
NEW NEW 

Combineer met 1459! Combineer met 1486!

NEW 

Gebreide 100% RPET muts Grof Gebreide Fisher mutsGrof gebreide sjaal, 160x25cm.

1456
Kom de winter door in stijl met deze luxe 
gebreide muts van 100% RPET. Van een 
hoogwaardige afwerking tot een 
tijdloos, stijlvol design. Dit product voldoet 
aan alle wensen. Personaliseer het product 
met een eigen borduursel of label en 
presenteer je bedrijf op de beste manier 
mogelijk!

  Beschikbare kleuren
                     

  Prijzen inclusief 50cm² borduring op 1 positie
50 stuks € 6,30 500 stuks € 3,80
100 stuks € 4,80 1000 stuks € 3,50
250 stuks € 4,30 
Tijdelijk zonder instelkosten.

1459
Deze grof gebreide Fisher hat is niet alleen 
stijlvol, maar ook lekker warm. Personaliseer 

eigen borduring of label en creëer een 
uniek promotieartikel!

  Beschikbare kleuren
           

  Prijzen inclusief 50cm² borduring op 1 positie
50 stuks € 6,60 500 stuks € 4,00
100 stuks € 5,00 1000 stuks € 3,70
250 stuks € 4,50 
Tijdelijk zonder instelkosten.

1486 
Graag lekker warm de winter door? Dan is 
deze grof gebreide sjaal van 100% acryl de 
juiste keuze. Deze warme sjaal, met een 
afmeting van 160x25cm., kan met een eigen 
borduring of label helemaal naar je eigen 
wensen gemaakt worden. Perfect voor de 
winter!

  Beschikbare kleuren
  

  Prijzen inclusief 50cm² borduring op 1 positie
50 stuks € 10,40 500 stuks € 7,00
100 stuks € 8,50 1000 stuks € 6,60
250 stuks € 7,80
Tijdelijk zonder instelkosten.

 

Winterdeal
Wil jij lekker warm en in stijl de winter 
door? Dan zijn onze hoge kwaliteit 
mutsen en sjaals de perfecte keuze. 
Profiteer van onze winterdeal! Nu met 
lage prijzen inclusief een borduring of 
bedrukking.

Bestel nu je winterdeal items!

Meer informatie of bestellen? Mail naar info@snpwear.be



Deken met hoes

Gebreide muts

Gebreide Muts met Thinsulate

Gebreide Promo Sjaal 

Gebreide Muts met Label

19549868 

  Beschikbare kleuren

  Prijzen inclusief 60cm² borduring op 1 positie
50 stuks € 15,50 500 stuks € 8,50
100 stuks € 11,45 1000 stuks € 7,99
250 stuks € 8,99
Tijdelijk zonder instelkosten.

1450
Lekker warm voor in de winter, maar ook 
prima om te dragen bij je alledaagse outfit 
in de herfst of lente. Zeer populaire muts. 
Gemaakt van gebreid acryl en dus extra 
stevig.

  Beschikbare kleuren

  Prijzen inclusief 50cm² borduring op 1 positie
         50 stuks € 6,05 500 stuks € 3,55

100 stuks € 4,50 1000 stuks € 3,30
250 stuks € 4,00 
Tijdelijk zonder instelkosten.

1476
Thinsulate is een van de warmste 

muts houdt je daarom lekker warm tijdens 
de koude winterdagen. De meeste 
lichaamswarmte verlies je via het hoofd, 
maar deze wintermuts van acryl met voering 
zorgt ervoor dat je lekker warm blijft.

  Beschikbare kleuren

  Prijzen inclusief 50cm² borduring op 1 positie
         50 stuks € 7,40 500 stuks € 4,80

100 stuks € 5,90 1000 stuks € 4,49
250 stuks € 5,40 
Tijdelijk zonder instelkosten.

1484
De Knitted Promo Scarf is een essentieel 
kledingstuk in de koude winter en 
tegelijkertijd een mooie accessoire die je 
outfit echt af maakt. Gemaakt van gebreid 
acryl.

  Beschikbare kleuren

 Prijzen inclusief 50cm² borduring op 1 positie
50 stuks € 8,45 500 stuks € 5,30
100 stuks € 6,60 1000 stuks € 4,95
250 stuks € 6,00 
Tijdelijk zonder instelkosten.

1451
Deze muts is een echte musthave voor 
de winter! Het item heeft een label op 
de omslag geborduurd, waardoor jouw 
bedrukte logo er nog mooier uitspringt. 

  Beschikbare kleuren

  Prijzen inclusief full color transfer
50 stuks € 3,65 500 stuks € 2,90
100 stuks € 3,40 1000 stuks € 2,80
250 stuks € 3,10 
Tijdelijk zonder instelkosten.

Winterdeal

Voorwaarden:
- Borduring 50cm 60% gevuld.

- Levertijd 2 tot 3 weken.

- Typ- en drukfouten voorbehouden.

- Prijswijzigingen onder voorbehoud.

- Zolang de voorraad strekt.

- Actie loopt van 1 september 2022 

tot en met 31 maart 2023.

 Meer informatie of bestellen? Mail naar info@snpwear.be

Combineer met 1484! Combineer met 1450!

New colors

New colors

New colors

Iemand een knu�el sturen is eenvoudig
met de Huggy plaid deken van 150 x 120 cm.
De eenkleurige plaid deken is gemaakt
van 100% polar fleece 200 g/m², een zacht
en comfortabel materiaal dat snel voor de
nodige warmte zorgt en de lichaamswarmte.

Bedrukking op de hoes op aanvraag. 


