och lokalt i butik
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MINA BÅDA

rInGaR
IBL AND ÄR DE T VÅ
RIK TIGA MONS TER.
De kinkar efter något och kan gå mig riktigt på
nerverna. Som tidigare idag, vid karusellen.
Den ena skriker, den andra gnäller, och som
om inte det skulle vara nog så drar himlen
ihop sig. Sedan kommer mormor med
sockervadden. Och från och med nu
strålar barnens ögon. Ingenting räknas,
förutom detta jättemoln, sött och
färggrant. Ett litet ögonblick av
barnalycka – och vi njuter i fulla
drag tillsammans. Och under mitt
paraply om det kniper, när molnen
inte håller tätt. Det här får inte
regna bort.
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FORMER OCH
FÄRGER
Ett paraply behöver inte alltid vara runt – ovanliga former skapar särskild uppmärksamhet.
Det gäller även för iögonenfallande färgaccenter. De anger tonen med ovanliga färger eller
metallic-nyanser som koppar, guld och silver.

5649

2989

Kompaktparaply FARE®-AOC Square

AC golfparaply Fibermatic XL Square

1182

5639

1159

AC standardparaply

AOC kompaktparaply i oversizeformat

AC standardparaply FARE®-Doubleface

FARE®-Collection Square

FARE®-Seam
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5529
AC kompaktparaply i miniformat

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

FARE®-Doubleface

5899

4111

AOC kompaktparaply FARE®-4-Two

Mellanstort paraply ALU Light10 Colori

1115

4399

7704

Standardparaply FARE®-Fashion AC

AC mellanstort paraply FARE®-Seam

AC mellanstort paraply FARE®-Stretch
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FÄRGMÅNGFALD
Hos FARE möts
märken och färger
Vi erbjuder hela 18 färgvarianter av vårt populära
kompaktparaply med automatisk öppning och
stängning. Med färgkoordinerat handtag. Sex av
dessa nyanser finns nu även med vårt hållbara
vävmaterial waterSAVE® av återvunnen plast:
fibern genomfärgas komplett redan i produktionen,
utan användning av vatten – för långvarig färgglädje!

Det färgglada skyddet
i det regngråa
5460
Kompaktparaply i miniformat FARE®-AOC
 Öppna och stäng med en enda knapptryckning
 Färgjusterad till omslagshandtaget
 Finns nu i 18 färger
wS

wS

wS
wS
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wS

wS

FARE STYLE
®

4784
AC mellanstort paraply FARE®-Style
 Förvånand effekt vid öppnandet
 Pinne, skenor och greppringar i kontrasterande färger
 Vävmaterial waterSAVE®, färgat med en vattenbesparande
metod, tillverkat i återvunnen plast

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

Då finns det
något att titta på
Kärlek även till de minsta
detaljerna
FARE®-Style-serien sätter vackra accenter genom sina färgade spröt,
kryckor, greppringar eller sömmar. Den djupa svärtan hos vävmaterialet
waterSAVE® framhäver kontrastfärgerna perfekt, och gör varje modell
till en snygg accessoar.
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FUL
» STORARTADE VÄNNER
 En sportklubb erbjuder gästparaplyt
(art. 2359) med klubblogotyp till försäljning
till sina medlemmar och fans
 En tillverkare av trädgårdsredskap
använder FARE®-Style (art. 2384)
som personanpassad present
till kunder och personal
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SKOTT – OCH

LtRäfF!
HAN VILL SPEL A
IBL AND I L ANDSL AGET.
Som anfallare. Och på träning ger han allt förstås. Tre gånger i veckan –
året runt, oavsett väder. Vi är alltid med, för vi är hans största fans.
Oavsett hur vått, kallt eller hett det är. Med en flaska vatten, en ask
plåster och vårt stora paraply är vi beredda på det mesta. Och vi
hejar fram hela laget. Och så jublar vi förstås när han springer
ifrån alla andra och skickar bollen i mål. Jaaaa, det gjorde
han ju riktigt bra!
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STORLEKEN
RÄKNAS
Det finns saker som man inte får för mycket av. Och det gäller förstås även för storleken på paraplyt när det
regnar som värst. Framför allt om man är två, tre eller ännu fler personer i sällskapet. Förutom det klassiska
kompaktparaplyt har även många miniparaplyer tillräcklig storlek för detta.

d 122 cm

d 117 cm

2359

5222

AC gästparaply

Gästparaply FARE®-Jumbo®

d 124 cm

d 120 cm

d 130 cm

5606

2985

2333

AOC kompakt gästparaply

AC golfparaply Fibermatic XL

AC gästparaply FARE®-Pure

Jumbomagic® Windfighter®
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q 113 cm

d 180 cm

2393
AC gästparaply Jumbo® XL Square Color

d 133 cm

2339

6485

AC golfparaply Fibermatic XL Vent

Golfparaply glasfiber 3XL FARE®-Doorman

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

d 240 cm

d 130 cm

d 133 cm

8240

7709

7355

Parasoll XL

AC gästparaply FARE®-Stretch 360

AC gästparaply FARE®-Profile
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FARE COLORLINE
®

Har mer att
erbjuda än färg
Med en knapptryckning öppnas paraplyt med
en diameter på hela 105 centimeter — och
låter blicken vila på de särskilda detaljerna
som den färglackerade kryckan och de kulörta
länkarna. De ger paraplyt en särskild touch. Det
kontrastrika svarta vävmaterialet waterSAVE®
avrundar det hela på ett avstämt sätt.

5644
AOC kompaktparaply i oversizeformat FARE®-Colorline
 Färglackerad käpp och färgade länkar
 Soft-feel-handtag med färgkantad utfällningsknapp
 Vävmaterial waterSAVE®, färgat med en vattenbesparande
metod, tillverkat i återvunnen plast
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Marknadsföringskommunikation
med överraskande effekt

FARE STEEL
®

En sann
gentleman

5659
AOC kompaktparaply i oversizeformat FARE®-Steel
 Handtaget i läderimitation med metallelement
 Ovandel och länkar i metall
 Vävmaterial waterSAVE®, färgat med en vattenbesparande

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

metod, tillverkat i återvunnen plast

Trender kommer och går,
god smak består
Ett förstklassigt FARE®-paraply, tillverkat för att upptäckas och uppskattas.
Metallelementet i handtaget ger ett massivt intryck av vikt. Vid vindbyar
uppvisar det stora paraplyet robust styrka, medan dess miljövänligt färgade
väv i återvunnen plast representerar hållbarhet.
27

SLUT MED
S TUGSITTNINGEN
NU.
Jag behöver luft, ljus och vidd omkring mig. Lite stillhet och
natur. Men ibland händer det saker på himlen. Sol, moln, svarta
moln, sol och så vidare. Minst lika många vändningar som i min
bok, som jag är helt fascinerad av efter bara några kapitel.
Vilken historia, man vill bara ha mer, sida för sida. Även om
det snart börjar dugga. Fast det går över kvickt, och min
bok och jag sitter ju torrt och bra. Och så har jag ju
mitt paraply med mig.
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SPÄNNING UNDER

baR
hIMmE L
PRAKTISKA RÄDDARE
 En bokhandelskedja erbjuder det tryckta
FARE®-Tube (art. 5792) som pris inom ramen
för en tävling
 En optiker ger sina kunder insyn med
FARE®-Pure (art. 7112)
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MOTIV OCH
MÖNSTER
När design locker Fram leenden! Vi kan inte ändra på vädret – men vi kan göra det vackrare! Exempelvis med en
strålande blå sommarhimmel, ett nästan magiskt färgspel vid väta, eller aktuella trendmönster. Redan när paraplyt
öppnas framträder motiven på in- eller utsidan med absolut skärpa i trycket.

Step 1

Quickview

Step 2

 Heltäckande Digital-Allover-tryck
med ditt önskemotiv
 Redan fr.o.m. 100 stk
 Klart för skeppning inom 15 till 20
dagar efter godkännande*
 Ytterligare profileringsmöjligheter
(ingår ej)

Step 3
En produktionsbetingad förskjutning mellan segmenten kan inte uteslutas.
* Möjligt fraktsätt: Sjöfrakt ca 50 dagar, inkl. frakt, eller flygfrakt ca 14 dagar, mot frakttillägg

75002 | 75460 | 71104 | 71144 | 72382
FARE® Allover-Xpress
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1142C

1118

AC standardparaply Colormagic

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

®

AC standardparaply FARE®-Camouflage

5468

5042C

1193

AOC kompaktparaply i miniformat

Kompaktparaply i miniformat

AC standardparaply FARE®-Nature

FARE®-Camouflage

Colormagic®

7719

1198

3330A

Standardparaply FARE®-Contrary

AC standardparaply FARE®-Motiv

Woodshaft AC standardparaply
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FARE -TUBE
®

T

NYHE

5792
Miniparaply FARE®-Tube
 Plaströr (”tub”) med möjlighet
till fyrfärgstryck över hela ytan
 Bärrem i vävmaterialet,
färgmatchad till väven
 Specialhandtag med silikonring
för tät tillslutning av tuben

Säker och
torr förvaring

Modernt, sportigt och helt enkelt annorlunda
Fodralet ersätts av ett stabilt plaströr – en tub – hos denna praktiska ma nuella öppnare. T
 ricket: Efter en
regnskur kan man rulla ihop det våta paraplyt snabbt och förvara det vattentätt i tuben, och överskottsvattnet
kan helt enkelt rinna ut senare. Paraplyt får plats snart sagt överallt, i väskan, i ryggsäcken eller i jackan –
och ingenting blir vått!
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FARE -CARBONSTYLE
®

Hållbarhet och
funktion hand i hand

T

NYHE

Elegant klassiker
med hightech-touch
Ett klassiskt paraply med kärlek till detaljerna.
Här imponeras man direkt av design-elementet
i carbon-imitation i handtaget, eller det svarta
vävmaterialet waterSAVE® med rutmönster
ton-i-ton. Paraplyt levererar även en unik
upplevelse av komfort vid stängning, tack vare
det halkskyddande greppet i kryckans mitt.
7915
AC-gästparaply FARE®-Carbon-Style
 Enkel och bekväm stängning via extrahandtaget
 Detaljer i carbon-imitation i handtaget
 Vävmaterial waterSAVE®, färgat med
en vattenbesparande metod, tillverkat i
återvunnen plast

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

wS
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ATT RESA ÄR ATT

SAMLa
IntRycK
PRAKTISKA HJÄLPREDOR
 En researrangör tackar alla som bokade en
guidad stadstur, med ett FiligRain Only95
(art. 5062) i lämplig förpackning
 Ett wellnesshotell lånar ut Travelmate
Camper (art. 6139) för gästernas
dagsupplevelser
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MIN L ÄNGE
PL ANERADE
VECKOSLUTSRESA .
Verkligen roligt, och så mycket att göra. Domkyrkan är ett absolut måste, och det historiska
torget vill jag se, och även de vackra arkaderna.
Hur ljuset faller in ovanifrån, det är helt unikt.
Även om det droppar från himlen. Så vad har
man ett paraply till? Normalt är det den bästa
garantin för att det skall hålla uppe. Inte den här
gången tyvärr. Men det är väl oväsentligt när
det finns så mycket att se här?
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ALLT –
EXTRA ALLT
FARE® skärmar är överraskande annorlunda. Den som söker en märkesambassadör med riktig wow-faktor k ommer
inte förbi skärmar från FARE. Vårt sortiment erbjuder innovativa modeller som sticker ut med skicklighet och
användarvänlighet. De unika profileringsmöjligheterna skapar kreativ potential att bedriva tongivande kampanjer
och sprida särpräglade budskap.

7112
AC standardparaply FARE®-Pure

1199

7715

AC standardparaply FARE®-Loop

Standardparaply FARE®-Contrary

36

7799
AC mellanstort paraply FARE -Sound
®

5675

6905

AOC mellanstort kompaktparaply

Paraply för barn FARE®-4-Kids

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

RainLite Classic

4704

5052

5069

Mellanstort paraply

Kompaktparaply i miniformat

Kompaktparaply i miniformat

FARE®-Exklusiv 60-Edition

FARE®-Fillit

SlimLite Adventure

5480

6139

5415

AOC kompaktparaply i miniformat

Strandparasoll Travelmate Camper

AOC kompaktparaply i oversizeformat

Trimagic Safety

FARE®-Contrary

37

FARE -VIEW
®

1119
AC standardparaply FARE®-View
 Transparent fönster för bättre sikt i regn
 Möjlighet till reklam både på och under det transparent fönster

Paraplyer för transparens
Transparens är en trend – och en självklarhet för många branscher. Med det
transparenta fönstret i gångriktningen behåller man överblicken över allting och
missar ingenting av det som händer.

38

Behåll överblicken,
oavsett väder

FARE ONLY95
®

Får plats i så gott
som alla handväskor
Med lätta steg mot målet
Privat eller på tjänsteresa – detta ultrakompakta miniparaply hänger
med överallt och väger endast 95 g. Paraplyt klarar även en styv bris
utan problem, och man är väl rustad för alla väderlägen.

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

5062
Kompaktparaply i miniformat FiligRain Only95
 Extra lätt vävmaterial i polyester-pongé
 Väger bara 95 g
 Mindre än 21 cm långt i stängt skick

SÅKL AR T.
DET REGNAR.
Som alltid när jag är ute på sista inköpsronden. Det var så mysigt
på soffan. Varmt och skönt, lite gott te, något att läsa. Jag tror
visst att jag slumrade till någon minut. Tills att något väckte mig.
Som en påminnelse att det var något jag behövde uträtta.
Snabbt på med stövlarna och varma jackan. Och paraplyt
är med förstås. Så att jag kommer fram till nästa
träd torr. Och kan krypa till kojs direkt när
jag kommer hem.

40

SNABBT UT IGEN

före
SÄnGDags
TILLFÖRLITLIGA KOMPISAR
 En djurfodertillverkare erbjuder
FARE®-DoggyBrella (art. 7395) med
bajspåsar i handtaget som premie i
kundklubben
 En biluthyrningsfirma lägger in ett
FARE®-AC Plus (art. 5547) i varje hyrbil
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LJUS OCH
REFLEXTION
Dessa paraplyer drar uppmärksamheten till sig tack vare de lysande detaljerna! Strålande ögonblick garanteras,
med integrerade LED-element eller vackert reflekterande detaljer. Alla modeller är perfekta följeslagare för de
mest skiftande användningsområden.

5571
AC kompaktparaply i miniformat
Safebrella® LED

7571

7377

AC standardparaply Safebrella® LED

AC gästparaply FARE®-ColorReflex
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5699

4875

AOC kompaktparaply i oversizeformat

AC ALU mellanstort paraply

Magic Windfighter Carbon

Windmatic Black Edition

5547
Kompaktparaply i miniformat

Profileringar som i exemplen innebär merkostnader.

FARE®-AC Plus

5477

7905

AOC kompaktparaply i miniformat

AC mellanstort paraply FARE®-Switch

FARE®-ColorReflex
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