BESTÄLL DINA NUMMERLAPPAR FRÅN

Enkelt och smidigt!
Vi kan erbjuda nummerlappar till alla typer av tävlingar och events. Färger och layout kan anpassas
efter behov. Trycket är digitalt med hög upplösning och senaste tekniken.
Vi använder endast specialanpassade vattentåliga material. Se nedan.

Sortiment och priser:
Material / färg
Standard Färg
Standard Svart
Standard Färg
Standard Svart
Standard Färg
Standard Svart
FiberSoft Färg
FiberSoft Svart
FiberSoft Färg
FiberSoft Svart

Storlek
15x10,5 cm
15x10,5 cm
21 x 15 cm
21 x 15 cm
23 x 21 cm
23 x 21 cm
21 x 15 cm
21 x 15 cm
23 x 21 cm
23 x 21 cm

Pris/st exkl moms
1,50 kr
1,00 kr
2,00 kr
1,50 kr
2,70 kr
2,30 kr
2,30 kr
1,80 kr
3,50 kr
3,10 kr

Pris/st inkl moms
1,88 kr
1,25 kr
2,50 kr
1,88 kr
3,38 kr
2,88 kr
2,88 kr
2,25 kr
4,38 kr
3,88 kr

Övrigt
Säkerhetsnålar
1728st/pkt
200,00 kr
250,00 kr
Startavgift
500,00 kr
625,00 kr
Extra layouter
200,00 kr
250,00 kr
Tryck av namn, klass etc via excelfil
200,00 kr
250,00 kr
Startkostnad är 500kr per beställning och då ingår en layout.
Därefter tillkommer 200kr per extra layout om man önskar flera olika layouter.
Säkerhetsnålar tillkommer
Alla priser är exkl. moms och frakt. Normal leveranstid är 2 veckor.
Snabbproduktion kan erbjudas mot ett tillägg på 350 kr.

Material
Standard
Vattenbeständigt och slitstark bestruket material baserat på fiber/latex
Mjuk och flexibel, går att vika utan att trycket skadas
Anpassat format på begäran
Passar de flesta sporter, t.ex. Löpning, Cykel, Skridsko

Fibersoft
specialmaterial med exceptionell slit- och våtstyrka
mjukt och följsamt
perfekt för orientering, multisport, triathlon
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Färdiga buntar med nummerlappar utan sponsortryck

Standardnummerlappar med enbart nummer ligger i buntar enligt följande:
1-100
1-250
1-500
1-1000

Finns i två storlekar och två material (se beskrivning på föregående sida):
Standard 21 x 15 cm 1,50kr/st
Standard 23 x 21 cm 2,70kr/st
FiberSoft 21 x 15 cm 1,80kr/st
FiberSoft 23 x 21 cm 3,10kr/st
Moms och frakt tillkommer.

