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Ullstrumpor i världsklass

I Hånger, i djupaste Småland, har vi på Cai designat och utvecklat 
strumpor sedan 1946. I vår kollektion hittar du alltifrån sköna 
strumpor för fest och vardag till slitstarka strumpor i flexibla  
material för hårt arbete och tufft friluftsliv. Vi har dessutom 
Private brands för detaljhandels- och profilföretag. 
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Material & form  
i perfekt harmoni
Över 75 års kunskap och erfarenhet gör att 
vi kan tillverka strumpor i världsklass. Tack 
vare en noga framställd materialutveckling 
kan vi ta fram spännande lösningar för bästa 
form och funktion. För oss har det alltid varit 
naturligt att ta fram produkter i genuina 
material med hög kvalitet. På så sätt har vi 
bevarat traditionen och kunnandet om de 
speciella nordiska förhållandena.
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Taberg. Art. 1070 
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Ett nära samarbete 
med våra kunder 
Vi strävar efter nära och långvariga relationer 
där kundens behov och önskemål alltid är i  
fokus. Den geografiska närheten och långa 
erfarenheten gör att vi i nära dialog kan bolla 
fungerande lösningar.  

Optimal vandringskomfort! Med en kombination av en 
tunn ullstrumpa och en lite kraftigare strumpa som andra 
lager undviker man ev. skoskav. Flera av våra strumpor  
går med fördel att kombinera – snyggt och smart! 
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Vallerstad. Art. 0755 tillsammans med  

Skogslyckan. Art.0741 och Dawson. Art.2103
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Med bakgrund och rötter i Anderstorp 
och Hillerstorp blir man speciell, man blir 
företagare. I slutet på 30-talet började Carl-
Axel Inganäs, grundare till Cai, arbeta på en 
strumpfabrik i Älvsered. Att få förverkliga 
sig själv fanns i hans själ och med tiden ville 
han bli sin egen. Carl-Axel hade från sin tid 
i strumpfabriken fått god insikt i material, 
maskiner och hade en bra uppfattning om 
efterfrågan på strumpor. År 1946 tog han 
över den gamla skolan i Hånger strax utanför 
Värnamo och gjorde skolsalen till stickhall 
och blev egen företagare.

Carl-Axel var intensiv och skydde inga medel 
för att arbeta från tidig morgon till sen kväll. 
Det var hans hårda arbete och starka vilja 
som var början till Cai’s framgångshistoria. 
Det handlade om att tillverka strumpor med 
bästa kvalitet till lägsta möjliga pris. När 
Björn Inganäs tog över sin pappas verksamhet 
1975 fortsatte han utveckla traditionen i 
samma linje fram tills det kom nya politiska 
beslut som skulle göra det omöjligt att 
fortsätta med tekoindustrin i Sverige. Björn 
utökade strumpsortimentet med importerade 
komplementprodukter som kalsonger, något 
som var naturligt för kunden att köpa på 

samma ställe. Ett sortiment som idag har 
utökats till såväl skjortor som mössor och 
reflexvästar som kompletterande produkter  
till Cai’s strumpor.

- Jag har vänt strumpor sedan jag var fyra  
år gammal. Jag kunde höra pappas röst  
från fabriken när jag var iväg och lekte,  
jag fostrades till detta, säger Björn. 

Björn ville driva en verksamhet som 
fungerade för en lång tid framöver. Kvalitet 
är ledordet som följt verksamheten genom 
åren. Likaså att vara ödmjuk mot kunden, 
leverantören och att ha en stark gemenskap 
med de anställda, är något som både Björn 
och hans pappa strävade efter. Pingstafton 
1981 slog åskan ner i fabriken och allting 
försvann. Cai fick börja om helt från början, 
men bara två veckor efter branden var 
tillverkningen igång igen tack vare begagnade 
maskiner och ett undanflyttat lager. Med en 
stark företagsanda och hårt arbete har Cai 
trots ödesåret 1981 fortsatt gå stolt framåt.

- Det är svårt att sätta fingret på vad som  
driver en framåt att fortsätta när man föds  
som företagare, på något vis är det bara givet.

”Pappa var en Inganäs.  
Han ville alltid lite mer  
och lite till.”

CAI 75 ÅR
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Det naturliga valet  
för ett aktivt liv
Smarta och funktionella material är mer 
aktuellt än någonsin. Oavsett om du ska 
bestiga Kilimanjaro, cykla Vätternrundan 
eller bara vill ha en bekväm strumpa på 
festen. Rätt material för rätt tillfälle är 
numera en hjärtefråga för fler än oss på Cai. 
Att tillverka unika strumpor i toppkvalitet 
är för oss en stor ära. Med tiden har bättre 
materialsammansättningar och effektivare 
produktionsmetoder gjort att vi kan fortsätta 
vara det lilla företaget med stor genuinitet.  
Där personlighet går som en röd tråd hela 
vägen till slutkonsument.   

Vallerstad. Art. 0755 
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Strumpor för  
alla tillfällen
Med en noga utveckling inom materialsamman-
sättningar, design och funktion strävar vi efter att 
uppnå bästa möjliga produkt för varje situation. 
Våra produkter är uppdelade i kategorier där olika 
material och egenskaper skapar den mest lämpade 
produkten för varje specifikt tillfälle. 
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Innehållsförteckning

Vardag & Fest
sid 16–27

Design, passform och material är viktiga för oss, gör 
dig fin och bekväm antingen till vardag eller till fest. 

Fritid & Uteliv
sid 28–39 

Utvecklad passform och god slitstyrka i allt  
från sport-, vandrings- och jägarstrumpor till  
traditionella raggsockor.

Arbete & Flit
sid 40–49

Hårt arbete ställer krav på bra arbetskläder. Alla våra 
arbetsstrumpor har skön passform i slitstarka material.

Stöd & Funktion
sid 50–55

Stöd i tillvaron kan se ut på många sätt. En del söker 
strumpor med kraftfullt stöd medan andra längtar  
efter säkerheten i halkskydd.

Profil
sid 56-63 

Låt fantasin flöda och ge oss utmaning att sätta  
din idé på en härlig strumpa med önskad logo.

Övrigt
sid 64–71

Bland vårt övriga sortiment hittar du bland annat 
flera varselprodukter som höjer säkerheten och  
hjälper dig att synas.

Produktöversikt
sid 75

Produktöversikten hjälper dig att enkelt hitta bland 
våra produkter.
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Klädvalet närmast kroppen är avgörande för att hålla jämn 
temperatur där värmen ska bevaras, samtidigt som fukt 
och överskottsvärme ska kunna transporteras bort. På Cai 
har vi ett brett sortiment av strumpor i både naturliga och 
moderna material för att täcka in flera olika behov och 
användningsområden.

Letar du efter en strumpa med en speciell funktion? Titta efter 
dessa symboler i katalogen så hittar du enkelt vad du söker.

Ullskola med Cai

Symboler som hjälper dig att hitta rätt

Stretch över vrist ger 
bättre stöd och håller 
strumpan på plats utan 
att sitta varken för hårt 
eller för löst.

Resår runt foten ger 
bättre passform och 
håller strumpan på 
plats.

Luftkanaler utmed 
sulan gör att fukt och 
överskottsvärme  
transporteras ut och 
håller fötterna torra  
och behagliga.

Frottéfot ger en skön 
känsla med invändig 
frotté som omsluter 
hela foten. Det ger 
extra luft och därmed 
ökad andningsför- 
måga och extra värme 
tillsammans med  
naturmaterial.
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Varför älskar  
Cai ull så mycket? 

Ull transporterar naturligt 

fukt. Det betyder att när du 

har ullstrumpor och svettas så 

transporteras fukten/svetten 

bort från huden. Det gör att 

foten håller sig torr och du  

blir inte kall. Våta fötter =  

kalla fötter.

Naturmaterial  
eller konstfiber?

Ullen är naturens mest  

funktionella material. Den  

är i sig själv temperaturregle-

rande och kan reglera både 

värme och kyla. Det gör att  

du håller dig varm och skön  

på vintern och behagligt sval 

på sommaren.

Ull har bakteriehämmande 

egenskaper och förhindrar 

bland annat dålig lukt.

Ull har en självrengörande 

funktion och det gör att  

plagget inte behövs tvättas så 

ofta utan räcker med att vädra.

Ull tappar inte formen som 

många andra material, utan 

är elastiskt och hittar snart sin 

form igen. Det skrynklar sig 

väldigt lite.

Ull rekommenderas helt klart 

både för den aktive såsom 

den som vill ta det lite lugnt. 

Om man vill åt en varmare 

strumpa så rekommenderas  

en ullstrumpa med frotté.  

Frottéstickningen gör att den 

luft som finns där värms upp 

och bildar ett isolerande skikt.

För Cai har det alltid varit viktigt att göra strumpan så slitstark  

som möjligt. Det betyder att vi aldrig tillverkar en strumpa i  

100 % naturmaterial. Vi gör en liten mix för att uppnå bästa  

resultat. Våra strumpor tillverkas då till exempel i ull där lägger  

vi i elastan som gör strumpan elastisk och smidig, sedan  

polyamid som ger slitstyrkan till strumpan. 

Så för oss är det mixen som är viktigast, nästan som att göra  

en sockerkaka, du kan inte bara ha ägg för att få till kakan.

Stötdämpande  
frottésula som skyddar 
och gör strumpan mjuk 
mot fotsulan. Frottén 
ökar andningsförmågan 
tack vare extra luft, 
vilket ger högre  
absorbering.

Möjlighet till egen 
logo har vi på flera av 
våra produkter. Bestäm 
själv färg, mönster och 
logoplacering.

OEKO-TEX®-certifierat 
garn säkerställer att 
produkterna inte inne-
håller koncentrationer 
av hälsoskadliga ämnen 
som kan vara farliga för 
människors hälsa. 

LO 
GO
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Hamra. Art. 0767 
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Gör dig fin och bekväm antingen till vardag eller 
till fest. Design, passform och material är viktiga för 
oss, så här kan du hitta något som passar till vad du 
än ska göra eller hur du än ska klä dig.

Vardag  
& Fest
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Art. 7241

Härligt mjuka och sköna strumpor  
till när du än önskar vara fin.

Material: 75 % kammad bomull,  
22 % nylon, 3 % polyamid 
Storlekar: 35-39,  40-45  
Färger: Röd, ljusmarin

   
 03 31

Kim 
Art. 7203

Härligt mjuka och sköna strumpor  
till när du än önskar vara fin.

Material: 75 % kammad bomull,  
22 % nylon, 3 % polyamid 
Storlekar: 35-39,  40-45  
Färger: Natur, grön, blå

   
 04 05 30

Elis 
Art. 7217

Härligt mjuka och sköna strumpor  
till när du än önskar vara fin.

Material: 75 % kammad bomull,  
22 % nylon, 3 % polyamid  
Storlekar: 35-39,  40-45  
Färger: Svart, ljusmarin

   
 08 31

Mio 

LO 
GO

LO 
GO

LO 
GO

Nyhet!Nyhet!Nyhet!
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VARDAG & FEST

Art. 7200

Härligt mjuka och sköna strumpor  
till när du än önskar vara fin.

Material: 75 % kammad bomull,  
22 % nylon, 3 % polyamid  
Storlekar: 35-39,  40-45  
Färger: Svart, antracitmelange,ljusmarin

   
 08 19 31

Love 
Art. 0125

Tunn klassisk modell i mjuk bambu,  
som är naturligt andningsbar och  
antibaktriell, skön och sval strumpa  
till alla tillfällen.

Material: 82% bambu, 14% polyamid, 
4% elastan Storlekar: 35-39,  40-45  
Färg: Svart

   
 08

Mistelås

LO 
GO

LO 
GO

Nyhet!



Källunda. Art. 0738 
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Ullstrumpan för 
alla tillfällen
Vallerstad, Hamra, Källunda, Nästa och  
Aaron är en tunn, klassisk ullstrumpa.  
Perfekt såväl inne som ute, i finskor som 
pjäxor, till vardag som fest. På nästa uppslag 
hittar ni alla våra olika färgutföranden.
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Art. 0755

Material: 75 % kamgarnsull (ull/polyamid),  
22 % polyamid, 3 % elastan Storlekar: 35-39, 40-45 
Färger: Ljusmarin/natur, svart/grön, ljusmarin/vin, 
marin/blåmelange

 02 08 31 75

Vallerstad

LO 
GO

Art. 0767

Material: 60 % ull, 35 % polyamid,  
5 % elastan Storlekar: 35-39, 40-45  
Färger: Antracitmelange/ljusgråmelange/orange, 
ljusmarin/deep sea/oliv

 19 31

Hamra

LO 
GO
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Art. 0745

Material: 75 % kamgarnsull  
(ull/polyamid), 22 % polyamid,  
3 % elastan Storlekar: 35-39, 40-45  
Färger stl 35-39, 40-45: Marin, svart, 
antracitmelange, blå Färger stl 46-48: 
svart, antracitmelange 

         

 02 08 12 39

Art. 0738

Material: 60 % merinoull, 35 % 
polyamid, 5 % elastan Storlekar: 
35-39, 40-45 Färger: Röd/svart/
natur, Svart/antracitmelange/ 
ljusgråmelange, vin/blå/ljusmarin

             
 03 08 27

Källunda Aaron

LO 
GO

Art. 0754

Material: 60 % merinoull,  
35 % polyamid, 5 % elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45  
Färger: Svart, ljusmarin

     

      08 31 

Nästa

VARDAG & FEST

LO 
GO

LO 
GO
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Art. 0810

Skön bomulls knästrumpa med stötdämpande  
sula i mjuk frotté. Kan bland annat användas till 
hembygdsdräkt.

Material: 55 % bomull, 45 % polyamid, 2 % elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45 Färger: Röd, natur

 03 04

Tällberg
Art. 0841

Vår storsäljare 0741 Skogslyckan nu som knästrumpa. 
Samma bra egenskaper som går att använda till precis vad 
du vill om du vill ha en liten längre modell. Använd den till 
att mysa hemma, på jobbet, i kängor på tur eller under jakt.

Material: 95 % kamgarnsull (ull/polyamid), 5 % lycra  
Storlekar: 35-39,  40-45 Färger: Svart, antracitmelange

   
 08 12

Grönemad

Nyhet!
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Art. 0845

Tunn klassisk ullstrumpa, den här varianten som 
knästrumpa. Perfekt såväl inne som ute, i finskor som 
pjäxor, till vardag som fest. Finns även i kort modell.

Material: 75 % kamgarnsull (ull/polyamid),  
22 % polyamid, 3 % elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45  
Färger: Svart, antracitmelange

 08 19

Tony

LO 
GO

Art. 0901

Traditionell knälång hembygdsstrumpa i ull.  
Används mestadels till hembygdsdräkt.

Material stl 35-48: 75 % kamgarnsull (ull/polyamid),  
22 % polyamid, 3 % elastan Storlekar: 35-39, 40-45,  
46-48 Färger stl 35-39, 40-45: Marin, röd, natur,  
svart, deep sea Färger stl 46-48: Marin, natur

 
02 03 04 08 39

Leksand

VARDAG & FEST
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Cai om Private Branding

Genom generationer av strump-
tillverkning och kundanpassning har  
vi på Cai utvecklat ett arbetssätt där 
kundens behov och önskemål alltid är 
i fokus. På så vis kan vi erbjuda nära 
samarbeten, såväl i utvecklingsfasen  
som i tillverkningsprocessen.
 Med vårt Private Branding-koncept 
levererar vi både i större och mindre 
kvantiteter. Vi har genom åren jobbat  
med en mängd olika varumärken. 
Alltifrån Svea, Nudie, Woolisar till  
Scania och Husqvarna, etc. 

– Vissa kunder vet precis hur de vill 
ha det, då går det relativt snabbt att 

få igång produktionen. Medan andra 
har en vision om utseende, funktion, 
olika kollektioner, osv. Oavsett behov så 
har vår styrka alltid varit att vi kunnat 
jobba fram en bra produkt tillsammans 
med kunden. Vår långa erfarenhet och 
hängivna engagemang för materialval och 
tillvägagångssätt, gör att vi tillsammans 
med kunden kan erbjuda en öppen 
dialog där vi kan tar fram prover redan  
i ett tidigt skede i projektet. 

Är du ute efter en leverantör för private 
branding? Kontakta oss så berättar vi  
mer om hur vi jobbar!

”Oavsett behov så har vår styrka alltid 
varit att vi kunnat jobba fram en bra 
produkt tillsammans med kunden.”
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Vallerstad. Art. 0755 tillsammans  

med Skogslyckan. Art.0741
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Fritidsupplevelser kan se ut på många olika sätt. 
Med utvecklad passform och god slitstyrka i allt från 
sport-, vandrings- och jägarstrumpor till traditionella 
raggsockor har vi strumpor för dig. Oavsett om du 
har tänkt röra dig mycket eller sitta still länge.

Fritid & 
Uteliv
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Skogslyckan. Art. 0741 
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FRITID & UTELIV

Art. 0741

Cais storsäljare! Skön och slitstark ullstrumpa för alla  
årstider. Med enkelt ribbat skaft som underlättar för  
känsliga ben. Används  till fördel i en känga som andra 
lager med en tunn ullstumpa under. Men funkar lika  
bra precis som den är vid alla tillfällen.

Skogslyckan

Storsäljare!

            

 02 03 04 05 08 12 28 29 32 39

Material: 95 % kamgarnsull (ull/polyamid), 5 % lycra  
Färger stl 20-34: Marin, röd, svart, antracitmelange 
Färger stl 35-45: Marin, röd, natur, grön, svart,  
antracitmelange, plommon, brun, gråmelerad, blå 
Färger stl 46-48: Svart, antracitmelange



Företaget We Are Padel om samarbetet med Cai

Cai har alltid varit duktiga på att  
leverera strumpor till idrottsvärlden.  
Vi har kunskapen och ser fördelen med 
funktionella strumpor och kan anpassa 
oss efter aktivitet. När världen föränd-
ras kommer det nya generationer och 
dagens generation spelar padel.

Padel är en plattform att synas på.  
Precis som tennis, är padel en utrust-
ningsport och utövare ska se ut på ett 
visst sätt. Strumpan måste därför vara 
estetiskt tilltalande och passa till övrig 
klädsel. Samtidigt är padel en sport där 
du utsätter kroppen för hög belastning 

i vissa tempon och det handlar om att 
stödja och transportera bort fukten, 
egenskaper som är viktiga vid utövandet 
av en ansträngande idrott.

Vi såg nyttan av en padelstrumpa, en 
funktionell teknisk produkt till ett bra 
pris, säger Tommy Hultquist, säljare  
på Cai. Strumpan är inte bara en del  
av utrustningen, den har också fått ett 
stort reklamsyfte för många. De flesta 
arbetsgivare gillar när medarbetarna  
rör på sig och strumpan är en bra  
reklampelare. Det går ju inte att 
idrotta utan strumpor.

”Vi såg nyttan av en padelstrumpa, en funktionell 
teknisk produkt till ett bra pris. Strumpan är inte 
bara en del av utrustningen, den har också fått ett 
stort reklamsyfte för många.”
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Art. 0794 

Mjuk, varm och skön ribbstickad strumpa i ull.  
Omtyckt allroundstrumpa. Säljs i 3-pack i tre  
olika melerade färgställningar.

Material: 70 % merinoull, 29 % polyamid, 1 % elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45 Färger stl 35-39 3-pack:  
1 gråmelerad, 1 rödmelerad, 1 marinmelerad  
Färger stl 40-45 3-pack: 1 gråmelerad,  
1 blåmelerad, 1 marinmelerad

 55 55 55 55 55 55

Rydala

3-pack
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Art. 3254

Varm och mjuk ulltermosocka med flossad insida.  
Ligger i 3-pack.

Material: 50 % akryl, 30 % merinoull, 20 % polyamid 
Storlekar: 35-39, 40-45, 46–48 Färg: Antracitmelange

 12

Art. 4300

Grov, varm och populär raggsocka som värmer dina fötter. 
Stickad i norsk lammull.

Material: 80 % ull, 18 % polyamid, 2 % lycra  
Storlekar: 38-40, 41-45, 46-48 Färg: Gråmelerad

 20

Fryele Toftnäs

LO 
GO

3-pack

FRITID & UTELIV
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Art. 1060

Tunn funktionsstickad linerstrumpa i ull. Stickad med  
en ullmix och med extra förstärkning under foten för att  
få en bra hållbarhet. Strumporna är lätta och tunna för  
att man med fördel ska kunna ha en lite grövre strumpa 
utanpå för att minimera friktion som ger skavsår vid  
exempelvis vandring. Strumpan sitter tight och skönt  
på foten. Pikéstickning på fotens ovansida ger en  
förbättrad ventilation.

Material: 60 % merinoull, 28 % polyamid, 12 % elastan 
Storlekar: 35-39, 40-45 Färger: Grön, svart

 05  08

Drömminge
Art. 1070

En medeltjock teknikstickad kvalitetsstrumpa för bl. a. 
vandring, skidåkning, jakt, mys eller vad man nu kan tänka 
sig. Strumpan är stickad med mjukfrotté i foten för att 
isolera värme och även som stötdämpning. Tunn ovansida 
med luftkanaler för bättre ventilation. Ribbad resår runt fot 
och vrist för bästa passform. Frotté vid skenben för att vara 
mjuk i bl. a. kängor eller pjäxor. Används till fördel med 
Cais linerstrumpa i ull för vandring.

Material: 71 % merinoull, 25 % polyamid, 4 % lycra  
Storlekar: 35-39, 40-45 Färger: Grön, svart

         
 05 08

LO 
GO

Taberg
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Art. 4301

Melerad raggsocka  mysigt, varm, klassisk modell  
med förstärkt sula.

Material: 70 % ull, 30 % polyamid Storlekar:  
37-39, 40-42, 43-45, 46-48 Färg: Gråmelerad

 20

Slättö
Art. 0020

Varm, skön och slitstark jägarstrumpa med resår runt foten 
som håller strumpan på plats i stövlar och kängor. Enkel 
resår upptill, för att undvika stasning.   

Material: 33 % merinoull, 33 % akryl, 33 % polyamid, 
1 % elastan Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48  
Färg: Grön

 05

LO 
GO

Norrskog

FRITID & UTELIV
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Art. 0124

Tunn, mjuk ankelstrumpa i bambu. Naturligt antibakteriell 
strumpa för bland annat träning, golf mm. Stretch över 
vrist för bättre passform. 
 
 
 
Material: 81 % bambu, 17 % polyamid, 2 % elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45 Färger: Vit, svart

 01 08

LO 
GO

Lilläng
Art. 3231

Mjuka och sköna steps i bambu med silicon på insidan  
av hälen för att hålla strumpan på plats. Osynlig i skon.  
Bambun är naturligt antibakteriell och motverkar dålig lukt.

Material: 80 % bambu, 17 % polyamid, 3 % elastan 
Storlekar: 37-39, 40-42 Färger: Vit, svart

 01 08

LO 
GO

Linneryd
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Art. 0757

Ankelstrumpa i skönt ullmaterial. Lika skön sommar som 
vinter. Bra passform för bland annat vandringsskor.

Material: 60 % merinoull, 35 % polyamid, 5 % elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45 Färger: Natur, svart

   

 04  08

Lindstad

FRITID & UTELIV

Grönemad

Nyhet!

Art. 0841

Vår storsäljare 0741 Skogslyckan nu som knästrumpa. 
Samma bra egenskaper som går att använda till precis vad 
du vill om du vill ha en liten längre modell. Använd den till 
att mysa hemma, på jobbet, i kängor på tur eller under jakt.

Material: 95 % kamgarnsull (ull/polyamid), 5 % lycra  
Storlekar: 35-39,  40-45 Färger: Svart, antracitmelange

   
 08 12
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Vallerstad. Art. 0755 
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Hårt arbete ställer krav på bra arbetskläder. Alla våra 
arbetskläder har skön passform i slitstarka material. 
Andra funktioner kan vara stötdämpning, flamskydd 
eller temperaturreglering. Gör jobbet lite lättare  
oavsett hur din krävande arbetsmiljö ser ut.

Arbete  
& Flit
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Röshult i materialet Flamestop. En funktionell 
strumpa som är lika bra på att hålla fötterna 
svala som att skydda mot allvarliga brännskador.
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ARBETE & FLIT

LO 
GO

Art. 1071

En härlig strumpa i materialet Climayarn. Funktionen i 
garnet gör att den värmer i kalla temperaturer. Strumpan 
transporterar dessutom fukt vilket innebär att den blir helt 
temperaturreglerande. Strumpan kan med fördel användas  
till alla möjliga högpresterande aktiviteter, såsom arbete  
eller annan fritidsaktivitet. Strumpan har frottéfot och  
resår runt foten samt en extra ventilerande ovansida.

Material: 74 % climayarn, (60% merinoull/40%  
polypropylene), 15 % polyamid, 6 % elastan, 5% akryl 
Storlekar: 35-39, 40-45 Färger: Grön, antracit

 05 19

Kävsjö

Limited
edition

Art. 1059

Skön strumpa för bästa flamskydd. Materialet Flamestop 
som används är certifierad EN ISO 11612. Det består  
av ull och viscos, där viscosen är antiflambehandlad.  
Strumpan är teknikstickad med resår runt fot, stretch 
runt vristen och frottésula för den allra bästa komforten. 
Flamestop materialet består av 50 % merinoull och  
50 % flambehandlad viscos.

Material: 40 % merinoull, 24 % viscos, 33 % polyamid, 
3 % elastan Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48  
Färg: Svart

 08

Röshult
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Art. 4300

Grov, varm och populär raggsocka som värmer  
dina fötter. Stickad i norsk lammull.

Material: 80 % ull, 18 % polyamid, 2 % lycra  
Storlekar: 38-40, 41-45, 46-48 Färg: Gråmelerad

 20

Toftnäs
Art. 0040

Skön strumpa med Coolmaxsula för svala fötter. Naturligt 
absorbering i skaft och ovansidan av foten som är tillverkad 
i mjuk merinoull. Storlek och tvättråd är instickad i sulan. 
En strumpa som passar lika bra i din arbetssko som vid 
andra aktiviteter.

Material: 44 % Coolmax, 15 % merinoull, 34 %  
polyamid, 7 % elastan Storlekar: 37-39, 40-42,  
43-45, 46-48 Färg: Svart

 08

Bygget

LO 
GO
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Art.  3208

Mjuk och slitstark sportstrumpa i snygg förpackning  
för upphängning alt. störtplacering.

Material: 80 % bomull, 20 % polyamid  
Storlekar: 35-39, 40-45 Färg: Svart

         

 08

Moheda

LO 
GO

2-pack

ARBETE & FLIT

Art. 3211 

Mjuk och skön tennisstrumpa som säljs i 5-pack.  
Resår runt foten för bästa komfort. Frottésula  
med en stötdämpande effekt.

Material: 80 % bomull, 15 % polyester, 5 % elastan 
Storlekar: 35-39, 40-45, 46-48  Färg: Svart

 08

Nydala

5-pack



Butiksägaren Paulette om strumpor från Cai

I en Life-butik i Simrishamn mitt i 
svenska Österlen hittar man en av Cais 
många återförsäljare av ullstrumpor.  
Här på gatan har man kunnat köpa  
Cai-strumpor i över 60 år. Då började 
det i butiken mittemot, men försäljning-
en av ullstrumpor togs så småningom 
över av den populära Life-butiken, som 
idag står för att sprida det goda ryktet 
om de småländska ullstrumporna. 

”Strumpor från Cai har en jättehög 
kvalitet. Jag brukar säga till kunderna att 
de är beroendeframkallande. Har man 
väl börjat med ett par ullstrumpor från 
Cai så vill man inte ha något annat.” 
säger Paulette som drivit Life-butiken i 
Simrishamn i över 30 år. 

Den höga kvaliteten är något som gör 
att merförsäljningen går hur lätt som 
helst. I butiken säljs även skor för olika 

ändamål, och även om vintrarna sällan 
blir så stränga nere i Skåne så rekom-
menderas alltid en bra ullstrumpa.  
Har man bara det klarar man vintern 
även för kunder som kommer norr ifrån. 
Tack vare sin naturliga funktion som  
gör att strumpan andas, fungerar ull 
även på sommaren. Den långa historian 
av försäljning av ullstrumpor nere i 
Österlen talar sitt tydliga språk om  
att det kanske ändå stämmer, att de  
är just beroendeframkallande.

”Strumpor från Cai har en jättehög kvalitet. 
Jag brukar säga till kunderna att de är 
beroendeframkallande. Har man väl börjat  
med ett par ullstrumpor från Cai så vill  
man inte ha något annat.”

46



Vallerstad. Art. 0755 tillsammans  

med Skogslyckan. Art.0741

47
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Art. 3212

Skön funktionsstrumpa som passar lika bra i  
din arbetssko som till din fritid. Med Coolmax  
i sulan transporteras fukten från foten ut och håller  
din fot sval. Resår runt foten för skön passform.  
Säljs i 2-pack. Finns även i en kort modell.

Material: 65 % bomull, 18 % coolmax,  
14 % nylon, 3 % elastan Storlekar: 35-39,  
40-45, 46-48 Färg: Svart

 08

Art. 3213

Skön funktionsstrumpa som passar lika bra i  
din arbetssko som till din fritid. Med Coolmax  
i sulan transporteras fukten från foten ut och håller  
din fot sval. Resår runt foten för skön passform.  
Säljs i 2-pack. Finns även med ett längre skaft.

Material: 65 % bomull, 18 % coolmax,  
14 % nylon, 3 % elastan Storlekar: 35-39,  
40-45, 46-48 Färg: Svart

 08

Brusås Fröset

2-pack 2-pack
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Art. 0110

Kraftig och slitstark raggsocka som är stickad med  
frotté på insidan, som gör den både varm och skön.

Material: 88 % merinoull, 11 % polyamid, 1 % elastan 
Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48  
Färger: Natur, svart

   
 04 08

Råhult

LO 
GO

Art. 0604

Varm och mycket slitstark strumpa med naturlig  
absorbering. Lämplig i stövlar, grova skor och kängor.  
Sulan är förstärkt och försedd med stötdämpande ullfrotté. 
Mjukt ribbar skaft med enkel resår. En strumpa som vi har 
1-års garanti på.

Material: 21 % merinoull, 29 % akryl, 49 % polyamid,  
1 % elastan Storlekar: 35-39, 40-45 Färg: Svart

 
 
 08

Byarum

1 års  
garanti!

ARBETE & FLIT
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Rainbow. Art. 0873 
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Stöd i tillvaron kan se ut på många sätt. En del söker 
strumpor med kraftfullt stöd medan andra längtar 
efter säkerheten i halkskydd.

Stöd & 
Funktion



52

Art. 0873

En skön stödstrumpa i bomull som hjälper till att  
motverka svullna ben och fötter. Kompressionsklass 1  
med 15-18 mmHg.

Material: 55% bomull, 40% polyamid, 5% elastan 
Storlekar: 37-39, 40-42 Färg: Flerfärgad

   
 55

Art. 0874

En skön stödstrumpa i bomull som hjälper till att  
motverka svullna ben och fötter. Kompressionsklass 1  
med 15-18 mmHg.

Material: 55% bomull, 40% polyamid, 5% elastan 
Storlekar: 37-39, 40-42 Färger: Röd/vit, blå/blå

 03 30

Rainbow Lucky Stripe
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Art. 0875

En skön stödstrumpa i ull med kompression som  
hjälper till att motverka svullna ben och fötter.  
Kompressionsklass 1 med 15-18 mmHg.

Material: 58% ull, 37 polyamid, 5% elastan 
Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45  
Färg: Bredrandig svart, lila, antracitmelange  
med orange häl och tå.

 26

Art. 0876

En skön stödstrumpa i ull med kompression som  
hjälper till att motverka svullna ben och fötter.  
Kompressionsklass 1 med 15-18 mmHg.

Material: 58% ull, 37% polyamid, 5% elastan  
Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45  
Färg: Svart med olika färger på tå och häl.

 08

Basic Stripe Top and toe

STÖD & FUNKTION
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Art. 0279

Mjuk och skön antihalkstrumpa. Strumpan är  
stickad med frotté i hela strumpan för att vara varm.  
Antihalkskydd under foten. Speciellt framtagen för  
äldre och rörelsehindrade.

Material: 80 % akryl, 18 % polyester, 2 % elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45 Färg: Svart

 08

Villstad
Art. 0227

Tunn ullstrumpa för dig som har problem med att  
strumpor stasar. Här en ny modell med extra lös resår.  
Ullen har en naturlig absorbering som gör att dina  
fötter känns sköna hela dagen.

Material: 70 % merinoull, 30 % polyamid 
Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45 Färg: Svart

 08

Ulås

LO 
GO

Nyhet!

Lös reså
rAntihalk!
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Art. 0870

Stödstrumpa i Coolmax. Den  
ger bättre cirkulation i benen.  
Kompressionsklass 1 15-22 mmHg.

Material: 80 % Coolmax, 10 %  
polyamid, 10 % lycra Storlekar:  
37-39, 40-45, 46-48 Färg: Svart

 08

Cool
Art. 0871

En skön stödstrumpa i bomull som 
hjälper till att motverka svullna ben 
och fötter. Kompressionsklass 1  
med 15-18 mmHg. 

Material: 58 % bomull, 20 % nylon, 
14% polyester, 8 % spandex  
Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45  
Färg: Svart

 08

Soft

STÖD & FUNKTION

Comfort
Art. 0872

En skön stödstrumpa i ull med  
kompression som hjälper till att 
motverka svullna ben och fötter. 
Kompressionsklass 1 med 15-18 
mmHg. 

Material: 58 % bomull, 20 % nylon, 
14% polyester, 8 % spandex  
Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45  
Färg: Svart

 08
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Vasa. Art. 5230 
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Låt fantasin flöda och ge oss utmaningen att genom-
föra din idé på en härlig strumpa med önskad logo. 
Idag behöver en profilstrumpa inte bara vara en svart 
enkel strumpa med en ”tråkig” logo. Lek med färger 
och mönster för att göra din strumpa till något som 
alla kommer ihåg. På nästa sida ser ni några exem-
pel på hur man kan placera logo och profilera sin 
strumpa. Vågar ni – så vågar vi! 

Profil
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Art. 5183

Strumpa för den aktive i Coolmax och 
bomull. Coolmaxen har vi lagt i sulan 
för att fukten ska transporteras bort 
från foten, så att den känns sval och 
behaglig. Resåren runt foten gör att 
strumpan sitter på plats och den sköna 
frottésulan ger en stötdämpande 
effekt. Strumpan används med fördel 
till Padel.

Material: 33 % bomull,  
30 % Coolmax, 30 % polyamid,  
7 % elastan Storlekar: 35-39, 40-45

Art. 5745

Tunn ullstrumpa som passar alla 
aktiviteter. Vardag som fest, uteliv 
som mys.

Material: 60% merinoull, 35% 
polyamid, 5% lycra Storlekar:  
35-39, 40-45

Ekerö Haga

LO 
GO

LO 
GO

Art. 5140

Slitstark coolmax/ull strumpa med 
frottésula, antiveck stickning och  
resår runt foten. Allt för att få den 
bästa komfort.

Material: 44% coolmax, 15% 
merinoull, 34% polyamid, 7% lycra 
Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45 

Brinken

LO 
GO

Nyhet!
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PROFIL

Art. 5181

Smidig sportstrumpa för alla aktiviteter. Strumpan har  
frottésula, antiveck stickning, resår runt foten.

Material: 63% bomull, 30% polyamid, 7% elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45

Vaxholm

LO 
GO

Art. 5230

Tunn smidig klassisk bomullsstrumpa.

Material: 77% bomull, 21% polyamid, 2% elastan  
Storlekar: 35-39, 40-45

Vasa

LO 
GO
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Carl-Johan Bengtsson på Roupéz Profile om profilstrumpor från Cai

Profilföretaget Roupéz Profile har haft ett 
samarbete med Cai sedan 25 år tillbaka. 
De anser att en av de stora fördelarna 
med Cai är att de genom alla år alltid 
levererat en hög och jämn kvalitet. De 
slutkunder som använt Cais produkter 
upplever att de får profilprodukter som 
håller längre.

Det stora genombrottet för profilstrum-
pan var egentligen när man kom på att 
det inte nödvändigtvis behövde vara en 
enfärgad standardstrumpa med logotyp 
på skaftet. Cai kunde istället erbjuda 
ett brett sortiment av strumpor i olika 
modeller och material, och med stor flexi-
bilitet i mönster- och färgval. I och med 

den utvecklingen öppnade sig fler dörrar 
för Roupéz Profile som i sin tur kunde 
marknadsföra profilstrumpor med unika 
uttryck tack vare valmöjligheter i möns-
ter, färg och budskap. Man insåg även 
att om logotypen istället var placerad 
exempelvis under foten, blev strumpan 
mer attraktiv och användbar. 

För Roupéz Profile är det viktigt att kun-
na erbjuda profilartiklar som håller god 
kvalitet och hållbarhet men även har ett 
stort utrymme för kreativitet. Allt detta 
i kombination med att kunna erbjuda 
svensktillverkade produkter har skapat en 
stabil och långvarig relation mellan Cai 
och Roupéz Profile.

”En bekväm profilstrumpa som håller länge  
gör hela skillnaden, de kunder som använt  
Cais produkter är ofta positivt överraskade  
över den höga kvaliteten.”

61



Kvalitetsstrumpor  
som håller länge
För oss är det viktigt att en profilstrumpa har lika hög kvalitet 
och håller lika länge som en vanlig strumpa. Därför tillverkar 
vi profilartiklar av flera olika produkter från vårt sortiment. 
En profilstrumpa som håller länge är inte bara relevant för oss 
utan bidrar dessutom till en positiv uppfattning om företaget 
som satt sin logotyp på strumpan!

62



LO 
GO

Titta efter logosymbolen så ser du vilka 
strumpor och övriga artiklar i vårt 

sortiment som du kan få med din logotyp 
eller andra valda mönster och budskap.

PROFIL

63
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Öckerö. Art. 6611 
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Vi har mycket mer än strumpor att erbjuda. Bland 
vårt sortiment hittar du även många andra produkter 
för ett härligt välbefinnande. Mössor för kalla dagar 
och sulor som ger foten ännu bättre känsla. Vi har 
också varselprodukter som gör att du syns även när 
det är mörkt.

Övrigt
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Art. 2102

Praktisk och snygg rutig skjorta i mjuk flanell.  
Knappar i krage och bröstfickor. Finns i två sköna  
färgställningar.

Material: 100 % bomull  
Storlekar: S - XXXL Färger: Röd, svart

   
 03 08

Art. 2103

Härlig bomullsskjorta i snyggt mönster. Fina detaljer såsom 
bröstficka utan lock och invändig slejf som gör att du kan 
kavla upp ärmarna och att de då håller sig på plats.

Material: 100 % bomull  
Storlekar: S - XXXL Färger: Röd, indigo

   
 03 30

Ottawa Dawson
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ÖVRIGT

Art. 6610

Reflexväst i klass 2 (EN ISO 20471:2013 + A1:2016).  
Reflexvästen ligger i en liten praktisk ”bilpåse” med  
blixtlås. Perfekt att ha i bilen.

Material: 100 % polyester 
Storlek gul: XS, S/M, L/XL, XXL 
Storlek orange: S/M, L/XL, XXL

   
 11 26

Art. 6612

Reflexväst i klass 2 (EN ISO 20471:2013 + A1:2016).  
Vår mest populära väst som går bra att trycka logo på. 
Denna artikel är detsamma om 6610, men utan bilpåse.

Material: 100 % polyester  
Storlekar: XS, S/M, L/XL, XXL  
Färg: Gul

 11

Öland Gotland

LO 
GO

LO 
GO
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Art. 6611

Reflexväst i sportmodell med dragkedja 
fram och två dragkedjor bak för ökad 
flexibilitet. Smalare modell med resår 
nedtill. Passar bra för användning på 
cykel-, motorcykelrundan, löpningen 
eller promenaden.

Material: 100 % polyester  
Storlekar: XS, S/M, L/XL, XXL  
Färg: Gul

 11

Art. 6614

Skön väst som i dagsljus ser ut  
som en grå sportig väst, och när det 
blir mörkt reflekterar hela västen.

Material: 100 % reflexmaterial  
Storlekar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  
Färg: Reflexgrå

 06

Art. 6615

Sportig reflexväst med dragkedja  
och delar i mesh för ventilation.  
Vatten och vindavisande.

Material: 100 % polyester  
Storlekar: S, M, L, XL, XXL  
Färg: Gul

 11

ÖckeröAspö Hönö

LO 
GO

LO 
GO

LO 
GO
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Art. 6613

Svart reflexväst. En väst för den som inte  
vill sticka ut, men ändå synas.

Material: 100 % polyester 
Storlekar: XS, S/M, L/XL, XXL  
Färg: Svart

 08

Möja

LO 
GO

ÖVRIGT

Art. 6617

Tuff svart reflexväst i något längre modell. En väst  
för den som inte vill sticka ut, men ändå vill synas.

Material: 100 % polyester 
Storlekar: S, M, L, XL, XXL  
Färg: Svart

 08

Mörkö

LO 
GO

Nyhet!
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Art. 6620

Härlig varsel t-shirt i klass 2  
(EN ISO 20471:2013 + A1:2016)

Material: 100 % polyester  
Storlekar: S, M, L, XL, XXL Färg: Gul

 11

Art. 6621

Pikétröja i mjuk och behaglig kvalitet.  
Klass 2 (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)

Material: 100 % polyester  
Storlekar: S, M, L, XL, XXL Färg: Gul

 11

Orust Tjörn

LO 
GO

LO 
GO
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Art. 3115

Handtovad ullsula. En mycket  
omtyckt produkt. Handtvätt 30 
grader.

Material: 100 % öländsk ull 
Storlekar: 36-47 Färg: Mörkgrå

 06

Ulle

Storsäljare!

Art. 3822

Stretchig mössa i en vävd polyester 
utsida, med bra möjligheter för både 
tryck och brodyr. Insidan har ett 
mjukt foder av fleece. Två praktiska 
färger i flourocerat och en basfärg.

Material: 100 % polyester  
Storlekar: One size  
Färger: Svart, gul, orange

 08 11 26

Signal
Art. 3815

Enfärgad, ribbstickad mössa med 
uppvik. Perfekt för att brodera på.

Material: 100 % akryl  
Storlekar: One size  
Färger: Svart, antracitmelange

 08 12

Tate

LO 
GO

ÖVRIGT
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Betalningsvillkor: 30 dagar netto eller  
efterkrav. Sedvanlig kreditprövning tillämpas.  
Leveransvillkor: Inom Sverige med ordervärde 
över 5000 kronor levereras fraktfritt. Säljaren 
förbehåller sig äganderätten till det försålda tills 
full likvid erlagts. Om inte annat är angivet kommer 
beställningen att distribueras via vår avtalsleveran-
tör. Leveranstid: 2–5 arbetsdagar för lagerprodukter. 
Övrigt enligt överenskommelse.  

Restorder: Artiklar som tillfälligt tagit slut, 
restnoteras och levereras snarast möjligt. Restorder 
under 200 kronor noteras inte. Reklamationer: OBS! 
Synliga skador måste anmärkas på fraktsedel direkt 
vid mottagandet. Detta samt övriga skador eller 
reklamationer måste anmälas till Cai AB senast  
7 dagar efter mottagandet på telefon 0370-418 00. 
Retur av gods accepteras endast efter kontakt med 
Cai AB och efter Cai ABs returfraktsdirektiv.

Cais försäljningsvillkor 
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