
Hettegenser i supergod og tykk kvalitet 

 

Uten trykk  249,-      
Stor logo foran/bak 349,-      
Stor logo foran og etternavn bak 399,- 
Stor logo foran, logonavn, navneliste og etternavn bak 499,-

                                                                           

 

 
                                                             

Alle priser er inkl. mva.   Gratis frakt for grupper.   Frakt er ellers 145,-   Kan også hentes i vår butikk.   Huskd.no

  Russeartikler
       Etter økt etterspørsel og mange fornøyde kunder satser vi for fullt på russen

        Utvalget på standardvarer er ikke enormt, og akkurat derfor er prisene lave og leveringstiden kort. 

       Ønsker man noe utenom standardvarene fikser vi det også. Det er bare å ta kontakt for pris og forslag. 

       Det er topp kvalitet på alt vi leverer.  Prisene er for 2019 russen.

        

 Unisex. Dobbel jerseystrikket, flosset innside, forsterkede sømmer og lycra i alle ribber. Snøring i halsen og stikklomme med mediaport i front.   
 Kvalitet: 65% bomull og 35% polyester.  Vekt: 300 - 320g/m2. (Aske og Lysebeige 280g/m2).  Farge 630 og 680 finnes ikke i XS

Pakketilbud til grupper -20%
 Ved kjøp av gensere,  klisterlapper,  og et 3 produkt gir vi 20% rabatt.
 Rabatten gjelder også på andre produkter som bestilles samtidig.

Banner med maljer 
Mini 2x1 meter 799,-
Liten 3x1 meter 1099,-
Mellom 3x1,3 meter 1399,-
Stor 4x1,5 meter 2399,-

 

Konturskåret klister, 
med blank beskyttelse
Antall           5x5cm     8x8cm    20x20cm
20                                              499,- 
50                                                899,-
100               349,-         699,-      1499,-
200              499,-         1199,-  
500               999,-       2499,-
1000            1899,-       3999,-         
2000          2999,-       5999,-

 

Bilfolie, konturskåret
Liten logo 50x50cm 350,-
Mellom logo 75x75cm 500,-
Stor logo 100x100cm 800,-
Utskårne navn ca 100x10cm, 100,- pr. navn

Annet
Long sleeve med stor logo foran/bak  199,- (standard farge hvit og sort)
College genser med stor logo foran/bak 299,- (farger som hettegenser unntatt 210, 370 og 780)

Zip genser med stor logo bak og liten logo foran 439,- (egen dame og herrevariant, varierende farger)

Bandana med trykk 119,- (standard farge rosa, hvit, svart og beige)

Det er mulig å komme innom våre lokaler for å se og prøve våre produkter. Leveringstiden er normalt 1-2 uker. 
Bestilling og forespørsler via kontaktskjema, mail: bengt@huskd.no eller tlf. 93860649 
Ved bestilling ønsker vi logoer som vektorfiler, og oversikt over evt. navneliste og hvem som skal ha hva. 
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Eksempler

Her er gruppen Naughty Riot med produkter vi har produsert. I bakgrunnen er det en banner på 3x1,3m.

Eksempler på hettegenser, collegegenser, bandana og klister. Eksempler på konturskårne klister. 

Lorem ipsum


