HINNAT ALV 24%, 31.5.2017 saakka

profiilituotteet

Koira- / metsästysseurat sekä yksityismyynti

Atlantis gatsby lippis swing
| oliivi, musta, khaki

8€
tulossa!

Result urban army / Camo

| oranssi, musta / beechfield camo

8€

Atlantis jungle

| oliivi, ruskea, khaki

9,5€

Myyntiin mahdollisesti myös tunnettuja metsästysvaatemerkkejä...

Atlantis star five lippis
| oranssi, camo, musta...

5€

omalla tekstillä / logolla

SKY metsästyslakki topattu
| oranssi, taitto korvaläpät

15€

Beechfield karvalakki
| oliivi, musta

24,9€

vaihtoehtona antaa jäsenten tilata itse! eniten myyvät seurat palkitaan sponsoroinneilla!
Verkkokauppaamme tulossa oma osio näille tuotteille, jonka linkityksen voitte saada
yhdistyksenne verkkosivuille! Helppoa & palkitsevaa ja saat yhdistyksenne näkyviin!

Atlantis wild kääntöpipo

Priha nahkahanskat

| toinen puoli oranssi toinen camo

10€

priha nahkatoppahanskat

| myös tassu kuvalla 7-11

| myös tassu kuvalla 8 & 11

8,9€ |13,9€ 10,9€ |15,9€

ilman painoa

Huom! Ei painatukseen!

tassu painolla

Painatukset alkaen 4,85€...

ilman painoa

tassu painolla

Myös yksilöllinen painosuunnittelu!

unisex

Myös pipoja tassukuvioilla, 15€/kpl!

Puijo puuvilla pipo, lyhyt/pitkä
| oranssi, musta, vihreä...

10€ | 15€

payper t-paita, miehille&naisille

| oranssi, musta... S-3XL/XS-XL

9,9€

fleece vuorella

fruitloom college

| oranssi, musta... S-XXL

15€

Värien perässä... tarkoittaa, että eri värejä on laajasti saatavilla!
ä!

l

priha hupparitakki

payper huppari, S-3XL

44,9€

39€

| fleece & softshell S-3XL

| camo, oranssi, oliivi, musta..

miehille ja naisille!

isille!

e ja na

unisex

miehill

ös
my

in
iiv

regatta fleece

| oranssi, musta...

30,9€

Huom! Ei lämpöpainatukseen!

Clique softshell.. Edullinen mutta laadukas liikkumiseen ja edustukseen!

tikkitakki vettähylkivä
| navy, musta,
viininpunainen

50€

clique softshell, myös liivinä!

Miesten mallit XS-3XL (osassa jopa 5XL),
naisten mallit XS-XL

50€
Miehille ja naisille! Katso myös edullisia
“messu” takkeja verkkosivuiltamme!

Edulliset laatutuotteet palkinnoiksi, tuomarilahjoiksi, toimitsijoille, myyntiin..

russel huppari

33€

50€

taskulamppu

3,7€

le!

| oranssi, musta, lime...

aisil

Regatta kuoritakki 5000mm

ja n

!

aisille

le ja n

1,9€

ille

miehil

kärpäslätkät

mieh

| musta, harmaa, pun.,
sin., violetti,. valkoinen..

Saapaskassi
| musta

25€

1-kerran sadeviitta

1,5€

unisex

ensiapulaukku
kaulanauhat

2,35€
| 1-väripainettuna,
100kpl:n erät
11 väriä

7,5€

Sisältää:laastareita, sakset,teippiä, antiseptisiä
puhdistuslappuja, sideharsoa,harsotaitoksia.

taitettava istuinalusta

4€

| oranssi, musta, pun...

Sport & Adventure Pro Kamera

Jokipiin kattilavahti

| pitää kannen raollaan

5,5€

termos matkamuki

| Suojan voi painattaa

9,5€

59€
| 1,3 Megapixel, HD 720 P

KAIKKIEN
erä tuotteita
ostaneiden yhdistyksien

kesken arvotaan

aktiivikamera!
arvonta suoritetaan elokuun 20. päivä!

| musta, pun., sin.

termos muki

| Teräs, sopii myös keitoille!

6,9€

Valmiina painokuvina tekstiileihin mm. tassuja, noutajia, peuroja.. lisämaksutta jo valikoimassa olevista!

Kysy tarjousta yhdistystuotteista
nämä hinnat on laskettu yksittäismyyntiä ajatellen suoraan kuluttajalle.
isommissa erissä, alennus lähes kaikista kuvaston tuotteista yleisesti noin -10%
Kuluttajien hinnat eroavat yritysmyynnistä myyntimääristä ja alv:sta johtuen.
Painetuilla tuotteilla on rajalliset vaihto- ja palautusoikeudet.

lämpöPAINOT
Rintapaino 1-väri max. 10cm 4,85€/kpl
Selkäpaino 1-väri max. 20cm 7,3€/kpl

Suvi Sorsa
050-3315958

www.brandpa.fi
suvi.sorsa@brandpa.fi

4-väri tulostuspaino lisää hintaa +2€/kpl

kysy myös muita painomenetelmiä!
Yksittäisissä painoerissä voidaan painolaatan tekemisestä riippuen veloittaa 37,2€:n laattamaksu

vaihtoehtona antaa jäsenten tilata itse! Suosittele meidät seurallesi, saat -40% kuvaston tuotteesta!
Laaja valikoima tuotteita eri merkeiltä! Vaikutamme itä-suomen alueella, mutta toimitukset koko suomeen!

