
* Prijs is exclusief transportkosten ( € 15,00)

Heavy Brushed Cap
Heavy brushed cap, een stevige en klassieke pet van zwaar 
geborsteld katoen met een verstelbare koperen 
bucklesluiting en voorgevormde klep.
Beschikbare kleuren: zwart, zwart / rood, zwart / wit, bruin,
Kobalt, rood, rood / wit, wit, grijs, grijs / rood, geel, lichtgroen,
oranje, oranje / wit, paars, roze, navy, navy / wit, khaki, 
flessengroen, lichtblauw, donkergrijs 

Lentedeals

Aantal

Prijs onbedrukt

Prijs inclusief
borduring**

25 - 50 51 - 249 250 - 500

€ 2,60

€ 6,50

€ 2,50

€ 5,70

€ 2,40

€ 3,95

Aantal

Prijs onbedrukt

Prijs inclusief
borduring**

25 - 50 51 - 249 250 - 500

€ 6,25

€ 9,85

€ 6,00

€ 9,00

€ 5,75

€ 7,30

Medium profile cap
Met deze medium profile cap is je outfit pas echt af! Deze 
stoere cap heeft een voorgevormde klep en een zilveren 
bucklesluiting.
Beschikbare kleuren: rood, zwart, navy, grijs melée, wit 



* Prijs is exclusief transportkosten ( € 15,00)

Brushed twill cap
De brushed twill cap is een stevige en klassieke cap van 
zwaar geborsteld katoen met een voorgevormde klep en 
een verstelbare, zilveren gespsluiting.
Beschikbare kleuren: navy, navy / wit, zwart, zwart / rood, 
wit, grijs,

Lentedeals

Aantal

Prijs onbedrukt

Prijs inclusief
borduring**

25 - 50 51 - 249 250 - 500

€ 1,95

€ 5,78

€ 1,75

€ 5,00

€ 1,68

€ 3,65

Aantal

Prijs onbedrukt

Prijs inclusief
borduring**

25 - 50 51 - 249 250 - 500

€ 4,00

€ 7,85

€ 3,90

€ 7,00

€ 3,75

€ 5,25

Trucker cap high profile flat 
Deze high profile cap is een absolute blikvanger! Deze 6 
panel cap van polyacryl en mesh, met verstevigde 
voorzijde, is uitermate geschikt voor borduring of een 
digitale transfer
Beschikbare kleuren: zwart, navy, olijfgroen



* Prijs is exclusief transportkosten ( € 15,00)

Trucker cap
De original trucker cap is gemaakt van vijf panelen en foam 
voorzijde met mesh-zijkanten voor optimale ventilatie.
Beschikbare kleuren: zwart, zwart / wit, rood / wit, blauw, 
blauw / wit, lichtgroen, lichtgroen / wit, oranje / wit, 
roze / wit, navy, navy / wit, cyaan

Lentedeals

Aantal

Prijs onbedrukt

Prijs inclusief
full color opdruk

25 - 50 51 - 249 250 - 500

€ 1,65

€ 2,15

€ 1,45

€ 1,90

€ 1,25

€ 1,85

Promo Bob hat
Het bekende traditionele vissershoedje, ook wel bekend als 
bob hat. Bijzonder populair als blikvanger tijdens 
buitenfestivals en grootschalige evenementen. 
Bestaat uit een katoenen paneel.
Beschikbare kleuren: rood / wit, blauw, navy, wit, 
donkergroen

Aantal

Prijs onbedrukt

Prijs inclusief
full color opdruk

Prijs inclusief
borduring

25 - 50 51 - 249 250 - 500

€ 2,75

€ 3,65

€ 6,65

€ 2,60

€ 3,45

€ 5,85

€ 2,50

€ 3,15

€ 4,05



* Prijs is exclusief transportkosten ( € 15,00)

Buckethat
Deze katoenen hoed inspireert! De bob hat is verkrijgbaar 
in één maat voor volwassenen en kan naar wens worden 
afgewerkt met een transferprint. Het product maakt elke 
look af en is een geweldig item om je stijl te laten zien!
Beschikbare kleuren: zwart, navy en olijfgroen

Lentedeals

Promo strohoed
eze hoed is gemaakt van zeegrasstro, hierdoor krijgt de 
hoed een zonnige en heldere uitstraling. Bevestig een 
gekleurd bandje aan de rand van de hoed en creëer een 
speels effect.
Beschikbare kleuren bandje: zwart, kobalt, rood, wit, grijs,
geel, groen, oranje, paars, roze, navy flessengroen,
lichtblauw 

Aantal

Prijs onbedrukt

Prijs inclusief
full color opdruk

Prijs inclusief
borduring

25 - 50 51 - 249 250 - 500

€ 3,75

€ 4,60

€ 7,95

€ 3,60

€ 4,30

€ 7,20

€ 3,45

€ 4,00

€ 5,30

Aantal

Prijs zonder 
bandje

Prijs bandje

Prijs inclusief
opdruk bandje

25 - 50 51 - 249 250 - 500

€ 1,80

€ 0,45

€ 3,25

€ 1,70

€ € 0,45

€ 2,90

€ 1,55

€ € 0,45

€ 2,65


