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De luizenzakken zijn gemaakt van (PP) polypropeen. Dit materiaal is oersterk, wasbaar en goed ventilerend (belangrijk voor vochtige jassen). Voor luizen 
is het echter ondoordringbaar. Polypropeen is bestand tegen bacteriegroei en wordt daarom veel gebruikt voor medische toepassingen. Ook kan dit 
materiaal eenvoudig gerecycleerd worden. 

De luizenzakken zijn heel gemakkelijk in gebruik. Ook de kleuters kunnen er goed mee overweg.  Ze hebben een grote ophanglus en sluiten 
simpel om de jas, door te trekken aan de uiteinden van de twee rijgkoorden in de kopzoom. 

Ze zijn extra ruim van afmeting (50 x 65 cm) zodat de jassen van grotere kinderen er ook in passen. 
De naam van de gebruiker wordt op het daarvoor bestemde label duidelijk zichtbaar aangebracht met een marker.

De luizenzak wordt geleverd met een gesloten onderkant, zodat de jas er in zijn geheel in wordt opgenomen. Wanneer u echter de voorkeur geeft aan 
een cape, kunt u de onderzijde open knippen. Het PP materiaal kan namelijk niet rafelen en geeft geen losse draden.

De luizenzakken zijn al te bestellen v.a. 50 stuks. Heeft uw school een eigen logo? Vanaf 250 stuks bieden wij u de mogelijkheid de luizenzakken te laten 
bedrukken.

De luizenzakken zijn uit voorraad leverbaar in de kleuren blauw , ime groen en roze.

125.106 LUIZENZAK ~ dubbele trekkoorden en ophanglussen.

mooie kwaliteit PP Non Woven (80g/m2).

Artikel:

Materiaal:
Formaat:
Kleuren:

± (b) 50 x (h) 65.
blauw en groen.

Aantal: Prijs: Kosten voor bedrukking:

1 kl 2 kl

Geen opdruk mogelijk

3 kl 4 kl

2.500 st.
1.000 st.
   500 st.
   250 st.
   150 st.
   100 st.
     50 st.

€ 1,13
€ 1,16
€ 1,23
€ 1,31
€ 1,62
€ 1,77
€ 1,97

€ 0,26
€ 0,29
€ 0,36
€ 0,40

€ 0,37
€ 0,38
€ 0,49
€ 0,55

€ 0,48
€ 0,51
€ 0,62
€ 0,70

€ 0,59
€ 0,62
€ 0,75
€ 0,85

Verpakking karton: 50 stuks

magazijn Weesp (exclusief verzendkosten). Betaling vooruit of rembours, 
Genoemde prijzen zijn per stuk, in Euro's en exclusief BTW. Levering af 

tenzij anders overeengekomen. 

Levertijd: Onbedrukte zakken - direct. Luizenzakken met bedrukking circa 
2 weken. Zolang de voorraad strekt.

Alle voorafgaande prijslijsten komen te vervallen. Van toepassing zijn de 
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Universal Trade 
Service B.V. als aangegeven op de achterzijde en/of gepubliceerd op de 
website. 

Voor onbedrukte  luizenzakken geld een minimum afname 50 stuks.
Bij bedrukte luizenzakken geld een minimaal aantal van 250 stuks.

Kosten drukvoorbereiding: € 39,- per drukkleur / logo.

Specificaties digitaal aan te leveren drukmateriaal: pdf / eps / ai / cdr. 

Onbedrukt...

Bedrukt...
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