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Med denna kollektion vill vi visa 
specialdesignade artiklar från Asien 
och Europa. Specialdesign innebär att 
plagget får sin slutgiltiga profilering 
redan vid produktionen. Man kan då 
styra bla infärgning av textilier, detaljer 
och märkning som inte går att göra när 
plagget väl satts samman. 

Du kan med andra ord få en helt unik och 
egen design på just din profil-produkt. 
Med produkbilderna i den här foldern 
vill vi visa upp exempel på flera olika 
märkningsmetoder men det är självklart 
upp till er hur mycket eller lite märkning 
och profilering ni önskar. 

När det gäller specialproducerade 
produkter hänger det ofta på detaljerna 
och blir produkten rätt ända ut i 
detaljerna så uppfattas den i regel som 
exklusivare av mottagaren. Vårt mål är att 
profilplagget skall stärka varumärket, vara 
moderiktigt och hålla hög kvalité!  

Om du väljer att ta fram en profilprodukt 
för ditt företag som är specialdesignad 
så väljer du inte nödvändigtvis en dyrare 
lösning och med lite planering och 
framförhållning vågar vi lova dig betydligt 
mer profil för pengarna! 

I Europa har vi möjlighet att producera 
vissa artikelgrupper i lägre volymer och 
med kortare ledtider än från Asien, dock 
till ett högre pris.

Beroende på önskat antal, leveranstid och 
prisbild kan vi därmed styra i vilket land vi 
väljer att producera.
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Flat brodyr 3D brodyr

Screentryck ReflextryckEgen zippuller

Applikation Vävt märke

Ton-i-ton tryck

Egen nacketikett och 
detaljer i accentfärg

All-over
tryck

Infärgade 
pullers, 
piping 

och blixtlås

Insytt kontrastparti

Vår specialavdelning hjälper dig givetvis med skisser 
och designförslag men för att komma så nära era behov 
som möjligt önskar vi få svar på nedan frågor:

Vi hjälper till med designen!

• Vad arbetar det aktuella företaget med (inom vilken bransch/
typ av verksamhet). 

• Vad är syftet med profilprodukterna, till personal eller kund? 
Dvs. ska kläderna användas som arbetskläder alt. give away.  

• Önskas kraftig eller diskret profilering. 
• Önskas det någon speciell grundfärg på plagget? Accentfärg/

accentfärger? 

Exempel på märkningsmetoder och specialanpassningar

Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) 
reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån 

miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar.
Medlemskap i BSCI och Accordet Bangladesh samt att 
uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är 

några exempel.

 Fråga oss gärna eller besök www.nwg.se

Vi på New Wave Modes specialavdelning följer 
också de hårt ställda etiska och miljö mässiga krav 

som vi har inom New Wave Group. 

Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate Social Respons-
ibility) reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv 

utifrån miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar. 

Medlemskap i BSCI och Accordet i Bangladesh samt 
att uppfyllda krav enligt REACH och Kemikaliegruppen 

är några exempel. 

Vi tar ansvar och skapar trygghet 
för både Er och oss.

Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) 
reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån 

miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar.
Medlemskap i BSCI och Accordet Bangladesh samt att 
uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är 

några exempel.

 Fråga oss gärna eller besök www.nwg.se

Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) 
reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån 

miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar.
Medlemskap i BSCI och Accordet Bangladesh samt att 
uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är 

några exempel.

 Fråga oss gärna eller besök www.nwg.se



Inom dessa koncept kan vi erbjuda coola kepsar, schyssta mössor, 
sköna multiscarves, praktiska bälten och snygga boxerkalsonger med 
snabb leverans och låga volymer från Asien. Våra speed koncept är 
UNIKA då vi har extremt stor flexibilitet att få en helt egen design/look 
utifrån våra olika modeller. Befintliga tygfärger kan mixas & matchas 
fritt. Lägg därtill att du kan få egen pms på till exempel sömmar 
utan extra kostnad. Vi har inga färdigtillverkade artiklar utan syr upp 
utifrån Era önskemål med Er egen logo. Det kallar vi specialdesign.

SPEEDVåra
koncept

med specialdesign

Från. 150 St

LEvtiD ca 5 vEckor

SPEEDcaPS
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nYa trEnDiga FärgEr!
Nytt för våren 2018 är att Davis-kepsen nu går 
att få i vävt trendigt melerat tyg i färgerna grå, 
blå, mörkgrå och svart.

nYhEt!

nYhEt!

rEFLEXDEtaLJEr
Davis, Street och Colin går nu att få med reflex 
på sandwich, knopp och/eller karborre bak.

Lorem ipsum
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New Wave Group och dess bolag lägger stor vikt vid att efterleva alla de etiska 
och miljömässiga produktionskrav som regleras i vår omfattande CSR-policy.

I priserna ingår flygfrakt samt en brodyr fram (max 8 000 stygn) eller 
en vävd etikett (ca 4x4 cm) + en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn). 
Vid frontbrodyr i 3D tillkommer 7 kr

• Minimiantal: 150 st
• Bild fås inom 7 arbetsdagar efter godkänd skiss.
• Leveranstid ca 4 veckor efter godkänd bild/fysiskt prov. Önskas 

fysiskt prov (fås inom 12 arbetsdagar) tillkommer 600:- för frakt.
• Packinstruktioner: 25 st/påse  och 150 st/kartong.
• Pris för tilläggsbrodyr per 1 000 stygn: 1:-
• Pris för tilläggsbrodyr i 3D per 1 000 stygn: 1,50:-
• Pristillägg per reflexdetalj: 4:-
• Pris för extra vävd etikett: 8:-*

* Notera att vid vävd etikett kan leveranstiden bli någon vecka längre.
 Priserna gäller t o m 2018-06-30. Vi reserverar oss för valutaförändringar.

SPEEDcaPS
ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 68:- 64:- 62:- 58:-

99
SVART

00
VIT

MICRO Finns endast i SVART & VITT.
Keps i tunn micro fiber (100% polyester). Pris inkl. en 
brodyr (max 8000 stygn) eller en vävd etikett (ca 4x4 cm) 
+ en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn).

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 86:- 82:- 80:- 76:-

FLEXIFITFinns endast i SVART.
Keps i bomullsstretch med bra passform och hel baksida. 
Pris inkl. en brodyr (max 8000 stygn eller en vävd etikett 
(ca 4x4 cm) + en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn). 

99
SVART

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 72:- 68:- 66:- 62:-

COLIN
Keps i borstad bomullstwill med justerbart kardbor-
respänne och kontrastpaneler på skärm. Finns i 15 st 
olika färger och dessa kan kombineras valfritt på paneler, 
skärm samt sandwich. Det går även få att avvikande färg 
på sömmar utan extra kostnad. Pris inkl. en brodyr (max 
8000 stygn) eller en vävd etikett (4x4 cm) + en mindre 
brodyr bak (ca 2000 stygn).

MÖRK
GRÅ
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00
VIT

ORANGE04
KHAKI GUL 35

RÖD
11

HV GULROSAGRÖNLJUSBLÅ58
MARIN

55
ROYAL

GRÅ
MELERAD

94
SILVER

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 72:- 68:- 66:- 62:-

STREET KEPS 
MED SNAPBACK

Keps i bomullstwill med snapbackspänne. Finns i 15 st 
olika färger och dessa kan kombineras på valfritt sätt på 
paneler, skärm samt sandwich. Det går även att få avvi-
kande färg på sömmar utan extra kostnad. Pris inkl. en 
brodyr (max 8000 stygn) elller en vävd etikett (ca 4x4 cm) 
+ en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn).

SNAPBACK
SPÄNNE

LJUS
GRÖN GUL35

RÖD
58

MARIN
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00
VIT
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DAVIS MED eller UTAN sandwich.
Keps i borstad bomullstwill med justerbart kardbor-
respänne. Finns i 15 st olika färger och dessa kan kombin-
eras valfritt på paneler, skärm samt sandwich. Det går att 
få avvikande färg på sömmar utan extra kostnad. Pris inkl. 
en brodyr (max 8000 stygn) eller en vävd etikett (ca 4x4 
cm) + en mindre brodyr bak (ca 2000 stygn). 

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 68:- 64:- 62:- 58:-
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VÄVDA 
MELERADE 
TYGER

10 krtiLLäggSPriS
Adderas på priser i tabellen

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum



*viD aLL-ovEr trYck rEkommEnDEraS intE FLatLockSömmar Då DE kan SkaDa trYckEt. 

BAILY KH0014 
Lätt och skön single jersey 
mössa i 100% bomull med 
mjukt svart fleecefoder i 100% 
polyester. Pris inkl. en brodyr 
(max 8000 stygn) alternativt 
ett screen/allover-tryck (upptill 
2 färger) eller en vävd etikett 
(upptill 4x4 cm).

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 52:- 48:- 46:- 42:-

99
SVART

Lorem ipsum

MAGNUS KH004 
Lång trendig single jersey-mössa i bomull/
elastan med 6 sömmar i toppen. Kan fås 
med avvikande färg på flatlocksömmarna 
utan extra kostnad samt med eller utan svart 
fleecefoder till samma pris. Svart mössa finns 
i ekologisk bomull. Pris inkl. en brodyr (max 8 
000 stygn) alt. ett screen/allover-tryck* (upptill 2 
färger)  eller en vävd etikett (upptill ca 4x4 cm). 

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 72:- 68:- 66:- 62:-

Lorem ipsum

ORANGE99
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MANNE KH0011 
Klassisk single jersey-mössa i bomull/
elastan med 6 sömmar i toppen. Kan fås 
med avvikande färg på flatlocksömmarna 
utan extra kostnad samt med eller utan svart 
fleecefoder till samma pris. Svart mössa 
finns i ekologisk bomull. Pris inkl. en brodyr 
(max 8 000 stygn) alt. ett screen/allover-
tryck* (upptill 2 färger) eller en vävd etikett 
(upptill ca 4x4 cm).

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 70:- 66:- 64:- 60:-

Lorem ipsum
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IVAR KH005 
Klassisk single jersey-mössa 
i kraftig bomull/elastan med 6 
sömmar i toppen. Kan fås både 
med och utan svart fleecefoder 
till samma pris. Pris inkl. en 
brodyr (max 8 000 stygn) alt. 
ett screen/allover-tryck (upptill 
2 färger) eller en vävd etikett 
(upptill ca 4x4 cm).

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 76:- 72:- 70:- 66:-

99
SVART

Lorem ipsum

KURT KH002 
Klassisk single jersey-mössa i bomull/elastan 
med 4 sömmar i toppen. Kan fås med med 
eller utan svart fleecefoder till samma pris. 
Svart mössa finns i ekologisk bomull. Pris 
inkl. en brodyr (max 8 000 stygn) alt. ett 
screen/allover-tryck (upptill 2 färger) eller en 
vävd etikett (upptill ca 4x4 cm).    

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 66:- 62:- 60:- 56:-
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Lorem ipsum

Från. 150 St

LEvtiD ca 5 vEckor

SPEEDhatS
OSKAR KH006
Sportig och modern mössa 
i elastisk fleece, polyester/
elastan med 6 sömmar i 
toppen. Kan fås med avvikande 
färg på flatlocksömmarna utan 
extra kostnad. Pris inkl. en 
brodyr (max 8 000 stygn) alt.
ett screen/allover-tryck* (upptill 
2 färger) eller en vävd etikett 
(upptill ca 4x4 cm). Vit Oskar 
kan även digitaltryckas (samma 
pris oavsett antal färger).  

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 80:- 76:- 74:- 70:-

Tryck rekommenderas.

Lorem ipsum
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nYhEt!



Lorem ipsum

Headband KH0015 
Pannband i single jersey, bomull/elastan. 
Kan fås både med och utan svart fleecefoder 
till samma pris. Svart pannband finns i 
ekologisk bomull. Pris inkl. tvåfärgs allover-
screentryck. Strl. pannband 24x10 cm. 

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 60:- 56:- 54:- 50:-
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Lorem ipsum

NECkband KH009 
Single jersey neckband i bomull/elastan. Kan 
fås både med och utan svart fleecefoder till 
samma pris. Svart finns i ekologisk bomull. 
Pris inkl. tvåfärgs allover-screentryck. Strl. 
neckband 24x20 cm.

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 66:- 62:- 60:- 56:-
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SPEEDhatS

EkoLogiSk bomuLL
Följande modeller: Kurt, Magnus, Manne, 
Neckband och Headband går att få i eko- 
logisk bomull (endast i svart). 

PriStiLLägg: 3:- 
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 (12 kr för reflexsömmaroch 6 kr för reflextryck)
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rEFLEXtrYck & 
rEFLEXSömmar
Följande modeller: 
Oskar, Magnus, Manne, 
Functional Hat Hugo och 
Functional Headband går 
att få både med reflex-
sömmar och reflextryck. 
Följande modeller: 
Kurt, Ivar, Baily, Neckband 
och Head-band går att få 
med reflextryck.
Viktig Information: 
Om justering av reflex-
transfer sker efter att foto- 
prov mottagits tillkommer 
en kostnad på 2400:-.

Lorem ipsum

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 84:- 80:- 78:- 74:-

Functional Hat 
Hugo KH0012 
Sportig och tuff funktionsmössa 
i elastisk fleece, polyester/
elastan med fyra sömmar i 
toppen. Kan fås med avvikande 
färg på flatlocksömmarna utan 
extra kostnad. Pris inkl. en 
brodyr (max 8000 stygn) alt. 
ett screentryck (upptill 2 färger) 
eller en vävd etikett (upptill 4x4 
cm).

Lorem ipsum
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ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 68:- 64:- 62:- 58:-

Functional 
Headband KH0013
Sportigt pannband i elastisk 
fleece, polyester/elastan. Kan 
fås med avvikande färg på 
dekorationssömmarna utan extra 
kostnad. Pris inkl. tvåfärgs allover-
screentryck. Strl. pann-band 24x10 
cm.

Lorem ipsum
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nYhEt!

rEFLEXtranSFEr - rEFLEctivE inDEX 450
rEFLEXPuLvEr - rEFLEctivE  inDEX 250
I största möjliga mån används reflextransfer med ett 
reflekteringsindex på 450. Vid detaljerade loggor används 
istället reflexpulver med ett reflekteringsindex på 250. 

DigitaLtrYck
Modellen Oskar går nu att få digitaltryckt 
vilket är optimalt för loggor med många 
färger och toningar (endast på vit Oskar).



ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 66:- 62:- 60:- 56:-

SIXTEN KH008
Ribbstickad mössa i 100% akryl. Pris 
inkl. en brodyr (max 8 000 stygn) alt. 
en vävd etikett (upptill ca 4x4 cm). Vi 
rekommenderar vävd etikett på denna 
modell.

99
SVART

KIM KH001 
Krafig & fin dubbelstickad mössa i 
100% akryl med 4 sömmar i toppen. 
Pris inkl. en brodyr (max 8 000 stygn) 
alt. en vävd etikett (upptill ca 4x4 cm)

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 60:- 56:- 54:- 50:-

95
GRÅ-

MELERAD
58

MARIN
99

SVART

955
ANTRACIT
MELERAD

New Wave Group och dess bolag lägger stor vikt vid att efterleva alla de etiska 
och miljömässiga produktionskrav som regleras i vår omfattande CSR-policy.

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 68:- 64:- 62:- 58:-

MILAS KH007
Klassisk ribbstickad mössa med 
uppvik (fisherman style) i 100% akryl. 
Pris inkl. en brodyr (max 8 000 stygn) 
alt. en vävd etikett (upptill ca 4x4 
cm). Vi rekommenderar vävd etikett 
på denna modell.

99
SVART

OLLE KH0010 
Strukturstickad mössa i 100% akryl 
med fleecefoder. Pris inkl. en brodyr 
(max 8 000 stygn) alt. en vävd etikett 
(upptill ca 4x4 cm). Vi rekommenderar 
vävd etikett på denna modell.

99
SVART

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 68:- 64:- 62:- 58:-

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 62:- 58:- 56:- 52:-

MICKE KH003 
Klassisk, kraftig & fin dubbelstickad 
mössa med uppvik i 100% akryl med 
4 sömmar i toppen. Pris inkl. en brodyr 
(max 8 000 stygn) alt. en vävd etikett 
(upptill ca 4x4 cm). OBS: I nedan pris 
ingår inte tofs.

95
GRÅ-

MELERAD
58

MARIN
99

SVART

955
ANTRACIT
MELERAD

Priserna gäller t o m 2018-06-30. 
Vi reserverar oss för valutaförän-
dringar. 

* Notera att vid vävd etikett kan 
leveranstiden bli någon vecka 
längre.

• Pristillägg ekologisk bomull: 3:-
• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse. 
• Pris för extra vävd etikett: 8:-*
• Pris för tilläggs-screentryck (två färger): 6:-
• Pristillägg per screentryckfärg: 3:-
• Pris för tilläggsbrodyr per 1 000 stygn: 1:-
• Önskas transfertryck begär offert (ej reflex)

• Minimiantal: 150 st
• Bild fås inom 7 arbetsdagar efter godkänd skiss.
• Leveranstid ca 4 veckor efter godkänd bild/fysiskt prov. Önskas 

fysiskt prov (fås inom 12 arbetsdagar) tillkommer 600:- för frakt.
• Pristillägg reflex-transfertryck: 10:-
• Pristillägg reflexsömmar: 12:-
• Pristillägg tofs i reflexmix: 16:- / Pristillägg tofs i svart: 10:-

toFS

STICKADE MÖSSOR
- går nu att få  med eller utan TOFS

PriStiLLägg Svart toFS: 10:-
PriStiLLägg rEFLEXmiX toFS: 16:- 

...i svart 
    ...eller i reflexmix



New Wave Group och dess bolag lägger stor vikt vid att efterleva alla de etiska 
och miljömässiga produktionskrav som regleras i vår omfattande CSR-policy.

Från. 150 St

LEvtiD ca 4-5 vEckor

SPEED

muLtiScarF

Multiscarf
ANTAL 300 st 400 st 500 st 600 st 800 st 1 000 st 2 000 st
PRIS 34:- 32:- 26:- 24:- 22:- 20:- 16:-

I priserna ingår flygfrakt samt tvåfärgstryck (vit räknas inte som en färg). 
Storlek 50 x 25 cm, 100% Polyester 150 gsm. 

• Pristillägg per tryckfärg: 1 300:-/extra färg. 
• Korrektur fås inom 1-2 arbetsdagar efter inskickad order.

• Leveranstid: ca 3-4 veckor efter godkänt korrektur. 
• Önskas fysiskt prov tillkommer det 1 100:-/st. 
• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse.
Priserna gäller t o m 2018-06-30. Vi reserverar oss för valutaförändringar.

I priserna ingår flygfrakt samt digitaltryck. Storlek 50 x 25 cm, 
100% Polyester 260 gsm. 

• Korrektur fås inom 1-2 arbetsdagar efter inskickad order.
• Leveranstid: ca 4 veckor efter godkänt korrektur. 
• Önskas fysiskt prov tillkommer det 1 100:-/st. 
• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse.
Priserna gäller t o m 2018-06-30. Vi reserverar oss för valutaförändringar.

Multiscarf Sport

Från. 300 St

LEvtiD ca 3-4 vEckor

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1 000 st
PRIS 68:- 64:- 62:- 58:-

kraFtig, SPortig och
FunktionELL muLtiScarF

nYhEt!



New Wave Group och dess bolag lägger stor vikt vid att efterleva alla de etiska 
och miljömässiga produktionskrav som regleras i vår omfattande CSR-policy.

Från. 150 St

LEvtiD ca 7 vEckor

SPEEDboXEr
Invävd logo

Silikontryckt logo

ANTAL 150 st 300 st 450 st 900 st
PRIS 126:- 123:- 121:- 119:-

I ovan priser ingår flygfrakt samt repeterad tvåfärgs-logo som 
silikontryck alt. invävd i resåren. Maximalt kan logon ha tre 
färger och då tillkommer 6:-.

99
SVART

• Minimiantal: 150 st
• Kvalité: 95% bomull, 5% elastan.
• Modell: Boxerkalsong med korta ben. 
• Storlek: 6 olika storlekar (S-3XL) och minst 20 st/storlek.
• Bild fås inom 14 arbetsdagar efter godkänd skiss.
• Leveranstid ca 5 veckor efter godkänd bild/fysiskt prov. Önskas 

fysiskt prov (fås inom ca 3 veckor) tillkommer 600:- för frakt.
• Standard etikett med tvättråd/komposition insidan bak.

• Packinstruktioner: Styckförpackad i återförslutningsbar påse med 
storleksangivelse på utsidan. 

• Färg: Svart boxerkalsong med svart resår. Silikontryck alt. invävd logo 
i egen PMS i resåren. 

• Möjlighet att få egen PMS på sömmar utan extra kostnad.
• Tilläggstryck på t.ex. ben (kan ej trycka över sömmar) går att få för 

6:-/färg.
Priserna gäller t o m 2018-06-30. Vi reserverar oss för valutaförändringar.

Från. 150 St

LEvtiD ca 5-6 vEckor

SPEEDbELt

ANTAL 150 st 300 st 500 st 1000 st
PRIS 89:- 89:- 88:- 84:-

I ovan priser ingår präglad logo.

99 SVART/
96 PISTOL

99 SVART/
PMS 021 C

99 SVART/
613 GRÖN

99 SVART/
35 RÖD

99 SVART/
55 ROYAL99 SVART

580
MARIN

580 MARIN
/00 VIT

580 MARIN
/35 RÖD

nYhEt!

traDing

• Minimiantal: 150 st (minst 50 st/längd)
• Kvalité: 53% polyester / 47% resår, samt 

detaljer i PU. Spänne 100% metall, nickelfritt.
• Modell: Elastiskt bälte som passar såväl män 

som kvinnor.

• Storlek: 105 cm och 120 cm.
• Bild på präglad logo fås inom ca 7 arbetsdagar efter godkänd skiss. 
• Leveranstid 4-5 veckor efter godkänd bild/fysiskt prov. Önskas fysiskt 

prov (fås inom ca 12 arbetsdagar) tillkommer 600:- för frakt.
• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse.

Priserna gäller t o m 
2018-06-30. Vi reser- 
verar oss för valuta-
förändringar.

Präglad logo



• Tillägg: 
 - Pris för tilläggsbrodyr per 1000 stygn: 1:-
 - Pris för tilläggstryck ( två färger) 8:-
 - Pristillägg för tryckfärg: 2:-/färg
 - Allovertryck i en färg på ngn del av väskan: 14:-/st
 - Gummietikett: 5x3 cm, 10:-/st (inkl. verktygskostnad)
 - Pris för ytterligare gummipuller: 4:-/st (samma design)
 - Vävd etikett: 4:-/st

• Min.antal: 300st / artikel
• Märkningsmetoder: Screentryck, brodyr, vävd etikett eller gummi-

märke. Ni kan även välja egen zip-puller i gummi.
• Bild fås inom ca 3 veckor efter godkänd skiss. Önskas fysiskt prov 

tar det ytterligare ca en vecka. 
• Leveranstid ca 14-15 veckor efter godkända bilder alt. fysiskt prov.
• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse. 
• Pris: Ovan nämnda priser är baserade på väska i någon av våra 

standardfärger (svart-99, vit-00, röd-35, marin-58 alt. royal-55), 
1st tvåfärgstryck alt. brodyr max 8000 stygn samt egen zip-puller.

• Dragkedjor & pipings går att få i andra färger om så önskas.

New Wave Group och dess bolag lägger stor vikt vid att efterleva alla de etiska 
och miljömässiga produktionskrav som regleras i vår omfattande CSR-policy.

Genom att välja traditionell trading kan du få en helt egen och unik 
design på just din profilprodukt. Här kan du tex styra infärgning av 
textilier, detaljer och märkning. Vårt mål är att profilplagget skall 
stärka varumärket, vara moderiktigt och hålla hög kvalité. Traditionell 
trading kan tillämpas på de flesta artiklarna i Clique & D&J katalogerna.

traDing
Traditionell

SPEEDboXEr

nY SEriE väSkor - EnDaSt via traDing 

traDing
SPECIALVASKOR

nYhEt!

300st
från

Priserna gäller t o m 2018-06-30. Vi reserverar oss för valutaförändringar.

Denna specialframtagna kollektion finner Ni 
ej i vårt lagersortiment utan endast via trad-
ing. Det är en sportig & praktisk väskserie 
som kan specialanpassas med märkning & 
detaljer så ni får en helt egen & unik design. 
I nedan priser ingår 1 st tvåfärgstryck alt. 1 st 
brodyr max 8000 stygn samt egen zip-puller.

ANTAL 300 st 300 st 300 st 300 st 300 st

PRIS 262:- 244:- 248:- 128:- 244:-

SPortbag SmaLL
bikEr

bag
backPack

nEcESSär
SPortbag

LargE



  • Tillägg: 
 - 1 st brodyr max 8000 stygn: 8:-/st
 - Pris för tilläggsbrodyr per 1000 stygn: 1:- 
 - Pris för tilläggstryck (två färger): 8:-
 - Pristillägg för tryckfärg: 2:-/färg
 - *Pristillägg för reflexdragkedja: 16:-
 - *Pristillägg för reflextryck: 10:-
 - Gummietikett: 5x3cm, 10:-/st (inkl.verktygskostnad)
 - Pris för ytterligare gummipuller: 4:-/st (samma design) 
 - Vävd etikett: 4:-/st
 

New Wave Group och dess bolag lägger stor vikt vid att efterleva alla de etiska 
och miljömässiga produktionskrav som regleras i vår omfattande CSR-policy.

WEEkEnD DuFFLE 
040222

citY backPack
040224

roLL uP backPack
040220

LaPtoP bag
040221

StrEEt backPack
040223

BLACK

RED / PMS 186

GREEN / PMS 361

REFLECTIVE*

LIGHTGREEN / PMS 375

YELLOW / PMS 102

ORANGE / PMS151 PURPLE / PMS 2593

WHITE ROYAL BLUE / PMS 300

Egen 
zip-puller 

Lorem ipsum

ANTAL 300 st 300 st 300 st 300 st         300 st

PRIS 275:- 245:- 339:- 309:-        369:-

DEt SittEr i DEtaLJErna 
Med enkla medel kan man nu skapa en egendesignad väska 
utifrån nedan standardmodeller. Detta genom att byta färg på 
dragkedjorna (välj bland nedan 10 färger), lägga på ett tryck 
(max 2 färger i egen pms) samt en egen zip-puller. Allt detta 
ingår i priset som anges nedan under varje väskmodell. 

traDing
SPECIALVASKOR

Priserna gäller t o m 2018-06-30. Vi reserverar oss för valutaförändringar. 

• Min.antal: 300 st
• Märkningsmetoder: Screentryck, brodyr, vävd etikett eller
• gummimärke. Ni kan även välja egen zip-puller i gummi.
• Bild fås inom ca 2 v efter godkänd skiss. 
• Leveranstid ca 14-15 veckor efter placerad order och under 

förutsättning att bilden på märkningen godkänns inom 1-2 dagar 
efter mottagande.

• Packinstruktioner: Styckförpackad i påse. 



© Copyright DJ Frantextil AB Gäller till 2018-06-30. Vi förbehåller oss om eventuella tryckfel och stora valutaförändringar.  

3.
Tillval

VÄVD ETIKETT
Fästs på insidan 
mellan paneler
Stl. 3 x 2cm. 

Ingår!

REFLEXBAND
Syns i mörker, fästs 
på ytterkanten

Pris 9:-

MÄRKNING PÅ 
FODRAL

Pris 1:- per 
färg

SCREENTRYCK Pris 1:- per 
tryckfärg / 
per panel

ALLOVERTRYCK Pris 2:- per 
tryckfärg / 
per panel

LEVERANSTID 12-13 VECKOR
Leveranstid flygfrakt 7 veckor, mot tillägg;
Stora modeller tillägg; 40:- / paraply
Kompakt modell tillägg; 35 :- / paraply

Extra kostnad 
tillkommer på 
tillval.

Svart

Vit

PMS Cool
grey 11C

PMS 
186C

PMS 
289C

PMS 
7462C

PMS 
152C

PMS 
390C

PMS 
362C

PMS 
312C

PMS 
213C

PMS 
106C2.

Färger
Olika färg på varanan panel. Dubbla lager (två färger).Alla paneler i en färg.

Välj mellan  
12 olika färger.

 

Artikelnr. 413011084

Ø112 cm

Priser

300 st   189:-

500 st   155:-

1000 st  135:-

Sport

1.
Modell

Artikelnr. 413011083

Ø130 cm

Priser

300 st   199:-

500 st   169:-

1000 st  149:-

Golf

Spettsig topp

kan ställas i gräs

Artikelnr. 413011085

Ø112 cm

Priser

300 st   169:-

500 st   139:-

1000 st  119:-

Classic

StilrentVälj mellan 
5 modeller.

på alla paraplye

r

Au
to

matisk uppfällning  

Gol f  &  Spor t 
har paraplyduk i två lager vilket 
gör att luft får möjlighet att ta 
sig ut och detta minskar risken 
för att paraplyet ska vända sig. 

Artikelnr. 413011087

Ø105 cm

Priser

300 st   239:-

500 st   199:-

1000 st  179:-

Reversible

Vändbart

Artikelnr. 413011086

Ø102 cm

Priser

300 st   129:-

500 st  109:-

1000 st  99:-

Compact

traDing
PARAPLYER

300st
fråntraDing

SPECIALVASKOR



FROTTÉ MED RELIEF
Egen design och PMS-färg från 100 st. Reliefhanddukarna är till- 
verkade av bomullsfrotté där man skär ut det önskade mönstret. Välj 
med eller utan bård. Leverans: 6-7 veckor efter godkänd digital layout.

420 g 100 st 200 st 500 st 1000 st

50x70 cm - 99:- 79:- 69:-

70x140 cm 199:- 185:- 155:- 125:-

100x150 cm 259:- 245:- 209:- 179:-

100x180 cm 299:- 285:- 245:- 219:-

550 g 100 st 200 st 500 st 1000 st

50x70 cm - 115:- 99:- 79:-

70x140 cm 235:- 219:- 189:- 159:-

100x150 cm 319:- 299:- 265:- 225:-

100x180 cm 365:- 349:- 305:- 265:-

VELOURFROTTÉ
Tryckt handduk för färgglatt budskap med vita hängare. Tillverkas 
från 500 st. Leverans: 12-14 veckor efter godkänt prov eller layout.

360 g 500 st 1000 st

70x140 cm 169:- 135:-

100x150 cm 239:- 209:-

100x180 cm 279:- 252:-

INVÄVD FROTTÉ
Invävt mönster/logo i handduken - 2 färger. Tillverkas från 250 st.
Leverans: 8-10 veckor efter godkänd digital layout tillsammans 
med fysiska färgprover (tygbit).

420 g 250 st 500 st 1000 st

70x140 cm 215:- 189:- 145:-

100x150 cm 315:- 259:- 205:-

100x180 cm 359:- 299:- 239:-

FROTTÉ MED BRODYR
Frottéhandduk i egen PMS-färg och etikett från 100 st. Priser är 
beräknade på 5 000 stygn.
Leverans:  6-7 veckor efter godkänd digital layout + brodyrbild.

420 g 100 st 200 st 500 st 1000 st

50x70 cm - 89:- 69:- 59:-

70x140 cm 165:- 155:- 125:- 109:-

90x150 cm 215:- 205:- 165:- 145:-

550 g 100 st 200 st 500 st 1000 st

50x70 cm - 99:- 79:- 69:-

70x140 cm 195:- 179:- 155:- 135:-

90x150 cm 249:- 239:- 199:- 179:-
INFORMATION
PROVER: Prov kan fås vid antal över 500 st i närmast befintlig garnfärg, 
tillsammans med färgprov med angiven PMS bredvid. Prov tar ca +3-4 
veckor extra på ovan information.
LEVERANS: Vi reserverar oss för att leverera +/-10% av beställd kvantitet.  Prislistan är giltig t.o.m. 2018-06-30. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och kursförändringar.

traDingHANDDUKAR

100st
från

500st
från

250st
från

100st
från



DIGITALTRYCKTA HANDDUKAR
Handduk 400g/m2. 70% microfiber, 30% bomull. Trycksidan är 
microfiber och torksidan är bomull. Packning 1 st i polybag.

400 g 100 st 200 st 500 st 1000 st

30x50 cm 37:- 31:- 29:- 27:-

30x130 cm 95:- 85:- 74:- 62:-

50x100 cm 115:- 105:- 95:- 85:-

70x140 cm 209:- 189:- 175:- 155:-

80x160 cm 245:- 232:- 209:- 199:-

100x180 cm 349:- 329:- 319:- 296:-

INFORMATION
PROVER: Prov kan fås vid önskemål över 500 st.
LEVERANS: 8 veckor efter godkänt fotoprov. Vi reser- 
verar oss för att leverera +/- 10% av beställd kvantitet.  Prislistan är giltig t.o.m. 2018-06-30. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och kursförändringar.

DIGITALTRYCKT GOLFHANDDUK
Golfhandduk 400g/m2. 70% microfiber, 30% bomull. Trycksidan är 
microfiber och torksidan är bomull. Packning 1 st i polybag.

400 g 100 st 200 st 500 st 1000 st

30x50 cm 52:- 48:- 42:- 37:-

DIGITALTRYCKTA PICKNICK PLÄDAR
Picknick pläd 250g/m2. Med vattenavvisande nonwoven baksida. 
Packning 1 st i polybag.

100 st 200 st 500 st 1000 st 2500 st

120x150 cm 349:- 339:- 319:- 296:- 264:-

Egen hangtag Banderoll Egen tvättetikett
- från 500 st

Hängare

11:-/st 15:-/st 11:-/st 2:-/st

EXTRA TILLBEHÖR

DIGITALTRYCKTA FLEECEPLÄDAR
Fleecepläd 250g/m2. Packning 1 st i polybag. 

100 st 200 st 500 st 1000 st 2500 st

120x150 cm 264:- 254:- 245:- 222:- 209:-

130x170 cm 359:- 339:- 296:- 275:- 245:-

DIGITALTRYCKTA FLEECEPONCHOS
Enfärgad 100 st 200 st 500 st 1000 st 2500 st

120x150 cm - - - 128:- 117:-

Digitaltryckt 100 st 200 st 500 st 1000 st 2500 st

120x150 cm 264:- 254:- 245:- 222.- 209:-

100st
från traDingDIGITALTRYCK




