
Bij geborduurde badges heeft u veel verschillende mogelijkheden.
We kunnen de badges leveren in ongeveer 
        84 achtergrond kleuren en
        560 verschillende kleuren garen
Voor standaard badges heeft u keuze voor:
        1achtergrond kleur en
        maximaal 9 kleuren erop

Maar wij kunnen u ook de volgende extra’s geven:
        Snellere levertijd
        Extra kleuren
        lus aan badge / gaatje erin
        lurex (goud en zilver)
        heatseal onder of boven de border (opstrijkbaar)
        limited edition
        klittenband 1kant of 2 kanten 
        vilt, fluweel of badstof op de achtergrond
        plastic backing
        Pressure sensitive backing
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De prijs van een badge: 
We berekenen de prijs van elke badge apart, per customer service
Voor een snelle prijsopgave willen wij de volgende dingen weten:
         De afmetingen lengte x breedte
         Het logo (hoe de badge moet worden)
         Aantal kleuren, de kleuren vermelden (als het mogelijk is in pantone)
         De extra’s die u wilt  
         Het aantal stuks 

Vb.

De levertijden:
Na de orderbevestiging, wordt er een sample gemaakt. Deze is ongeveer klaar
na 2 á 3 werkdagen, we sturen de sample dan door via de mail naar u. 
Als u er iets aan wilt veranderen dan duurt dit weer 2 á 3 werkdagen. 
Maar al keurt u hem goed dan wordt de order gemaakt en na 6 á 7 werkdagen 
(maximaal 10 werkdagen) heeft u de order binnen.
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Border: Donkergroen, pantone 5535
Extra: Heatseal boven border 

Donker groen
pantone 5535

Donker groen
Goud

Goud
pantone 730

Badge met badstof
Badge met fluweel
Badge met vilt
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