Trækasser med mulighed for påtrykning af
firmalogo

Alle opgivne priser er excl. moms
The French Wine Shop – Slotsbryggen 14 A – 4800 Nykøbing - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Eksklusive høvlede trækasser:
Vi har udviklet og designet specielle designtrækasser til The French Wine Shop. Dette gør
det muligt for os, at levere medajlevine pakket og leveret i eksklusive trækasser, som kan
leveres med et personligt firmalogo. Samtidig leveres trækassen med et eksklusivt håndtag,
der gør det nemt at transportere og håndtere gaven til fødselsdage, receptioner og messer.
Trækasserne leveres tilpasset henholdsvis til Bordeaux og Bourgogneflasker.

2-stk trækasse i høvlet fyrretræ med skillerum pris pr. stk. ………………… DKK 49,50
3-stk trækasse i høvlet fyrretræ med skillerum pris pr. stk. ……...…..……… DKK 55,00
6-stk trækasse i høvlet fyrretræ med skillerum pris pr. stk. ………….……… DKK 75,00
Vi kan producere præcis den trækasse, som I søger både i størrelse, materialevalg og
design – kontakt os for specialløsninger.
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Trykning af firmalogo i serigrafitryk:
Vi kan tilbyde, at påtrykke firmalogo på alle vores trækasser i op til flere farver. Med
silketryk sætter vi din virksomheds eget præg på trækasser som en eksklusiv reklamegave.
Arbejdet udføres af vores specielle samarbejdspartner, som har en lang tradition for
præcisions- og kvalitetsarbejde.

Trykning af logo i en farve, pr. tryk …..………………………………………….. DKK

9,25

Trykning af logo i to farver, pr. tryk …..……….………………………….…….. DKK 16,50
Trykning af logo i tre farver, pr. tryk ….……….………………………….……. DKK

19,50

Samlet opstart inkl. udarbejdelse af film og kliché …..…………………….… DKK 1250,00
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