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T-shirt med stort tryck
Flera modeller och färger från Fruit....

cvea.se
Text&bild till tryck&webb

Stort
tryck
18-30
cm
brett

Ladies Valueweight V-Neck T
61398

Original V-Neck T
61426

Ringspun Premium T
61422

B&C #E150 /women
TW02T

Iconic 165 Classic T
61438001003

B&C #E190 Women
TW04T

Priserna är inklusive både material och arbetskostnad. Exklusive moms med inklusive moms under.

1 till 9 st

- med stort ENFÄRGAT tryck

160:-/st
200:- ink. moms

10 till 19 st

30 till 50 st

- med stort ENFÄRGAT tryck

- med stort ENFÄRGAT tryck

152:-/st

144:-/st

190:- ink. moms

er?
Vill du ha fl
rt!
Begär of fe

stnad
Ev. fraktko
tillkommer

180:- ink. moms

Mängdrabatt
1-9
10-19
20-29
30 - eller fler

plagg med 1-3 tryck ordinarie tryckpris se ovan
plagg med 1-3 tryck 5% rabatt
plagg med 1-3 tryck 10% rabatt
plagg med 1-3 eller fler tryck och/eller större tryck be om egen offert!
Org.nr 559082-1111 cvea.se info@cvea.se

T-shirt med stort tryck
Flera modeller och färger från Newwave....

Basic Active T

cvea.se
Text&bild till tryck&webb

New Classic T

Stort
tryck

Ice-T Kids

18-30
cm
brett

Premium Fashion-T

Fashion-T V-neck

Basic T
Priserna är inklusive både material och arbetskostnad. Exklusive moms med inklusive moms under.

1 till 9 st

- med stort ENFÄRGAT tryck

160:-/st
200:- ink. moms

10 till 19 st

30 till 50 st

- med stort ENFÄRGAT tryck

- med stort ENFÄRGAT tryck

152:-/st

144:-/st

190:- ink. moms

er?
Vill du ha fl
rt!
Begär of fe

stnad
Ev. fraktko
tillkommer

180:- ink. moms

Mängdrabatt
1-9
10-19
20-29
30 - eller fler

plagg med 1-3 tryck ordinarie tryckpris se ovan
plagg med 1-3 tryck 5% rabatt
plagg med 1-3 tryck 10% rabatt
plagg med 1-3 eller fler tryck och/eller större tryck be om egen offert!
Org.nr 559082-1111 cvea.se info@cvea.se

T-shirt med stort tryck
Flera modeller och färger från Sandryds....

cvea.se
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106 Kings
102 Delray
Stort
tr yck
18 -30
cm
brett

103 Venice

120 Basic Tee

103 Venice

106 Kings

Priserna är inklusive både material och arbetskostnad. Exklusive moms med inklusive moms under.

1 till 9 st

- med stort ENFÄRGAT tryck

160:-/st
200:- ink. moms

10 till 19 st

30 till 50 st

- med stort ENFÄRGAT tryck

- med stort ENFÄRGAT tryck

152:-/st

144:-/st

190:- ink. moms

er?
Vill du ha fl
rt!
Begär of fe

stnad
Ev. fraktko
tillkommer

180:- ink. moms

Mängdrabatt
1-9
10-19
20-29
30 - eller fler

plagg med 1-3 tryck ordinarie tryckpris se ovan
plagg med 1-3 tryck 5% rabatt
plagg med 1-3 tryck 10% rabatt
plagg med 1-3 eller fler tryck och/eller större tryck be om egen offert!
Org.nr 559082-1111 cvea.se info@cvea.se

STORLEK
XS-3XL

SPELARTRÖJOR

KOMPOSITION
Produktmaterial:

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

EXEMPEL 1

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: 46:- 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: 149:- 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

Tryck på kläder
Tryck på kläder
Tryck på kläder

enfärgat
enfärgat
enfärgat

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

40.00
50.00
80.00

25%
25%
25%

Pris ink. moms
(viss avrundning*)
50.00
60.00*
100.00

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
65.00
100.00

25%
25%
25%

60.00*
80.00*
125.00

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

65,00 KR

Clique 024130

Mössor med tryck

Modern mössa i dubbel single jersey och med 6 flatlocksömmar i
toppen.

STORLEK

Saco

cvea.se
Text&bild till tryck&webb

.

Clique 024130

KOMPOSITION
Produktmaterial:

Modern mössa i dubbel single jersey och med
6 flatlocksömmar i toppen.
Vikt: 180 g/m2
Produktmaterial:
95% bomull och 5% elastan.
(Antracite melerad [955] 62%
polyester, 33% bomull och 5% elastan)
SKÖTSELRÅD

95% bomull och 5% elastan. (Antracite melerad [955] 62%
polyester, 33% bomull och 5% elastan)
Herr,Tillbehör,Unisex,Dam
Vikt: 180 g/m2

Beställ minst 10 st med tryck för:

60:-

/st
ink. tryck, ex. moms

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

Embla

Blackhill K814
Mössaviti bomullspandex
kon(00)
visibility med
visibility
trastsömmar avyellow
hög(11)
kvalitet
från
orange
Black Hill.
(170)
• Slät 2-lagers trikåmössa
• Sju stycken dekorsömmar
• Kraftig bomullspandex
• Rak modell

stark

röd (35)

cerise
(300)

royalblå

mörk

apple

mörk

(55)

marin

green

gråmelera

(580)

(605)

d (955)

Beställ minst 10 st med tryck för:

60:-

/st
ink. tryck, ex. moms

Edda

Blackhill K787-00
Tunn mössa i bomullspandex av hög
kvalitet från Black Hill.
• 6 stycken toppsömmar
• 2-lagers slätt trikåmaterial
Material Bomull / Spandex
Längd Normal
Vikt ca 45 gram

Beställ minst 10 st med tryck för:

55:-

/st
ink. tryck, ex. moms

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

Svart (99)

BASIC POLO
BASIC POLO

Piké basic herr
Med brösttryck

cvea.se
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Clique 028230
Clique 028230

Baspiké i modern passform. Sprund i sidan och tre ton-i-ton knappar
på
herr och
fyra på passform.
dam.
Baspiké
i modern
Sprund i sidan och tre ton-i-ton knappar
på herr och fyra på dam.

STORLEK
STORLEK
XS-4XL
(300, 54, 600: XS-5XL)

XS-4XL (300, 54, 600: XS-5XL)
KOMPOSITION
KOMPOSITION
Produktmaterial:
100%
bomull (Gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos.
Produktmaterial:
Antracitmelerad
[955] 60% bomull
och
40% polyester).
100% bomull (Gråmelerad
[95] 85%
bomull
och 15% viskos.
Antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester).
Herr
Herr
Vikt: 190 g/m2
Vikt: 190 g/m2

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
Oeko-Tex
Oeko-Tex

I nedanstående pris ingår bröstlogga
i tryckt transfer vid köp av minst 60 st.

SKÖTSELRÅD
SKÖTSELRÅD

210:-

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

(Moms 25% tillkommer)

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

Vit (00)
Vit (00)

Citron (10)
Citron (10)

Blodapelsi

Stark

n (18)
Blodapelsi

cerise
Stark

n (18)

(300)
cerise

Röd (35)
Röd (35)

Bordeaux
(38)
Bordeaux
(38)

Turkos
(54)
Turkos
(54)

Royalblå

Buteljgrön

Armegrön

Gråmeler

Antracite

green
Apple

(68)
Buteljgrön

(71)
Armegrön

ad
(95)
Gråmeler

melerad
Antracite

(605)
green

(68)

(71)

ad (95)

(955)
melerad

(605)

Visibility

marin
Mörk

green
Visibility

(55)

(580)
marin

(600)
green

(580)

(600)

(300)

Apple

Mörk

(55)
Royalblå

Svart (99)
Svart (99)

(955)
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Piké basic dam
BASIC POLO LADIES

Med brösttryck

cvea.se
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Clique 028231
Baspiké i modern passform. Sprund i sidan och tre ton-i-ton knappar
på herr och fyra på dam.

STORLEK
XS-XXL
KOMPOSITION
Produktmaterial:
100% bomull (Gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos.
Antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester).
Dam
Vikt: 190 g/m2

CERTIFICATIONS

SKÖTSELRÅD

Oeko-Tex

I nedanstående pris ingår bröstlogga
i tryckt transfer vid köp av minst 60 st.

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

210:(Moms 25% tillkommer)
Vit (00)

Citron (10)

Blodapelsi

Stark

n (18)

cerise

Röd (35)

Bordeaux

Turkos

Royalblå

Mörk

Visibility

(38)

(54)

(55)

marin

green

(580)

(600)

(300)

Apple

Buteljgrön

Armegrön

Gråmeler

Antracite

green

(68)

(71)

ad (95)

melerad

(605)

Svart (99)

(955)

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

Jacka Hudson dam
- med tryck

cvea.se
Text&bild till tryck&webb

Stall
Hemmavid

Stall
Hemmavid

Modern lättvadderad jacka. Avtagbar huva och tre fickor med dragkedjor samt två innerfickor. Hörlursögla
på insidan av halsöppningen.
Material Skal och foder: 100% polyester. Vaddering: dunliknande i 100% polyester.
Vikt 270 g/m²
Storlek XS-XXL

Om någon vill ha större storlekar så går det att få i andra modeller. Det finns även möjlighet att få olika färger på tröjan och trycket.
Mejla dina önskemål till info@cvea.se så kan vi ta fram förslag.

Med tryck enligt ditt önskemål, ovan ser du ett exempel på hur det kan se ut.

Pris 799:- ink. moms och tryck
Enklare layoutarbete ingår. Om du vill ha ett mer avancerat tryck kan arbetskostnad tillkomma med
minst 250:- + moms.
Frakt kostar från 79:-.
Org.nr 559082-1111 • cvea.se • info@cvea.se • facebook.com/cveamedia

T-shirts med tryck

cvea.se
Text&bild till tryck&webb

En till nio t-shirts
med litet enfärgat tryck

150:-

OBS! Pris ink. moms.

En till nio t-shirts

med mellanstort enfärgat tryck

180:-

OBS! Pris ink. moms.

En till nio t-shirts
med stort enfärgat tryck

200:Mellanstort
tryck
ca. 13-18
cm brett

OBS! Pris ink. moms.

Stort
tryck
ca. 19-27 cm
brett

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

Litet
tryck
ca. 9-12
cm brett

T-shirts med tryck

cvea.se
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En till nio t-shirts
med litet enfärgat tryck

150:-

OBS! Pris ink. moms.

En till nio t-shirts

med mellanstort enfärgat tryck

180:-

OBS! Pris ink. moms.

En till nio t-shirts
med stort enfärgat tryck

200:Mellanstort
tryck
ca. 13-18
cm brett

OBS! Pris ink. moms.

Stort
tryck
ca. 19-27 cm
brett

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

Litet
tryck
ca. 9-12
cm brett

TRYCK PÅ EGET PLAGG
Du/ni köper plaggen själva och lämnar in dem
hos cvea.se för tryckning.
Ordinarie tryckpriser
Typ

Storlek

Pris

Momssats

Pris ink. moms

Tryck på kläder
Tryck på kläder
Tryck på kläder

enfärgat
enfärgat
enfärgat

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

40.00
50.00
80.00

25%
25%
25%

50.00
60.00 (avrundat)
100.00

Tryck på kläder
Tryck på kläder
Tryck på kläder

flerfärgat, print litet (-13 cm)
flerfärgat, print mellan (13-18 cm)
flerfärgat, print stort (18-30 cm)

50.00
65.00
100.00

25%
25%
25%

60.00 (avrundat)
80.00 (avrundat)
125.00

Mängdrabatt
1-9
10-19
20-29
21 - eller fler

plagg med 1-3 tryck ordinarie tryckpris se ovan
plagg med 1-3 tryck 5% rabatt
plagg med 1-3 tryck 10% rabatt
plagg med 1-3 eller fler tryck och/eller större tryck be om egen offert!

Enfärgat eller flerfärgat....
Beställ färdiga loggor som kan
arkiveras hos cvea.se för fler tryck
vid senare tidpunkt...
Välkommen med din idé!

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

