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NBV – MERCHWORLD 
 
Kunder som är medlemmar hos NBV har alltid fri frakt. 
 
T-shirt med tryck 
Vi erbjuder en riktigt bra deal på svarta eller vita 
Heavy Cotton T-shirts från Gildan. I priset ingår ett 
1-färgs- till 2-färgstryck. Givetvis med gammalt 
hederligt screentryck. Inga övriga kostnader 
tillkommer. Detta erbjudande gäller enbart vid 
beställning online på print.merchworld.se. 
 
Heavy Cotton T-shirt (Art. Nr. G5000). 100 % 
förtvättad jersey bomull. Vita 175g/m2, svarta 
185g/ m2. Klarar garanterat tvätt i 40°C. Oeko-Tex 
Standard 100 certifierad produkt. 
 
PRISER: 
Antal 25 st 50 st 100 st 
Inkl. moms 1875 kr 3000 kr 4800 kr 
Pris/st 75 kr 60 kr 48 kr 
 
 
Truckerkeps med tryck 
Denna 5-panel cap är en riktig bästsäljare bland 
flera av våra kunder. Inkluderar ett 1-färgstryck. 
Black/Black/Black och Black/White/Black är 
lagervara (se bilden ovan). Leveranstid 2 veckor. 
 
PRISER: 
25 st – 1563 sek (inkl moms) 
50 st – 3125 sek (inkl moms) 
100 st – 5625 sek (inkl moms) 
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Pin-pack med sticker 
Gör det enkelt med ett set pins (2 st) och sticker (1 st 
max 70x100) i ett med snyggt backing card. 
 
PRISER: 
50 st – 2 x 25mm + 1 x 70x100 sticker – 1100 sek 
(inkl moms) 
100 st – 2 x 25mm + 1 x 70x100 sticker – 1875 sek 
(inkl moms) 
250 st – 2 x 25mm + 1 x 70x100 sticker – 4450 sek 
(inkl moms) 
 
 
Tygkasse med tryck 
Tryck 1-färgstryck på tygkasse med långa handtag i svart eller natur. 
 
PRISER: 
25 st – 1375 sek (inkl moms) 
50 st – 2000 sek (inkl moms) 
100 st – 2800 sek (inkl moms) 
 
 
NBV Starter-kit 
50 st t-shirts 
50 st tygkassar 
50 st pin-packs 
 
Ordinarie pris 6100 sek inkl moms. 
Ditt pris endast 5490 sek inkl moms. 
 
 
Beställning 
Beställning t-shirts görs online via print.merchworld.se. Övriga 
beställningar görs via e-post: print@merchworld.se 
 
Ange i din beställning att du tillhör NBV samt vilken handläggare ni har. 
 
Information om tryckfiler etc hittar ni här: 
http://print.merchworld.se/wiki/etikett/skicka-tryckfiler 

	

	


