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MÖSSKAMPANJ

SEPELIN frånfrån
Valfri instickad design i upp till tre färger

Startkostnad 395 kr tillkommer.

Mössa i akryl. Välj mellan en mängd olika garnfärger. Tofs och uppvik ingår.
10 kr tillägg för brodyr eller vävd applikation. 

BEANIE från 37:-från 37:-
Den ultimata bomullsmössan!
Inkl 1-färgstryck max 120x 80 mm 

50 st 100 st 300 st  500 st 1000 st
48:-/st 43:-/st 41:-/st 39,50:-/st 37:-/st

DYLAN från 45:-

SOTARN från 33:-
Mössa inkl. en brodyr max 6000 stygn alt. vävd etikett

Startkostnad 395 kr tillkommer. Ingen startkostnad från 300 st.
Slätstickad mössa i 100% akryl med uppvik. 

 

EAGLES från 48:-
Mössa inkl. instickning i en färg

Stickad mössa i 85% akryl, 15% spandex, perfekt för instickning.  
Går att få i egen PMS-färg från 300 st, längre leveranstid.

150 st 300 st 500 st 1000 st
59:-/st 55:-/st 52:-/st 48:-/st

Mössa inkl. konstlädermärke max 25 cm2 (platt alt. vikt)

Ribbstickad mössa i 100% akryl med lite högre uppvik.  
Går att få i egen PMS-färg från 300 st, längre leveranstid. 

150 st 300 st 500 st 1000 st
59:-/st 55:-/st 51:-/st 45:-/st

Nyhet!

50 st 100 st 300 st  500 st 1000 st
49:-/st 43:-/st 39:-/st 37:-/st 33:-/st

50 st 100 st 300 st  500 st 1000 st
89:-/st 75:-/st 69:-/st 64:-/st 61:-/st

61:-61:-

Leveranstiden är ca 4-5 veckor efter godkänt korrektur/fotoprov.
Samtliga priser i SEK exkl . moms. Priserna gäller tom 2021-11-19.

Frakt tillkommer  

Startkostnad/färg 395 kr tillkommer.
Populär tunn och skön mössa som passar bra vid de flesta aktiviteter samt
under hjälm. Kvalitetsbomull med elastan som gör att mössan håller formen
bra. Certifierad med Oeko-tex 100.
Tillgänglig i en mängd olika färger. Extra tryckfärg 4 kr/st. Möjlighet till egen färg på
kontrastsömmar, +7 kr/st. Lägg till fleecefoder för att få en varmare mössa, +7 kr/st.
Går även att få vändbar med två olika tygfärger, +12 kr och tryck på båda sidor. Välj
mellan fyra standard- storlekar eller skräddarsy din egen. Miljösmart EU-produktion.


