STORLEK
XS-3XL

SPELARTRÖJOR

KOMPOSITION
Produktmaterial:

Två olika tröjor - så här räknar du ut pris per tröja100% polyester

EXEMPEL 1

Herr
Vikt: 135 g/m2
Pris utan tryck och moms 46:-/st
Funktions-t-shirt (Clique 029038)

cvea.se
Text&bild till tryck&webb

CERTIFIERINGAR

...i herrmodell, finns i dam och barnmodell också, gjord med interlock stickning,sidsömSKÖTSELRÅD

Oeko-Tex
mar. Spun dyed är en process där färgpigment adderas
direkt till textfibern. Detta
reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig produktion som dessutom ger ett
bättre
färg-djup
färgbeständighet.
Finns i storlekarna
XS-3XL
Produkten
är tillgänglig
i enoch
rad färger.
Observera att marknadsavvikelser
kan förekomma.
100% polyester Vikt 135 g/m2. Oeko-Tex certifierad. Tvättas i 60 grader.

Vit (00)

Visibility

Ljung

yellow (11)

(216)

Röd (35)

Royal (55)

Mörk

Lagoon

marin

(599)

Pistol (96)

Svart (99)

(580)

EXEMPEL 2

Pris utan tryck och moms 149:-/st
Funktions-t-shirt (Clique 029336)

...i unisexmodell, lätt rundad kant nedtill, bandad nacksöm och utan sidosömmar.
Kontrastpiping på sidorna och kontrastfärgade overlocksömmar på axelpartiet. Finns i
storlekarna XS-XXL.
100% polyester. 150 g/m2. Oeko-Tex certifierad. Tvättas i 40 grader.

• Tröja 1: 4 6:- med bröstlogga = litet tryck 40:- + namn på ryggen högst upp = stort tryck 80:- +
stor siffra bak eller fram = stort tryck 80:- blir alltså 246:- per tröja plus moms.
• Tröja 2: 1 49:- med bröstlogga = litet tryck 40:- + namn på ryggen högst upp = stort tryck 80:- +
stor siffra bak eller fram = stort tryck 80:- blir alltså 349:- per tröja plus moms.
+ Sponsortryck enligt priser nedan.

Tryckpriser
		Typ		Storlek			 Ord. pris		Momssats
Pris ink. moms
											(viss avrundning*)
40.00		
25%		
50.00
Tryck på kläder enfärgat
litet (-13 cm)		
50.00		
25%		
60.00*
Tryck på kläder enfärgat
mellan (13-18 cm)		
80.00		25%		100.00
Tryck på kläder enfärgat
stort (18-30 cm)
Tryck på kläder
Tryck på kläder
Tryck på kläder

printad transfer litet (-13 cm)
printad transfer mellan (13-18 cm)
printad transfer stort (18-30 cm)

50.00		
25%		
60.00*
65.00		
25%		
80.00*
100.00		25%		125.00

Org.nr 559082-1111 cvea.se info@cvea.se

