
 

TARJOUS 
Opiskelijahaalareista 
28.8.2017 
 
 
Luuppi 
 

Opiskelijahaalarit The Haalarit harmaa 

The Haalarit  
● Paitakaulukset 
● Likaa ja vettä hylkivä kangas, 240gr/m2 
● Vyölenkit 7 kpl, kuminauhakiristys vyötäröllä 
● Housun taskut ja läpitaskut 
● Joustava kaksisuuntainen vetoketju edessä 
● Suorat hihat TAI kuminauhakiristys hihassa 
● suorat lahkeet TAI kuminauhakiristys lahkeissa 

 
70-120 kpl á  28 € 
sis. toimituskulut 
 

+ Nepparilista vetoketjun lisäksi + 1,8 € 
+ 2x avointa takataskua + 1,4 € 
+ 2x vetoketjullista reisitaskua + 2 € 
+ Vasaralenkki punttiin + 0,4 € 
+ Scotchlite heijastinnauha punttiin + 1,2 € 

 
70-120 kpl á  38,3 € 
sis. toimituskulut 

The haalarit valinnat 
● Edusta nepparilista vetoketjun lisäksi + 1,8 € 
● Edusta vetoketju → edusta napeilla + 1,8 € 

 
● Avoin tasku + 0,7 € 
● Vetoketjullinen tasku + 1 € 
● Tasku nappiläpällä + 1,2 € 

Taskuja rinta, taka, reisi, povari voi olla 2x per 
2x rintatasku, 2x takatasku, 2x reisitasku 

 
● Olkapoletit + 1 € 
● Hihat napeilla/neppareilla/tarralla + 1 € 
● Lahkeet säädettävä kuminauha + 1 € 

 
● Vetoketjut läpitaskuihin  + 2 € 
● Vetoketjut housun taskuihin  + 2 €  

 
● Scotchlite heijastinnauha punttiin/hihaan  + 1,2 € 
● Vasaralenkki punttiin  + 0,4 € 

Haalarikoot löytyy laajasti XXS - 4XL  

Painatus 
Hinnat per painatus / väri (sis. alv 24 %) oletuksena 1 värinen valkoinen. Ei muita kuluja. Värillä ei ole 
vaikutusta hintaan, voidaan printata millä tahansa värillä. Printin hinta joustavasti itse printin koon 
mukaan. 
 
Printti hinta per kpl n. 100+ kpl brodeeraus n. 100 kpl 
S Pieni max 15 x 15 cm 0,80 €  
M Keskikoko max 22 x 15 cm 1,00 €  
L  Iso esim. 27-33 x 15 cm ja selkälogo 1,20 € 4,8 € 
 
Toimitusaika 4-6 vkoa (logojen käsittely ja mallikuva 1vko, tuotanto 2-5 vkoa, logistiikka 4-5 pvää). 
Tarjous voimassa vuoden 2017 loppuun asti. 
Hinnat sis. alv 24 % 
 
Tommi Kivistö / Opiskelijahaalarit.fi 
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