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Løbebutikken.dk
AF LØBERE TIL LØBERE

Vi er en ung virksomhed, som er drevet af passion for løb og har sat det som vores 
største mål at medvirke til at netop dig, dit firma eller løbeklub kan få opfyldt jeres 
ønsker om levering af lækkert og funktionelt firma, og klubtøj.

Vores valg af produkter/leverandører tager udgangspunkt i følgende parametre:

• Kvalitet som skal ligge over middel og opad.

• Pasform og funktion skal være det bedste.

• Prisniveau hvor alle kan være med.

• Løbetøj hvor der er plads til firma, og klublogoer.

• Løbetøj som ikke udgår efter kun 6 måneder på markedet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller blot ønsker et 
uforpligtende tilbud på løbetøj til jeres firma eller løbeklub.
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Til Løbeklubber

Hos Løbebutikken er vi specialister i løbetøj til løbeklubber. Vi kan levere noget super lækkert og funk-
tionelt løbetøj, som samtidig kan medvirke til netop jeres løbeklub kan fremstå med den helt rigtige 
identitet samtidig med, at det øger klubånden.

• Hvorfor skal det være besværligt for klubbens bestyrelse at bestille tøj?

• Hvorfor skal løbeklubben ikke kunne genbestille netop deres helt rigtige klubtøj flere år i træk?

• Hvorfor skal løbeklubben ikke kunne vælge en hel kollektion i klubfarven?

Vi gør det nemt

• Medlemmerne bestiller direkte på løbebutikken.dk (altså intet arbejde for bestyrelsen).

• I køber i flere tilfælde direkte fra producenten (altså bedste pris til kvaliteten).

• I får en lækker klubtøj kollektion som dækker op til 12 produkter.

• Fri levering 2 gange årligt f.eks. ved opstart af løbeskole eller lignende.

• Vi kan derudover trykke logo på tøjet (helt ned til en enkelt T-shirt).

• Vi stiller “prøvetøj” til rådighed 2 gange årligt, så nye medlemmer kan prøve størrelse.

• Klubtøjet udgår ikke, som andre mærker typisk gør (altså jeres medlemmer kan blive klædt ens 
på). 
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Grøn/sort klub kollektion
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Rød/sort klub kollektion
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Til Løbeklubber

En hel kollektion af løbetøj med jeres klublogo

Har I startet jeres eget firma løbehold eller er i en etableret løbeklub finder i her markedets bedste 
løbetøj og sportstøj. Naturligvis til attraktive priser.

Klubånd øges igennem sammenhold, fysisk aktivitet og synligt tilhørssted.

God markedsføring opnås let igennem stor synlighed i bybilledet når hele løbeholdet er klædt flot på i 
klubbens tøj med logo.

Hermed øges muligheden for at værge nye medlemmer.

Stor kollektion af klubtøj som dækker alt fra singlet til de varme sommerdage, vintertrøjer og Tights.

Blå/sort klub kollektion
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Funktionel T-shirt med V-hals. Svedtransporteren-
de, åndbar og hurtigttørrende kvalitet. Høj funk-
tionalitet til en skarp pris.

Størrelse: Dame S - 3XL , Herre XS - 3XL,  
    Børn 4/6, 8/10, 12/14

Farve: 

YES Active T-shirt

44,-

Hvid
Sort
Kongeblå
Mint
Lime

Orange
Grå melange
Cyan

55,- inkl. moms

T
il Lø
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Bliv synlig i mængden

Vi kan leverer T-shirts til jeres løb med logo og 
reklametryk.

Løbs T-shirt

Hold T-shirt

Vi kan leverer T-shirts til jeres løb med logo til jeres 
hold, så i bliver synlige i mængden.
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By SPRINTERS kortærmet T-shirt flerfarvet Dan-
markstrøjen med 3D print.. Model LIGHT som 
primært er fremstillet til brug om sommeren. Her 
er der lagt vægt på tøjets lethed og ikke mindst en 
sublim svedabsorberende funktion.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Danmarkstrøjen

140,-

Rød/Hvid

175,- inkl. moms
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By SPRINTERS kortærmet ensfarvet T-shirt. Mod-
el LIGHT som primært er fremstillet til brug om 
sommeren. Her er der lagt vægt på tøjets lethed og 
ikke mindst en sublim svedabsorberende funktion.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Kortærmet T-shirt

79,-

Sort

98,- inkl. moms

By SPRINTERS kortærmet flerfarvet T-shirt. Mod-
el LIGHT som primært er fremstillet til brug om 
sommeren. Her er der lagt vægt på tøjets lethed og 
ikke mindst en sublim svedabsorberende funktion.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Kortærmet T-shirt

128,-

Grøn/Sort
Rød/Sort

160,- inkl. moms

Lø
b

e
tø

j

BySprinters er en ung virksomhed, som er drevet af passion, innovation, faglighed og res-
pekt for både kunder og omverdenen. Energien kommer fra vores egen store interesse for 
løb og viljen til at bruge alle faglige evner til at sikre en bedre løbeoplevelse i forbindelse 
med brugen af løbetøj. Vi vil signalere dynamik og engagement i kundernes velbefindende i 
alle de aspekter, hvor løbetøjet kan bidrage hertil.
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By SPRINTERS Singlet flerfarvet. Model LIGHT som 
primært er fremstillet til brug om sommeren. Her 
er der lagt vægt på tøjets lethed og ikke mindst en 
sublim svedabsorberende funktion.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Singlet

110,-

Grøn/Sort
Rød/Sort
Blå/Sort

137,- inkl. moms

By SPRINTERS langærmet flerfarvet T-shirt. Model 
SPRING som primært er fremstillet til brug i foråret 
og efteråret. Her er der brug for tøj, som dækker 
arme men med fokus på de lette materialer og 
fugttransporterende egenskaber.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Langærmet T-shirt

148,-

Grøn/Sort
Rød/Sort

185,- inkl. moms

By SPRINTERS langærmet vinter flerfarvet T-shirt. 
Model WINTHER som primært er fremstillet til 
brug om vinteren. Her er der lagt vægt på at kunne 
holde kulde væk fra kroppen, samtidig med at der 
er fokus på de gode svedtransporterende egensk-
aber og velsiddende pasform. Leveres med lynlås 
hvor krave og inderside beskytter mod lynlåsen.

Størrelse: Dame S - 2XL, Herre M - 3XL

Farve: 

Langærmet Vinter T-shirt

188,-

Grøn/Sort
Rød/Sort

235,- inkl. moms

Lø
b

e
tø
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By SPRINTERS langærmet vinter ensfarvet T-shirt. 
Model WINTHER som primært er fremstillet til 
brug om vinteren. Her er der lagt vægt på at kunne 
holde kulde væk fra kroppen, samtidig med at der 
er fokus på de gode svedtransporterende egensk-
aber og velsiddende pasform. Leveres med lynlås 
hvor krave og inderside beskytter mod lynlåsen.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre M - 3XL

Farve: 

Langærmet Vinter T-shirt

188,-

Sort

235,- inkl. moms

By SPRINTERS løbevest flerfarvet. Model SPRING 
som primært er fremstillet til brug i foråret og 
efteråret. Her er der brug for tøj, som dækker arme 
og ben men med fokus på de lette materialer og 
fugttransporterende egenskaber.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Løbevest

240,-

Grøn/Sort
Rød/Sort

300,- inkl. moms

By SPRINTERS flerfarvet refleksvest Safe Colour.
Leveres med lynlås hvor krave og inderside af trø-
jen beskytter mod selve lynlåsen. Snøre i livet for 
bedre pasform.

Størrelse: Dame S - 2XL, Herre M - 3XL

Farve: 

Refleksvest

228,-

Gul/Sort

285,- inkl. moms

By SPRINTERS løbevest flerfarvet. Model SPRING 
som primært er fremstillet til brug i foråret og 
efteråret. Her er der brug for tøj, som dækker arme 
og ben men med fokus på de lette materialer og 
fugttransporterende egenskaber.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Løbejakke

280,-

Grøn/Sort
Rød/Sort

350,- inkl. moms

Lø
b

e
tø

j
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j Nøgle/telefonlomme med lynlås bag på.

Lomme på højre lår. 
Perfekt til gel eller telefon.

Reflekser bag på ben.

Lavet i squat sikkert materiale, Stoffet er 
ikke gennemsigtigt, hvis du bukker dig.
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Størrelse: 

Farve: 

Billede

Tights kort - Unisex. Model Comfort. Lavet i squat 
sikkert materiale Der er lomme på højre lår og nø-
gle/telefonlomme med lynlås bag på.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Tights kort

200,-

Sort

250,- inkl. moms

Tights 3/4 - Unisex. Model Comfort. Lavet i squat 
sikkert materiale Der er lomme på højre lår og nø-
gle/telefonlomme med lynlås bag på.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Tights 3/4

225,-

Sort

281,- inkl. moms

Tights lang - Unisex. Model Comfort. Lavet i squat 
sikkert materiale Der er lomme på højre lår og nø-
gle/telefonlomme med lynlås bag på.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Tights lang

250,-

Sort

312,- inkl. moms

Lø
b

e
tø

j
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Geyser billede Tom
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Performance T- shirt til en aktiv hverdag eller sport. 
T- shirten har et sømløst design, der sikrer tætsid-
dende og komfortabel pasform. Materialet er let, 
blødt og permanent svedtransporterende samt 
hurtigttørrende. For optimal åndbarhed er der 
specialstrikkede ventilationsomr der. Tætsiddende 
model.

Størrelse: Dame XS - 3XL, Herre XS - 3XL

Farve: 

GEYSER T-shirt | seamless

124,-

Sort
Navy
Rød
Oliven
Mint

Grå
Kongeblå

156,- inkl. moms

Performance T-shirt med lange ærmer til en aktiv 
hverdag eller sport. T-shirten har et sømløst design, 
der sikrer tætsiddende og komfortabel pasform. 
Materialet er let, blødt og permanent svedtrans-
porterende samt hurtigttørrende. For optimal ånd-
barhed er der specialstrikkede ventilationsområder. 
Figursyet model.

Størrelse: Dame XS - 3XL, Herre XS - 3XL

Farve: 

GEYSER l/s T-shirt

143,-

Sort
Navy
Oliven

179,- inkl. moms
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Geyser løbevest lightweit. Velsiddende ultra 
letvægt, vind og vandafvisende løbevest. Smart 
og høj regulerbar krave. Elastisk bånd i bunden af 
vesten og ærmegab. Ventilationsmateriale i side. 
Ventilationsåbning  på ryg. To praktiske skjulte 
lommer på front. Vesten er forsynet med reflekser 
på front og bag.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Running vest lightweight

240,-

Kongeblå

300,- inkl. moms

Geyser løbejakke lightweit. Velsiddende ultra 
letvægt, vind og vandafvisende løbejakke. Smart 
og høj regulerbar krave. Elastisk bånd i bunden 
af jakke og ærmer. Ventilationsmateriale under 
ærmerne og sider. Ventilationsåbning på ryggen. 
To praktiske skjulte lommer på front. Jakken er 
forsynet med reflekser på front, bag og ærmer.

Størrelse: Dame XS - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Løbejakke

280,-

Kongeblå

350,- inkl. moms

Kortærmet T-shirt i tyndt svedtransporteren-
de mikrofibermateriale, der holder kroppen tør. 
T-shirten er figursyet og sidder derfor tæt til kro-
ppen. T-shirtens udformning gør den anvendelig 
til både indendørs og udendørs fitness, løb eller 
lignende.

Størrelse: Dame XS - 2XL

Farve: 

GEYSER T-shirt | dame

125,-

Kongeblå

156,- inkl. moms

Kortærmet T-shirt i tyndt svedtransporteren-
de mikrofibermateriale, der holder kroppen tør.. 
T-shirten er figursyet og sidder derfor tæt til 
kroppen. T-shirtens udformning gør den velegnet 
til både indendørs og udendørs fitness, løb eller 
lignende.

Størrelse: Herre S - 3XL

Farve: 

GEYSER T-shirt | herre

125,-

Kongeblå

156,- inkl. moms
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Shorts med elastik linning og indvendig snor regul-
ering i komfortabel stretch kvalitet. To lynlås lom-
mer i front og bærestykke bagpå for god pasform. 
Indvendig trusse i mesh kvalitet.

Størrelse: Herre S - 3XL

Farve: 

GEYSER shorts

179,-

Sort

223,- inkl. moms

Åndbare sports- og klubshorts med mesh-inder-
trusse. Elastik samt snøre i linning. To stiklommer. 
Smart reflekspiping bagpå.

Størrelse: Herre XS - 2XL

Farve: 

Active shorts

98,-

Sort

122,- inkl. moms

ID løbevest unisex. Løbevest i åndbar kvalitet med 
refleksstriber. Vind- og vandafvisende på front. 
YKK- lynlås.Godkendt i henhold til EN 1150 stand-
ard. Klasse X.

Størrelse: Unisex XS - 2XL

Farve: 

Løbevest fluorescerende gul

98,-

Gul

122,- inkl. moms
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Størrelse: 

Farve: 

CEP billede

CEP Run Compression Socks 3.0. Den bedste løbe-
strømpe - effektiv og innovativ. Fåes til både herre 
og damer i flere farver.

Størrelse: Dame 37 - 43, Herre 39 - 48

Farve: 

CEP Run Compression Short 
Socks 3.0
80,-

Sort
Hvid

100,- inkl. moms

CEP Run Compression Socks 3.0 Den bedste 
løbestrømpe - effektiv og innovativ. Fåes til både 
herre og damer i flere farver. BEMÆRK - Størrelsen 
måles på lægmusklens største omkreds.

Størrelse: Dame 32 - 44 cm, Herre 39 - 50 cm

Farve: 

CEP Run Compression Socks 
3.0
216,-

Sort
Hvid

270,- inkl. moms

CEP Compressoin Calf Sleeves 3.0. Den bedste 
kompressions - effektiv og innovativ. Fåes til både 
herre og damer i flere farver. BEMÆRK - Størrelsen 
måles på lægmusklens største omkreds.

Størrelse: Herre 39 - 44 cm

Farve: 

CEP Calf Compression Sleeve 
3.0
140,-

Sort

175,- inkl. moms

Lø
b

e
tø
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CEP Running CAP. Foldbar. Fåes i flere farver.

Størrelse: Unisex

Farve: 

CEP Running Cap

128,-

Sort
Hvid
Lava
Mint

165,- inkl. moms

CEP Running Visor. Foldbar. Fåes i flere farver.

Størrelse: Unisex

Farve: 

CEP Running Visor

104,-

Sort
Hvid
Lava
Mint

130, inkl. moms

Lø
b

e
tø
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Størrelse: 

Farve: 

CEP billede Fritidstøj

Størrelse: 

Farve: 

Størrelse: 

Farve: 

Størrelse: 

Farve: 

Fritid
stø

j
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By SPRINTERS Hættetrøje Sort. Model Comfort. 
Perfekt til brug før og efter løb. Det vindafvisende 
materiale vil holde dig varm under kolde og 
blæsende vejrforhold. To lommer. Leveres med 
lynlås hvor krave og inderside af trøjen beskytter 
mod selve lynlåsen.

Størrelse: Dame S - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Hættetrøje Comfort

199,-

Sort

248,- inkl. moms

Klassisk hættecardigan med kængurulomme i ny 
og opdateret pasform. High-cut halsafslutning og 
gennemgående lynlås. Snøre i hætte og rib ved 
ærme og bund. Kraftig kvalitet. Blød, børstet inder-
side.

Størrelse: Dame XS - 3XL, Herre S - 3XL

Farve: 

ID CORE full zip hoodie

150,-

Navy
Rød
Sort

187,- inkl. moms

Eksklusiv GEYSER poloshirt i permanent svedtrans-
porterende materiale med bomulds touch. Flot, 
strikket krave og stand, der sikre optimal pasform. 
Ærme med elastisk ribkant. Kort slids i side sømme 
for god bevægelighed.

Størrelse: Dame S - 3XL, Herre S - 4XL

Farve: 

Functional polo shirt

140,-

Hvid
Silver grey
Rød
Lime
Lys blå

Kongeblå
Navy
Sort

175,- inkl. moms

Fritid
stø

j
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Buks til både arbejde og fritid. Komfortabel vævet 
stretch kvalitet, som ikke krøller. Elastik linning 
og indvendig snor regulering. To lynlås lommer i 
front og bærestykke bagpå for god pasform. Slank 
benvidde.

Størrelse: Dame XS - 4XL, Herre XS - 4XL

Farve: 

Stretch pants

210,-

Sort

262,- inkl. moms

Eksklusiv letforet jakke i behagelig nylonkval-
itet med kontrast i elastisk og flexibel metervare. 
Jakken har mange smarte detaljer og to sidelom-
mer med kontrast piping.

Størrelse: Dame S - 2XL, Herre S - 3XL

Farve: 

Cool down jacket

380,-

Sort
Aqua

475,- inkl. moms

Lækker og eksklusiv interlock poloshirt i blød 
bomuld med flot knaplukning. Kraven har en flot 
afslutning samt smart kontrastbånd. Fremstillet af 
bedste bomuldskvalitet, der sikrer optimal komfort 
og perfekt pasform. Poloen har et tidsløst off-duty 
look.

Størrelse: Dame S - 3XL, Herre S - 3XL

Farve: 

SEVEN SEAS The polo

150,-

Hvid
Sort
Navy
Oliven
Dyb rød

Lys grå melange
Mørk grå melange

187,- inkl. moms

Fritid
stø

j

Sporty buks i et afslappet og velsiddende design 
helt uden sidesømme. Kan anvendes både til hver-
dag og sport. Materialet er let, blødt og permanent 
svedtransporterende, hurtigttørrende og anti-bak-
terielt. For optimal åndbarhed er der specialstrik-
kede ventilationsområder. Sidelommer samt lille 
skjult lynlåslomme.

Størrelse: Dame XS - 3XL, Herre XS - 3XL

Farve: 

Seamless sporty pants

220,-

Sort

275,- inkl. moms
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Lækker og eksklusiv interlock dame poloshirt i 
blød bomuld med flot knaplukning. Kraven har en 
flot afslutning samt smart kontrastbånd. Fremstil-
let af bedste bomuldskvalitet, der sikrer optimal 
komfort og perfekt pasform. Poloen har et tidsløst 
off-duty look.

Størrelse: Dame S - 3XL

Farve: 

SEVEN SEAS The polo | dame

150,-
187,50 inkl. moms

Moderne business- skjorte i Fine Twill- kvalitet med 
Non Ironfinish. Klassisk model i behagelig pasform 
med stilfulde kontrastdetaljer indvendig i flip og 
manchet. Fine Twill Virginiaskjorten er en forening 
imellem vores to mest populære skjorter ’Fine Twill’ 
med det lækre signaturstof og ’Virginia’ med det 
velkendte tidløse mønster.

Størrelse: Dame XS - 4XL, Herre S - 5XL

Farve: 

SEVEN SEAS Fine Twill Virginia

240,-

Lys blå
Hvid

300,- inkl. moms

Super komfortabel jerseyskjorte med button- 
down. Denne luksusstrik er en nyfortolkning af de 
traditionelle skjorte metervarer, den har en fantas-
tisk lethed, sublim stretch effekt samt en lækker 
Easy Care- finish. Behagelig pasform.

Størrelse: Dame S - 4XL, Herre S - 4XL

Farve: 

SEVEN SEAS The Jersey

240,-

Lys blå
Grå
Sort

300,- inkl. moms

Firm
atø

j

Hvid
Sort
Navy
Oliven
Dyb rød

Lys grå melange
Mørk grå melange

En banebrydende nyfortolkning af den klassiske 
skjorte, der kombinerer de nyeste teknologier med 
gennemtestet og bæredygtig fiber produktion. 
Skjorten har en fantastisk blødhed mod huden, 
suverænt fire- vejs ultra stræk, perfekt åndbarhed 
og temperatur regulerende egenskaber.

Størrelse: Dame S - 4XL, Herre S - 2XL

Farve: 

SEVEN SEAS Hybrid shirt

240,-

Sort
Hvid
Lys blå
Grå
Navy

300,- inkl. moms
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Moderne business-skjorte i Fine Twill-kvalitet med 
Non Iron-finish. Klassisk model med moderne sil-
huet og behagelig pasform.

Størrelse: Herre S - 5XL

Farve: 

SEVEN SEAS Fine Twill

240,-

Sort
Hvid
Navy
Lys blå
Silver grey

300,- inkl. moms

Lækker og eksklusiv interlock T- shirt med 
rund hals, hvor stil og komfort går hånd i hånd. 
Flot afslutning på halsrib. Fremstillet af bedste 
bomuldskvalitet, der sikrer optimal komfort og 
perfekt pasform.

Størrelse: Herre S - 3XL

Farve: 

SEVEN SEAS T-shirt | O-neck

75,-

Sort
Hvid
Navy
Oliven
Dyb rød

Mørk grå - melange
Lys grå - melange

93,- inkl. moms

Firm
atø

j

Moderne business-skjorte i Fine Twill-kvalitet med 
Non Iron-finish. Klassisk model med moderne sil-
huet og behagelig pasform.

Størrelse: Dame XS - 4XL

Farve: 

SEVEN SEAS Fine Twill

240,-

Sort
Hvid
Navy
Lys blå
Silver grey

300,- inkl. moms

Lækker og eksklusiv interlock T- shirt med 
rund hals, hvor stil og komfort går hånd i hånd. 
Flot afslutning på halsrib. Fremstillet af bedste 
bomuldskvalitet, der sikrer optimal komfort og 
perfekt pasform.

Størrelse: Dame S - 3XL

Farve: 

SEVEN SEAS T-shirt | O-neck

75,-
93,- inkl. moms

Sort
Hvid
Navy
Oliven
Dyb rød

Mørk grå - melange
Lys grå - melange
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Størrelse: 

Farve: 

Tilbehør

Enkel og klassisk strikhue. Strikhue med fleece-
pandebånd indvendig. Med Thinsulate™ for.

Størrelse: Unisex | One size

Farve: 

Strikhue

40,-

Blå
Grå
Gul
Orange
Sort

50,- inkl. moms

Varm og elastisk halsedisse i behageligt blødt 
materiale.

Størrelse: Unisex | One size

Farve: 

Stretch halsedisse

30,-

Sort

37,- inkl. moms

Cap i bomuldstwill med justerbar lukning. Ingen 
syning på fronten.

Størrelse: Unisex | One size

Farve: 

Golf cap

29,-

Sort
Hvid
Kongeblå
Lime
Navy

Orange
Rød
Sand
Turkis

36,- inkl. moms

T
ilb

e
h

ø
r
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Stort hovedrum. Aftagelig skulderrem med metal-
spænde. To store sidelommer, heraf en med sko-
pose. Stor lynlåslomme på front. Inkl. bundplade. 
SBS-lynlåse.

Størrelse: 60 x 26 x 28 cm / 40 Liter

Farve: 

Sportstaske

160,-

Sort
Kongeblå

200,- inkl. moms

Active running socks. Anatomisk korrekt løbe-
strømpe i polypropylen. Højre/venstre-strikket.

Størrelse: 35-38, 39-42, 43-46

Farve: 

Active running socks

48,-

Sort
Hvid

60,- inkl. moms

Badehåndklæde i blød luksusfrottékvalitet.

Størrelse: 70x140 cm

Farve: 

Badehåndklæde

85,-

Sort
Grå
Hvid
Turkis
Azur

Navy

106,- inkl. moms

T
ilb

e
h

ø
r
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Tryk
Vi kan selvfølge lave tryk på dit tøj

Vi laver tryk med jeres klublogo eller firmalogo.

Vi bruger kun tryk i bedste kvalitet, så i får den bedste hold-
barhed.

FAKTA OM LOGO TRYK

Vi skal bruge enten en PDF, AI eller EPS fil til brug ved jeres 
tryk.

Oplys hvorvidt der ønskes standard farver eller specielle 
pantonefarver.

Har dit logo/motiv mange små fine detaljer eller består det 
af mange farver er digital transfers den bedste løsning.
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Tryk
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Trykpriser
Opstartspris: 200,- / 250,- pr. placering og pr. trykfarve.

LILLE LOGOTRYK – TRANFER MAKS. 10×10 CM

Antal   1 farve    2 farver   3 farver 

10 – 24 stk 16,- / 20,- 25,- / 31,25 32,- / 40,-

25 – 49 stk 13,- / 16,25 21,- / 26,25 25,- / 31,25

50 – 124 stk 11,- / 13,75 16,- / 20,- 21,- / 26,25

125 – 249 stk      9,- / 11,25 14,- / 17,50 18,- / 22,50 

STOR LOGOTRYK – TRANFER MAKS. 30×30 CM

Antal    1 farve    2 farver   3 farver 

10 – 24 stk 20,- / 25,- 32,- / 40,- 44,- / 55,-

25 – 49 stk 18,- / 22,50 26,- / 32,50 36,- / 45,-

50 – 124 stk 14,- / 17,50 20,- / 25,- 28,- / 35,-

125 – 249 stk      12,- / 15,- 18,- / 22,50 24,- / 30,- 

PÅSÆTNING AF TRANFER

Påsætning – lille transfer 5,- / 6,25

Påsætning – stor transfer     10,- / 12,50

For tryk af større antal, ring og hør om prisen. Ønsker du at bestille, eller har du en forespørgsel, skal du være 
velkommen til at kontakte os på 3145 1145.

Vi tager forbehold for tekniske ændringer, udsolgte varer og trykfejl

Tryk

Handelsbetingelser
FRAGT

GLS Pakkeshop – Pris 35,- (gratis ved ordre over 600,-).

GLS omdeling direkte til din adresse – Pris 55,-.

Afhentning / Levering, kun efter aftale.

 LEVERINGTID

Standardvarer 2 - 5 hverdage

Tryk- og broderi 3 uger

Digital tryk 6 uger

Broderipriser
Broderiprogram: 500,- / 625,- 
Opstartspris: 35,- / 43,75

Antal sting   3.000    5.000    10.000  20.000 

1 – 20 stk  35,- / 43,75 38,- / 47,50 48,- / 60,- 58,- / 72,50

21 – 50 stk  26,- / 32,50 29,- / 36,25 39,- / 48,75 49,- / 61,25

50 – 100 stk  16,- / 20,- 18,- / 22,50 28,- / 35,- 38,- / 47,50



Telefon: (+45) 3145 1145  •  E-mail: info@lobebutikken.dk 
CVR-nummer: 39920638  •  Løbebutikken.dk


