Winterdeals
Gebreide Muts met label (1451)
Onze nieuwste muts is een echte musthave voor deze
winter! Het item heeft een label op de omslag geborduurd,
waardoor jouw logo er nog mooier uitspringt.
Beschikbare kleuren: zwart of navy

Aantal

25 - 50 51 - 249

250 - 500

Prijs onbedrukt

€ 2,15

€ 2,10

€ 2,05

Prijs inclusief
1 kleur opdruk*

€ 3,65

€ 2,95

€ 2,80

Prijs inclusief
borduring**

€ 4,97

€ 4,64

€ 4,15

Reflecterende muts (1447)
Deze omslagmuts houdt het hoofd niet alleen lekker warm,
maar door het reflecterende garen blijf je ook goed zichtbaar in de schemering. Veiligheid en warmte gecombineerd!
Beschikbare kleuren: zwart, navy of neon geel

Aantal

25 - 50 51 - 249

250 - 500

Prijs onbedrukt

€ 4,95

€ 4,90

€ 4,80

Prijs inclusief
borduring**

€ 7,80

€ 7,44

€ 7,08

* Prijs is exclusief instelkosten, deze bedragen € 25,00, clichékosten zijn
€ 12,50
** Indien u kiest voor borduren dan brengen wij per logo en positie
eenmalig kosten in rekening voor het maken van een borduurkaart. De
kosten per borduurkaart zijn € 35,00 per logo en per positie. De kosten
voor een borduurkaart zijn eenmalig, bij een volgende bestelling betaald
u deze kosten niet.

Winterdeals
Gebreide Muts (1450)
Lekker warm voor in de winter, maar ook prima om te
dragen bij je alledaagse outfit in de herfst of lente. Zeer
populaire muts. Gemaakt van gebreid acryl en dus extra
stevig.
Beschikbare kleuren: bruin, zwart, lichtblauw, kobaltblauw,
rood, donkergrijs, grijs, geel, lichtgroen, flessengroen, oranje,
paars, roze, navy en wit

Aantal

25 - 50 51 - 249

250 - 500

Prijs onbedrukt

€ 1,70

€ 1,65

€ 1,60

Prijs inclusief
borduring**

€ 4,52

€ 4,19

€ 3,73

3M Thinsulatie muts (1476)
Thinsulate is een van de warmste kledingstoffen ter wereld.
Deze thinsulate muts houdt je daarom lekker warm tijdens
de koude winterdagen. Fijn voor spelen in de sneeuw en als
standaard accessoire voor je wintersportvakanties. De
meeste lichaamswarmte verlies je via het hoofd, maar deze
wintermuts van acryl met voering houdt de hitte vast en
zorgt ervoor dat je lekker warm blijft.
Beschikbare kleuren: zwart, rood, grijs en navy

Aantal

25 - 50 51 - 249

250 - 500

Prijs onbedrukt

€ 2,90

€ 2,80

€ 2,65

Prijs inclusief
borduring**

€ 5,72

€ 5,34

€ 4,83

** Indien u kiest voor borduren dan brengen wij per logo en positie
eenmalig kosten in rekening voor het maken van een borduurkaart. De
kosten per borduurkaart zijn € 35,00 per logo en per positie. De
kosten voor een borduurkaart zijn eenmalig, bij een volgende bestelling
betaald u deze kosten niet.

Winterdeals
Gebreide Promo Sjaal (1484)
De Knitted Promo Scarf is een essentieel kledingstuk in de
koude winter en tegelijkertijd een mooie accessoire die je
outfit echt af maakt. Gemaakt van gebreid acryl.
Beschikbare kleuren: zwart, kobaltblauw, navy, grijs en rood

Aantal

25 - 50 51 - 249

250 - 500

Prijs onbedrukt

€ 3,00

€ 2,95

€ 2,90

Prijs inclusief
borduring**

€ 5,85

€ 5,25

€ 5,16

Sjaal deluxe (1885)
Extra dik en dus extra veel warmte. Verwen jezelf met deze
luxe fleece sjaal. Met zoveel beschikbare kleuren is het
onmogelijk om slechts een exemplaar in je kast te hebben
liggen. De sjaal bevat een dubbel uiteinde om de achterzijde van een borduring onzichtbaar te maken.
Beschikbare kleuren: zwart, blauw, rood, grijs, wit, geel,
lichtgroen, donkergroen, flessengroen, oranje, paars, roze,
navy, lichtblauw, naturel

Aantal

25 - 50 51 - 249

250 - 500

Prijs onbedrukt

€ 2,75

€ 2,70

€ 2,65

Prijs inclusief
1 kleur opdruk*

€ 4,25

€ 3,50

€ 3,35

Prijs inclusief
borduring**

€ 5,50

€ 4,75

€ 4,60
* Prijs is exclusief instelkosten, deze bedragen € 25,00, clichékosten zijn
€ 12,50
** Indien u kiest voor borduren dan brengen wij per logo en positie
eenmalig kosten in rekening voor het maken van een borduurkaart. De
kosten per borduurkaart zijn € 35,00 per logo en per positie. De
kosten voor een borduurkaart zijn eenmalig, bij een volgende bestelling
betaald u deze kosten niet.

