
150st
från

lev. tid
ca 5 veckor

DAVIS MELANGE 04014035 
Keps i melerad polyester med justerbart kardborrespänne 
bak, finns i 6 st olika färger. Det går även att få avvikande 
färg på sömmar/lufthål utan extra kostnad. Pris inkl. en 
brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett (ca 4x4 cm)  
+ en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn).
ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 80:- 76:- 74:- 70:-
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BASIC 04014414
Baskeps i polyester/bomull med justerbart kardborre-
spänne bak, finns endast i svart. Går att få avvikande 
färg på sömmar/lufthål utan extra kostnad. Pris inkl. en 
brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett (ca 4x4 cm) 
+ en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn).

Lorem ipsum

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 58:- 54:- 52:- 48:-

NYHET!

SVART

DAVIS 04014035
Keps i borstad bomullstwill med justerbart kardborre-
spänne bak. Finns endast i svart, sandwich går dock att få 
i 16 st olika färger (oborstad bomullstwill). Det går även att 
få avvikande färg på sömmar/lufthål utan extra kostnad. 
Pris inkl. en brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett 
(ca 4x4 cm) + en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn).
ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 68:- 64:- 62:- 58:-

SVART

CLASSIC 04014413
Klassisk keps i oborstad bomullstwill med justerbart kard-
borrespänne bak. Finns i 17 st olika färger och dessa 
kan kombineras valfritt på paneler, skärm, sandwich & 
knopp. Det går även att få avvikande färg på sömmar/
lufthål utan extra kostnad. Pris inkl. en brodyr (max 8000 
stygn) alt. en vävd etikett (ca 4x4 cm) + en mindre brodyr 
bak (ca 2000 stygn).
ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 68:- 64:- 62:- 58:-

NYHET!
Lorem ipsum
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Lorem ipsum

FLEXIFIT 2.0 04014416
Keps i bomullsstretch med bra passform och hel baksida. 
Finns endast i svart men går att få avvikande färg på sömmar/ 
lufthål utan extra kostnad. Kepsen finns i två storlekar S/M 
(57 cm) + L/XL (59 cm). Minsta antal per storlek är 75 st. 
Pris inkl. en brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett 
(ca 4x4 cm) + en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn).

SVART

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 86:- 82:- 80:- 76:-

NYHET!

STREET 2.0 04014417
Keps i oborstad bomullstwill med flat skärm och snapback- 
spänne. Finns i 17 st olika färger och dessa kan kombineras 
valfritt på paneler, skärm, sandwich & knopp. Det går även 
att få avvikande färg på sömmar/lufthål utan extra kostnad. 
Pris inkl. en brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett (ca 
4x4 cm) + en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn).
ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 72:- 68:- 66:- 62:-

RÖDLJUS
GRÖN ORANGEGULMARINSVARTVIT ROYALSNAPBACKSPÄNNE finns i följande färger: 

NYHET! VIT
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Lorem ipsum

Lorem ipsum
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      REFLEXDETALJER 
CLASSIC, BASIC, DAVIS OCH STREET 2.0 
GÅR ATT FÅ MED REFLEX PÅ SANDWICH, 
KNOPP OCH/ELLER KARBORRE BAK. 
PRISTILLÄGG: 4:- (STYCK FÖR VARJE 
REFLEXDETALJ)

Lorem ipsum

FUNCTION 04014422
Sportig, funktionskeps keps i polyester med justerbart 
kardborrespänne bak. Finns endast i svart men det 
går att få avvikande färg på sömmar/lufthål utan extra 
kostnad. Pris inkl. en brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd 
etikett (ca 4x4 cm) + en mindre bak (ca 2000 stygn).

SVART

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 86:- 82:- 80:- 76:-

NYHET!

SOFT 04014420
Tvättad keps i bomullstwill med justerbart kardborre-
spänne bak. Finns i svart, vit och marin. Det går att få 
avvikande färg på sömmar/lufthål utan extra kostnad. Pris 
inkl. en brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett (ca 
4x4 cm) + en mindre bak (ca 2000 stygn).

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 86:- 82:- 80:- 76:-

SVARTVIT MARIN

NYHET!

SPORT STANDARD 04014423
Sportig, schysst keps i polyester med stansade ventilations- 
hål på sidopanelerna och justerbart kardborrespänne 
bak. Finns endast i svart men det går att få avvikande 
färg på sömmar/lufthål utan extra kostnad. Pris inkl. en 
brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett (ca 4x4 cm) 
+ en mindre bak (ca 2000 stygn).

SVART

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 94:- 90:- 88:- 84:-

NYHET!

SPORT FLATVISOR 04014421
Sportig, schysst keps i polyester med flat skärm, 
stansade ventilationshål på sidopanelerna och snap-
backspänne bak. Finns endast i svart men det går att få 
avvikande färg på sömmar/lufthål utan extra kostnad. 
Pris inkl. en brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett 
(ca 4x4 cm) + en mindre bak (ca 2000 stygn).

SVART

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 98:- 94:- 92:- 88:-

NYHET!

SVARTSNAPBACKSPÄNNE finns i följande färger: 

I priserna ingår flygfrakt samt en brodyr fram (max 8 000 stygn) eller en vävd etikett (ca 4x4 cm) + en mindre brodyr bak (ca 
2000 stygn). Vid frontbrodyr i 3D tillkommer 9 kr.

* Notera att vid vävd etikett kan leveranstiden bli någon vecka längre.

• Minimiantal: 150 st
• Bild fås inom 7-10 arbetsdagar efter godkänd skiss.
• Leveranstid ca 4 veckor efter godkänd bild/fysiskt 

prov. Önskas fysiskt prov (fås inom 12 arbetsdagar) 
tillkommer 600:- för frakt.

• Packinstruktioner: 25 st/påse och 150 st/kartong.

• Pris för tilläggsbrodyr per 1 000 stygn: 1:-
• Pris för tilläggsbrodyr i 3D per 1 000 stygn: 1,50:-
• Pristillägg per reflexdetalj: 4:-
• Pris för extra vävd etikett: 8:-*

TRUCKER STANDARD 04014418
Trucker keps med vadderad front i oborstad bomullstwill, 
mesh och snapbackspänne bak. Frontpanelen går att få i 
17 st olika färger men nätet/meshen finns endast i svart. 
Det går att få avvikande färg på sömmar/lufthål utan 
extra kostnad. OBS. fem-panelskeps. Pris inkl. en brodyr 
(max 8000 stygn) alt. en vävd etikett (ca 4x4 cm) + en 
mindre brodyr på skärm (ca 2000 stygn).

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 64:- 60:- 58:- 54:-
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TRUCKER FLATVISOR 04014419
Trucker keps med vadderad front i oborstad bomullstwill, 
flat skärm, mesh och snapbackspänne bak. Frontpanelen 
går att få i 17 st olika färger men nätet/meshen finns 
endast i svart. Det går att få avvikande färg på sömmar/
lufthål utan extra kostnad. OBS. fem-panelskeps. Pris 
inkl. en brodyr (max 8000 stygn) alt. en vävd etikett (ca 
4x4 cm) + en mindre brodyr på skärm (ca 2000 stygn).

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st

PRIS 72:- 68:- 66:- 62:-

NYHET! VIT
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RÖDLJUS
GRÖN ORANGEGULMARINSVARTVIT ROYALSNAPBACKSPÄNNE finns i följande färger: RÖDLJUS

GRÖN ORANGEGULMARINSVARTVIT ROYALSNAPBACKSPÄNNE finns i följande färger: 

ALLA PRISER GÄLLER TILL 2019-06-30. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL OCH VALUTAFÖRÄNDIRNGAR.


