
special 
design



Code of 
Conduct

det er vigtigt for os at vise vores kunder og 
leverandører, at man respekterer forskellige 

landes legale krav såvel som internationale organisa-
tioners syn på grundlæggende rettigheder

For vores vedkommende er det vigtigt at tage ansvar for vores virksomhed i såvel Europa 

 som i den øvrige verden. Vores firmapolitik, Code of Conduct, er indkorporeret på alle 

fabrikker, som er indblandet i produktionen af koncernens produkter. Samtidig med at vi 

er opmærksomme på de forskellige legale og kulturelle forhold, som fabrikker er underlagt 

rundt om i verden, viser denne firmapolitik basiskravene, som alle fabrikker må opfylde for at 

gøre forretning med os.

Code of Conduct er en aftale, som vores leverandører skal indgå og forpligte sig til at følge, 

og som bl.a. foreskriver, at leverandøren skal følge lovkrav samt give os fuld adgang til 

fabrikker og data for kontrol mht. leverandørens efterlevelse af reglerne. Code of Conduct 

indeholder endvidere punkter, som gælder ikke-diskriminering, forbud mod børnearbejde, 

løn og arbejdstider, arbejdsforhold og frihed til at 

organisere sig fagligt.



Special 
Design

mere profil for pengene

Med denne kollektion vil vi vise specialdesignede artikler fra Asien og Europa. Special de-

sign betyder, at tøjet får deres helt unikke udtryk allerede før produktion. Her kan man styre 

bl.a. indfarvning af tekstiler, detaljer og logomærkning, som ikke kan lade sig gøre, når tøjet 

er færdigsyet. Du kan med andre ord, få et helt unikt og specialdesignet produkt med eget 

design. Via produktbilleder i denne brochure, ønsker vi at vise eksempler på forskellige logo 

mærkningsmetoder, men det er selvfølgelig op til dig, hvor meget eller hvor lidt mærkning 

og profilering, du ønsker. Når det kommer til special producerede produkter, afhænger det 

ofte af detaljerne, om produktet bliver opfattet som eksklusivt af modtageren. Vores mål 

er, at det profilerede tøj skal styrke firmaets image, være med på moden og være af høj 

kvalitet! Hvis du vælger at udvikle et profilprodukt til din virksomhed, der er specielt desig-

net, så vælg ikke nødvendigvis den dyreste løsning, og med lidt planlægning og frem- 

synethed, kan vi love dig en masse mere profil for pengene!

I Europa er vi i stand til at producere visse artikler i mindre mængder og kortere leverings-

tider end i Asien - men til en lidt højere pris. Afhængigt af det ønskede antal, leveringstid og 

pris, kan vi dermed styre det land, hvor vi vælger at producere.



vores speed 
koncept med 
specialdesign
I dette koncept kan vi tilbyde cool caps, 
lækre huer, unikke multiscarves, flotte 
t-shirt, praktiske bælter og stilfulde boxer-
shorts med hurtig levering og lav volumen.

Vores Speed koncept er UNIKT og giver ekstremt stor fleksibi-

litet til at få dit helt eget design/ look ud fra vores forskellige 

modeller. Eksisterende farver kan blandes og matches frit. Der-

til kan du få egen pantone på eksempel syning uden ekstra 

omkostning. Vi har ingen færdige varer, alt bliver produceret 

efter ønske og eget logo.

unikt
design

hurtig 
levering

lav
volumen



speed caps

Inden du bestiller, 
tag stilling til følgende

Model / Farve / Antal / Logotype / Placering, 
størrelse og farve på logo / Logo i vektoriseret 

format (eps/pdf/ai) 

Priserne er inkl. et broderi på front (max 6.000 
sting), et broderi bagpå (max 2.000), luftfragt 

samt fri levering.

Linus, Street og Jason kan nu fås med 

reflex sandwich, knop eller lukning. 

Tillægspris 3 kr. pr. reflexdetalje.

grå blå mørk
grå

sort

13 17 21 23

Fra 150 stk. levering ca 4-5 uger

Linus og Street cap kan fås i 
melerede farver. Tillægspris 10 kr.

vejledende information

• Grafisk skitse: 1-2 dage
• Billede af logo kan fås på ca. 1 uge efter 

godkendt skitse.
• Leveringstid: 3-5 uger efter godkendt billede. 

Ønskes fysisk prøve tillægges ca. 2 uger, samt 
kr. 1.000,- for prøve og fragt.

• Emballage: 25-stk pose.
• Pristillæg forekommer ved større broderi.



2-farvet cap med velcrolukning og kontrast 
piping. Kvalitet: 100% børstet bomuldstwill.

burbankstreetlinus

Cap med justérbar velcrolukning, med eller uden 
sandwich piping i skyggen. Kvalitet: 100% børstet 
bomuldstwill. findes i melange.

Antal: 150 300 500 1000
 60,- 56,- 54,- 52,- 
melange 72,- 68,- 66,- 64,-

Antal: 150 300 500 1000
 62,- 58,- 56,- 54,- 
melange 74,- 70,- 68,- 66,-

Antal: 150 300 500 1000
 64,- 60,- 58,- 56,- 

Cap med flad skygge og  snap lukning bagpå.
Kvalitet: 100% bomuldstwill.  findes i melange.

si
lv

er

94
04

10
18

35
58

55
51

62
24

11
95

00
99

96

kh
ak

i
g

u
l

o
ra

n
g

e
rø

d
n
av

y
ro

ya
l

ly
se

bl
å

g
rø

n
ro

sa
h
v 

g
u
l

g
rå

m
el

an
g

e
h
vi

d
so

rt
m

ø
rk

g
rå

g
rå

bl
å

m
ø

rk
g

rå
so

rt

13
17

melange

21
23

væ
ve

t 
m

el
er

et
 m

et
er

va
re

. t
il
læ

g
sp

ri
s 

10
 k

r.



Cap i tynd microfiber (100% polyester). Pris inkl. 1-fv 
tryk eller et broderi (max 6.000 sting) + et mindre 
broderi bag (max 2.000 sting). Kun i Sort eller Hvid.

MicroFlexfitjason

Cap med velcro lukning og kontrast paneler på 
skyggen. Kvalitet: 100% børstet bomuldstwill.

Lukket cap med perfekt pasform, med allround 
elastik lukning. Kvalitet: 98% børstet bomuldstwill, 
2% spandex. findes Kun i sort.
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Antal: 150 300 500 1000
 64,- 60,- 58,- 56,- 

Antal: 150 300 500 1000
 74,- 72,- 70,- 68,- 

Antal: 150 300 500 1000
 60,- 56,- 54,- 52,- 

Nyhed

99
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hvid



vejledende information 

• Grafisk skitse: 1-2 arbejdsdage 
• Billede af logo kan fås på ca. 1 uge efter 

godkendt skitse.
• Leveringstid: 3-4 uger efter godkendt billede. 

Ønskes fysisk prøve tillægges ca. 2 uger, samt  
kr. 1.000,- for prøve og fragt.

• Emballage: Enkeltstykpakket i genlukkelig pose.
• Pristillæg forekommer ved større broderi, flere 

tryk eller flere trykfarver.

rEFLEXTrYK & rEFLEXsyninger

Oskar, Magnus, Manne, Functional hat Hugo og 
Functional Headband fås både med reflex syninger 

og reflex tryk.

Modellerne: 
Kurt, Ivar, Baily,  Neckband og Head-band fås også 

med reflex tryk.

Vigtig information: 
Ved justeringer af reflex-transfer efter fotoprøve er 

modtaget, kommer der et ekstra tillæg på 2.000 kr.

Tillægspris: 
14 kr. - 9 kr. for reflex syning og 5 kr. for reflex tryk.

Inden du bestiller, 
tag stilling til følgende

Model / Farve / Antal / Logotype / Placering, 
størrelse og farve på logo / Logo i vektoriseret 

format (eps/pdf/ai) 

Priserne er inkl. logoforarbejdning, 
luftfragt samt fri levering.

speed hat

DIGITAL tryk
Model Oskar farve hvid, fås nu også med 

digitaltryk, som er optimalt ved mange farvet 
logoer.

Fra 150 stk. levering ca 4-5 uger



oskar manne magnus

hue i elastisk fleece, polyester/elastan 
med 6 søms top. 

Fås med kontrastfarve på flatlock syninger uden ekstra 
gebyr. Pris inkl. 1 broderi (maks. 6.000 sting), alternativt 1 tryk/ 
all over tryk (op til 2 farver) eller en vævet etiket (op til ca. 
4x4 cm.). Hvid Oskar kan også trykkes digitalt (samme pris 
uanset antal farver, pristillæg +3kr). Str. B24,5 x H22,5 cm.

klassisk single jersey hue i kraftig bomuld/
elastan med 6-søms top. 

Fås med eller uden sort fleeceforing til samme pris. Pris inkl. 
1 broderi (maks. 6.000 sting), alternativt 1 tryk / all-over tryk 
(op til 2 farver) eller en vævet etiket (op til ca. 4x4 cm.). 
Str. B26 x H23 cm.

klassisk single jersey hue i bomuld/elastan 
med 6-søms top. 

Tilgængelig med forskellig farve på flatlock syninger uden 
ekstra omkostninger, med eller uden sort fleeceforing 
til samme pris. Sort hue fås i økologisk bomuld. Pris inkl. 1 
broderi (maks. 6.000 sting), alternativt 1 tryk / all-over tryk 
(op til 2 farver) eller en vævet etiket (op til ca. 4x4 cm.). Str. 
B26 x H23 cm.

lang trendy single jersey hue i bomuld/
elastan med 6-søms top. 

Tilgængelig med forskellig farve på flatlock syninger uden 
ekstra omkostninger, med eller uden sort fleeceforing til 
samme pris*. Sort hue fås i økologisk bomuld. Pris inkl. 1 
broderi (maks. 6.000 sting), alternativt 1 tryk / all-over tryk # 
(op til 2 farver) eller en vævet etiket (op til ca. 4x4 cm.). Str. 
B25.5 x H25.5 cm.

ivar

Antal: 150 300 500 1000
 54,- 52,- 52,- 50,- 

Antal: 150 300 500 1000
 56,- 54,- 54,- 52,- 

Antal: 150 300 500 1000
 62,- 60,- 60,- 58,- 

Antal: 150 300 500 1000
 60,- 58,- 58,- 56,- 

35 58 55 00 99 96

rød navy royal hvid sort mørk
grå

95

grå
melange

hvid

00 955 99 35 58 55 11 18 35 300

antracit
melange

sort rød navy royal tyrkis hv gul hv 
orange

orange rød cerise

99

sort



baily kurt neckband

let og skøn single jersey hue i 100% 
bomuld med blødt sort fleecefoer. 

Pris inkl. 1 broderi (maks. 6.000 sting), alternativt 1 tryk / all-over 
tryk (op til 2 farver) eller en vævet etiket (op til ca. 4x4 cm.). 
Str. B26,5 x H21,5 cm. 

hugo

95

grå
melange

hvid

00 955 99 35 58 55 11 18 35 300

antracit
melange

sort rød navy royal tyrkis hv gul hv 
orange

orange rød cerise

99

sort

35 58 55 00 99 96

rød navy royal hvid sort mørk
grå

sporty funktionshue i elastisk fleece med 
4-søms top. 

Kan også fås med kontrasfarver på flatlock syningerne.  
Pris inkl. 1 broderi (maks. 6.000 sting), alternativt 1 tryk op til 
2 farver, eller en vævet etiket (op til ca. 4x4 cm.). Str. H26 x 
H19 cm.

Antal: 150 300 500 1000
 58,- 56,- 56,- 54,- 

Antal: 150 300 500 1000
 50,- 48,- 48,- 46,- 

klassisk single jersey hue i bomuld/
elastan med 4-søms top. 

Med eller uden sort fleeceforing til samme pris. 
Sort hue fås i økologisk bomuld. Pris inkl. 1 broderi (maks. 
6.000 sting), alternativt 1 tryk / all-over tryk (op til 2 farver) 
eller en vævet etiket (op til ca. 4x4 cm.). Str. B26 x H23 cm.    

single jersey neckband i bomuld/elastan. 

Vælg imellem 12 farver. Kan fås både med og uden sort 
fleecefoer på indersiden. Fås også i sort økologisk bomuld. 
Pris er inkl. 2-farvet all over tryk. Str. 24x20 cm.

Antal: 150 300 500 1000
 54,- 52,- 52,- 50,- 

Antal: 150 300 500 1000
 52,- 50,- 50,- 48,- 

54 170



headband kim mickeheadband

sporty pandebånd i elastisk fleece, 
polyester/elastan. 

Vælg imellem 6 farver. Sort hue fås i økologisk bomuld. 
Kan også fås med kontrast syninger. Pris er inkl. 2-farvet all-
over tryk. Str. 24x10 cm.

Antal: 150 300 500 1000
 46,- 44,- 44,- 42,- 

35 58 55 00 99 96

rød navy royal hvid sort grå

sporty funktionshue i elastisk fleece med 
4-søms top. 

Kan også fås med kontrasfarver på flatlocksyningerne.  
Pris inkl. 1 broderi (maks. 6.000 sting), alternativt 1 tryk op til 
2 farver, eller en vævet etiket (op til ca. 4x4 cm). Str. H26 x 
H19 cm.

Antal: 150 300 500 1000
 46,- 44,- 44,- 42,- 

95

grå
melange

hvid

00 955 99 35 58 55

antracit
melange

sort rød navy royal tyrkis

11 18 35 300

hv gul hv 
orange

orange rød cerise

95

grå
melange

955 99 58

antracit
melange

sort navy

95

grå
melange

955 99 58

antracit
melange

sort navy

fintstrikket basismodel i 100% akryl. 

Dobbeltstrikket hue med 4-søms top. Vælg imellem 4 farver. 
Pris inkl. broderi 6.000 sting, eller vævet etiket (op til 4x4 cm). 
Str. B21 x H24 cm.

klassisk hue med opsmøg i 100% akryl. 

Dobbeltstrikket hue med 4-søms top. Vælg imellem 4 farver. 
Pris inkl. broderi 6.000 sting eller vævet etiket (op til ca. 4x4 
cm.). Str. B21 x H22 cm., opsmøg 7 cm. 

Antal: 150 300 500 1000
 54,- 52,- 52,- 50,- 

Antal: 150 300 500 1000
 56,- 54,- 54,- 52,- 

functional

54

170



milas olle kvastsixten

klassisk ribstrikket hue med opsmøg. 

Inklusiv broderi eller vævet etiket - vi anbefaler vævet etiket. 
Str. B20 x H22 cm., opsmøg 7 cm. 100% akryl.

Antal: 150 300 500 1000
 60,- 58,- 58,- 56,- 

ribstrikket hue med vævet etiket. 

Prisen er inkl. 1 broderi 6000 sting eller en vævet etiket 4x4 
cm. Vi anbefaler vævet etiket. Str. B20 x H22 cm. 100% akryl.

Antal: 150 300 500 1000
 56,- 54- 54,- 52,- 

Tekstureret hue med sort fleecefoer. 

Prisen er inkl. 1 broderi 6000 sting eller en vævet etiket 4x4 
cm. Vi anbefaler vævet etiket. Str. B25 x H21,5. 100% akryl.

kvast i sort eller i reflexmix. 

Strikkede huer fås nu også med kvast.

Antal: 150 300 500 1000
 54,- 52,- 52,- 50,- 

Sort: 8,-
reflexmix: 14,-

99

sort

99

sort

99

sort

99

sort



speed
multiscarf
multiscarf sport 

multiscarf

Antal: 150 300 500 1000
 60,- 56,- 54,- 50,- 

Antal: 300 500 1000 2000 3000 5000
1 fv 32,- 20,- 16,- 13,- 12,- 11,-
2 fv 38,- 24,- 18,- 14,- 13,- 12,-
3 fv 44,- 28,- 20,- 15,- 14,- 13,-
4 fv 50,- 32,- 22,- 16,- 15,- 14,-
5 fv 56,- 36,- 24,- 17,- 16,- 15,-

Størrelse 50 x 25cm, 100% polyester 260 gsm. 
Korrektur fås inden for 1-2 arbejdsdage efter modtaget ordre.
Leveringstid: ca. 4-5 uger efter godkendt korrektur. 
Ønskes fysisk prøver er der et ekstra tillæg på 1.000 kr. Pakkeinstruktioner: 
Enkeltstykpakket i genlukkelig pose. Priserne er inkl. fri levering.

Størrelse 50 x 25 cm, 100% polyester 150 gsm. Sublimeret design og farver efter eget ønske, max 6 farver. Op 
til 2 farver er inkluderet i prisen (ekstra farver mod tillæg, kr. 1000 pr. ekstra farve). Priserne er inkl. fri levering. 
Ekstra pris pr. reflex bånd kr.4,- min. 500 stk. Grafisk skitse: 1-2 arbejdsdage. Leveringstid: 3-4 uger efter 
godkendt skitse. Ønskes fysisk prøve tillægges ca 2 uger, samt kr. 1.000,- for prøve og fragt.

Fra 150 stk. levering ca. 4-5 uger

Fra 300 stk. levering ca. 3-4 uger

speed
scarf

Lækkert jacquardvævet 
halstørklæde med frynser

100% Akryl.
Str. 140x18 cm (+8cm frynser i begge ender).

Korrektur fås inden for 1-2 arbejdsdage efter modtaget ordre.
Maximum 5 farver (baseret på stort udvalg af standard farver).

Billeder af garnfarve til godkendelse.
Levering af fysisk prøve ca. 2 uger.

Levering efter godkendt fysisk prøve ca. 6 uger.
Vi tager forbehold for levering +/- 10% af det bestilte.

Antal: 300 500 1000   
 78,- 74,- 68,-   
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speed
bags

speed
tee

Hvad er sublimation?

Modsat traditionelt “tryk på tøj” hvor logo bliver 
påtrykt et færdigt produkt, sublimeres (indfarves) 

metervaren med det valgte design, inden det 
syes sammen. Sublimation tillader hermed design 
af billeder eller logo i mange farver uden at være 

begrænset af placering. 

Størrelse XS-XXL (tillæg ved oversize str.). 
Min. 10 stk. pr. størrelse pr. style (min. 100 stk. pr. style).
100% funktionel polyester, 120-130 g. 
Design og farver efter eget ønske.
Grafisk skitse: 1-3 arbejdsdage.
Leveringstid: 6-7 uger efter godkendt skitse. 
Ønskes fysisk prøve tillægges ca 2 uger, samt kr. 1.000,- for prøve og fragt.
Priserne er inkl. fri levering.
Levering: Vi forbeholder os ret til at levere +/- 10% af bestilt kvantitet.

Antal: 100 200 300 500 1000 
 190,- 170,- 156,- 138,- 130,- 

Fra 100 stk. levering ca 6-7 uger

Styrk dit brand med moderne tilbehør

Nu kan vi tilbyde denne moderne, enkle og 
stilfulde taskeserie i vores SPEED koncept. Produkter 
som er tidsaktuelle, og som gør, at dit varemærke 
kan spredes til nye målgrupper. I denne serie 
digitaltrykker vi et all-over mønster i valgfrie farver, 
og præger dit logo på en PU læder label. 

Præget logo på PU detaljen

I priserne indgår digitaltryk samt præget PU detalje + handtag/webbing (sort).
Kvalitet: 100% polyester 230D twill polyester, sort inderfor 150D polyester.
Leveres enkeltstykpakket i pose. 
Korrektur: Vejledene 1-2 arbejdsdage efter afgivet ordre.
Leveringstid: Vejledende 6 uger efter godkendt korrektur.
Ønskes fysisk prøve tillægges DKK 1.200,- / stk.

shoppingbag large 
antal: 200 300 500
 174,- 166,- 160,-

shoppingbag 
antal: 200 300 500
 142,- 134,- 128,-

Cosmetic bag  
antal: 200 300 500
 58,- 54,- 52,-

toiletcase/handbag  
antal: 200 300 500
 74,- 66,- 64,-

Fra 200 stk. levering ca 6-7 uger

40x42 cm. 53x47cm.

31x23 cm.

21x15,5 cm.



speed
boxer
slidstærke, sporty og 
funktionelle

unisex Stretch bælte af polyester 
med metalspænde.

speed
belt

• Minimum antal: 150 stk. (min. 50 stk. pr. længde)
• Kvalitet: 100% polyester / detaljer i begge PU dele. Spænde i 100% metal, nikkelfri.
• Model: Elastisk bælte som passer til både mænd og kvinder.
• Størrelser: 105 cm. og 120 cm.
• Billede af præget logo: ca. 7 dage efter godkendt skitse. 
• Leveringstid: ca. 4-5 uger fra godkendt billed/fysiskprøve.  

(Ønskes fysisk prøve tillægges ca. 2 uger, samt 500,- for prøve og fragt.)
• Pakkeinstruktioner: Enkeltstykpakket i genlukkelig pose.

• Minimum antal: 150 stk.
• Kvalitet: 95% bomuld, 5% elastan.
• Størrelse: 6 forskellige størrelser (S-3XL) og mindst 20 stk. pr. str.
• Emballage: Enkeltstykpakket i genlukkelig pose.

• Sublimeret elastik, efter egen pantone max 4 farver.
• Kontrastsygninger efter egen pantone, uden ekstra beregning.
• Tillægstryk: + 10 kr. pr. farve (ikke henover sygninger).

• Grafisk skitse: Indenfor 1-2 arbejdsdage.
• Billedeprøve: 2-3 uger efter godkendt skitse.
• Leveringstid: 5-6 uger efter godkendt billedeprøve. Ønskes 

fysisk prøve tillægges ca. 3 uger, samt kr. 1.000,- for prøve og 
fragt.

Antal: 150 300 450 900
 118,- 106- 102,- 98,- 

Antal: 150 300 500 1000
 78,- 72,- 70,- 66,- 

99

sort



Trendy

høj
kvalitet

styrk dit 
varemærke

trading 
traditionelt

ved at vælge traditionel trading kan du 
få dit helt eget og unikke design på dit 
profilprodukt. Her kan du f.eks. præge 
indfarvningen af tekstiler, detaljer og 
branding.

Vores mål er, at produktet skal styrke dit varemærke, 
være moderigtigt og opretholde høj kvalitet. 
Traditionel trading kan anvendes til de fleste varer
 i Clique og D&J katalogerne.



trading 
specialtasker

Denne specialfremstillede kollektion er  
en sporty & praktisk taskeserie, som kan  
tilpasses med branding og detaljer, så du 
får dit helt eget og unikke design. 

Priserne er inkl. 1 stk. to farvet tryk eller1 stk. broderi max 8000 sting samt egen zip-puller.

sportbag large
300 stk: 210,-

sportbag small
300 stk: 196,-

Biker bag
300 stk: 198,-

toilet bag
300 stk: 104,-

backpack
300 stk: 196,-

• Minimums antal: 300 stk. pr. artikel
• Branding: Print, broderi, vævet etiket eller gummi label.
• Billeder modtages ca. 3 uger fra godkendt skitse, ønskes fysisk 

prøver skal der tillægges 1 uge.
• Leveringstid ca. 14-15 uger fra godkendt billeder eller fysisk prøve. 
• Pakkeinstruktioner: Enkeltstykpakket i genlukkelig pose.
• 1 stk. 2 farvet tryk eller broderi max 8000 sting samt egen zip-puller. 

Lynlåse og pipings kan fås i flere farver.
• Pris: Priser er baseret på standard farverne.  

Tillæg:
Tillægsbroderi pr. 1000 sting 1,-.

Tillægstryk (2 farver) 8,-.
Tillæg for tryk farver 2,- pr. farve.

Allover tryk i en farve på en del af tasken 14,- pr. styk.
Gummi etiket: 5x3 cm, 10,- pr. stk.

Ekstra gummi puller 4,- (samme design).
Vævet etiket 4,- pr. stk.

35 58 55 00 99

rød navy royal hvid sort



Det sidder i detaljerne

SorT
99

røD 
 pMS 186

GrøN 
pMS 361

rEFLEXLYSGrøN
pMS 375

GuL
 pMS 102

orANGE 
pMS151

LILLA
 pMS 2593

HvID
00

roYAL BLÅ 
pMS 300

• Minimum antal: 300 stk.
• Branding metoder: Tryk, broderi, vævet etiket eller gummibadge. 

Du kan også vælge din egen zip puller i gummi.
• Fotoprøve fremsendes ca. 2 uger efter godkendt skitse. 
• Leveringstid: ca. 14-15 uger efter at ordren er lagt og forudsat, at 

fotoprøve godkendes indenfor 1-2 dage efter modtagelsen.
• Emballage: Pakket stykvis i pose. 

Tillæg:
1 stk. broderi max. 8.000 sting: 11,- / pr. stk.

Ekstra broderi pr. 1.000 sting: 1,50,- 
Ekstra tryk (to farver): 6,-

For trykfarve: 1,50 / pr. farve.
- * Tillæg for reflekslynlås: 12,-

- * Tillæg for reflekstryk: 8,-
Gummibadge 5x3cm: 8,- / pr. stk.

Pris for ekstra gummi zip puller: 3,- / pr. stk. (samme design).
Vævet label: 3,- / pr. stk.

trading 
specialtasker

weekend duffle 
antal: 300 500 1000
 212,- 198,- 184,-

street backpack 
antal: 300 500 1000
 190,- 176,- 164,-

Roll up backpack 
antal: 300 500 1000
 260,- 240,- 224,-

laptop bag 
antal: 300 500 1000
 240,- 222,- 208,-

city backpack 
antal: 300 500 1000
 288,- 266,- 248,-

Med enkle midler kan du nu få specialdesignede tasker med udgangspunkt 
i de viste standardmodeller. Du kan ændre farven af lynlåsen (vælg mellem 
de 10 farver*), eget tryk* (max. 2 farver i din egen PMS) og din egen zipper 
puller. Alt dette er inkluderet i prisen, der er angivet under hver taskemodel.



classic

golf

Compact

sport

reversible

trading 
paraplyer

00 106 390 362 152 213 186 96 312 7462 289 99

vælg mellem 5 modeller og 
12 forskellige farver. 

forskellige farver 
på hvert panel

alle paneler 
i samme farve

dobbelt lag
2 farver

Alle paraplyer kan slås op og ned automatisk 

413011085 - ø112 cm.

413011083 - ø130 cm. 413011084 - ø112 cm. reflexbånd: 8,-
Logo på cover: 1,-
print pr. panel: 1,-

All-over-tryk: 2,- (pr. farve)

413011086 - ø102 cm. 413011087 - ø105 cm.

Leveringstid 12-13 uger. Leveringstid med fly fragt 7-8 uger, mod ekstra tillæg.
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tilvalg

Logo

Logo

Antal: 300 500 1000
 136,- 112,- 96,- 

Antal: 300 500 1000
 160,- 136,- 120,- 

Antal: 300 500 1000
 152,- 124,- 108,- 

Antal: 300 500 1000
 104,- 88,- 80,- 

Antal: 300 500 1000
 192,- 160,- 142,- 



trading 
towel

Frotté med relief 420g

550g

Jacquardvævet frotté 420g

velour frotté 360g

Antal: 100 200 300 500 1000
50x70 - 69,- 56,- 44,- 40,-
70x140 232,- 138,- 112,- 96,- 78,-
100x150 284,- 188,- 162,- 140,- 104,-
100x180 312,- 194,- 186,- 162,- 120,-

Antal: 100 200 300 500 1000
50x70 - 81,- 68,- 54,- 50,-
70x140 263,- 171,- 114,- 104,- 84,-
100x150 330,- 218,- 212,- 154,- 124,-
100x180 368,- 254,- 246,- 182,- 148,-

Antal: 250 500 1000 
70x140 140,- 123,- 110,- 
100x150 205,- 183,- 165,- 
100x180 241,- 216,- 196,-

Antal: 500 1000
70x140 132,- 114,- 
100x150 188,- 168,- 
100x180 223,- 199,-

Eget design og pantonefarve fra 100 stk. Reliefhåndklæderne er 
fremstillet af bomuldsfrotté, hvor man skærer det ønskede mønster/
logo ud. Logo i bort er valgfrit. Levering: 6-7 uger efter godkendt 
layout eller prøve* (prøver laves kun i råmateriale og fra 300 stk.)

Trykt håndklæde, egnet til farverige logoer (hvid bagside). 
Minimum 500 stk. Levering 12-14 uger efter godkendt layout 
eller prøve.

Håndklæder fra lager - model 420g/410001 og 550g/410002.
Pris er inkl. broderi på 5.000 sting. Levering 2 uger efter 
godkendt billedeprøve.

Jacquardvævet mønster/logo i håndklædet - max 2 farver.
Minimum 250 stk. Levering 7-9 uger efter godkendt layout 
(prøve ikke muligt).

Frotté med broderi 420g

550g

Antal: 100 200 300 500 1000
50x70 96,- 88,- 84,- 80,- 76,-
65x130 130,- 121,- 117,- 111,- 107,-
90x150 166,- 153,- 147,- 140,- 134,-

Antal: 100 200 300 500 1000
50x70 100,- 96,- 90,- 86,- 82,-
65x135 152,- 140,- 138,- 130,- 126,-
90x150 196,- 186,- 180,- 176,- 170,-



Fladt broderi

3D broderi

Direkte tryk Refleks trykEgen zipper puller

Applikation Vævet label

Tone-i-tone tryk

Egen nakkelabel

All-over tryk Indsyet kontrastpanel

Indfarvede lynlås, 
snørrer og kontrast 

kanter

Alle priser er vejledende, eksklusiv moms, fri levering og gældende indtil 31/12 2019. 
Vi tager forbehold for evt. trykfejl, kurs- og prisændringer

produktfotos er ikke retvisende


