PRIJSLIJST 1 augustus
2022

BOVENKLEDING

prijs

colbert
gilet of colbertvestje
pantalon, korte broek
overhemd heren
stropdas,befje, das, pet*
dikke trui of lang vest
blouse, polo, trui, vest
sjaal klein
sjaal groot(is geen stola)
rok
Plooirok/Plisse’
vanaf
rok lang eenvoudig vanaf
japon eenvoudig tot knie
japon lang simpel dun
duster, ochtendjas
kinderjas
vanaf
colbert zonder mouw,
gilet lang
mantel /stola
toga /predikant pij 1 deel
extra deel over pij

12,50
7,25
9,85
5,10
8,35
14,60
8,30
8,25
15,65
9,85
13,50
20,20
14,95
20,15
18,25
9,55
12,90
20,60
20,60
14,80

*op eigen risico

REGENKLEDING EN SKIKLEDING*
regenjas*
windjack zomer*
windjack winter dik *
windjack dons*
windjack luxe* (bijv.
Parajumpers, Canada
Goose etc.)
bodywarmer normaal*
bodywarmer dik/dons*
skibroek*
skibroek met bovenstuk*
ski-overall*
skihandschoenen/paar*

20,60
20,60
25,95
25,95
36,95

117,70
149,80
171,20

17,20
22,70
17,55

WERKKLEDING (ongeperst)

prijs

overall
overallbroek of jasje
brandweeroverall
brandweerbroek
brandweerjas
Lab jas, doktersjas geperst

8,75
6,95
38,00
15,40
25,95
9,10

LEER EN SUEDE*
met borg/bontvoering
toeslag
gilet*
vest ¾*
vest met suède
voorstukken*
jas kort*
jas driekwart*
jas lang*
pantalon, rok*
rok lang*
japon*
vanaf
handschoenen/paar*
schapenvacht*
vanaf

12,85
25,15
35,30
29,45
49,95
53,60
64,05
47,00
55,65
55,65
23,55
40,15

*op eigen risico

BEDTEXTIEL*
14,45
22,65
17,60
18,85
26,90
16,30

*inclusief waterafstotend maken

FEESTKLEDING
feestkleding “extreem”
avondjapon vanaf

bruidsjapon basis incl.
accessoires
bruidsjapon met sleep
incl. accessoires
bruids- avondjapon met
sleep en uitgebreid met
meer dan 2 lagen stof
bruidshoepel, onderrok
bruidsjurkje of doopjurkje
vanaf
smokingjas, slipjas

op aanvraag
40,00

* 4 seizoenen dekbed = 2 dekbedden

deken 1 pers
deken 2 pers
deken lits-jumeaux
dekbed dons 1 pers
dekbed dons 2 pers
dekbed dons lits-jumeaux
dekbed dons extra dik
dekbed wol 1 pers

22,45
26,75
35,30
29,40
33,55
37,05
44,40
29,40

Met opmerkingen [GCL1]:

dekbed wol 2 pers 2.0x2.0
dekbed wol lits-jumeaux
dekbed synth 1 pers
dekbed synth 2-pers
dekbed synth lits-jum
slaapzak synth 1-pers
slaapzak synth 2-pers
slaapzak dons 1-pers
slaapzak dons 2-pers
sprei 1-pers
sprei 2-pers
sprei lits-jumeaux
sprei extra dik
onderdeken wol 1 pers
onderdeken wol 2 pers
onderdeken wol litsjumeaux
topper-, matras- of
waterbedhoes 1 persoons
topper-, matras of
waterbedhoes 2 persoons
topper-, matras- of
waterbedhoes litsjumeaux
hoofdkussen synthetisch
gevuld (geen dons/wol)

33,10
37,00
23,35
24,75
35,10
23,80
24,75
29,40
33,55
23,35
26,90
31,40
35,10
29,45
33,55
37,10
45,65
60,55
68,15

17,70

Donzen kussens niet mogelijk
BANKSTELHOES
bankstelhoes 1 pers
vanaf
bankstelhoes 2 pers
vanaf
bankstelhoes 3 pers
vanaf
los kussenhoes vanaf
bankstel vanaf
los kussenhoesje
maximaal 50 cm

prijs
34,75
49,20
75,25
17,50
9,60

GORDIJNEN per m2
gordijnen, vitrage
inbetween, grand
foulard/m2
gordijnen gevoerd met
textiel/m2
gordijnen gevoerd met
rubber of kunststof/m2
=EIGEN RISICO
gordijnen velours/m2

5,30

7,65
9,05
6,70

gordijnen velours
gevoerd met textiel/m2
gordijnen velours
gevoerd met
rubber/kunststof/m2
EIGEN RISICO
gordijnen
brandvertragend maken

7,95
9,50

op aanvraag

TAFELKLEED
tafelkleed wol /gewoon v.a
tafelkleed smyrna of
pluche
tafelkleed smyrna
stamtafel of lang

17,85
22,35
28,90

VLOERKLEED, SCHOONLOOPMAT per m2
vloerkleed/m2 (langere
levertijd)
schoonloopmat/m2

BEDLINNEN
dekbedovertrek 1 pers
dekbedovertrek 2 pers
dekbedovertrek lits-jum
laken/hoeslaken 1 pers
laken/hoeslaken 2 pers
laken/hoeslaken lits-jum
kussensloop

36,50
18,10

prijs
5,50
7,25
8,35
4,25
5,30
6,65
1,20

TAFELLINNEN
tafellaken tot 170 cm
tafellaken tot 4 meter
tafellaken tot 6 meter
tafellaken langer dan 6
meter
tafellaken rond, diameter
tot 2 meter
servet
tafelrok statafel
tafelrok buffettafel per
meter
keukendoek, theedoek
badlaken, douchelaken

9,60
16,60
24,10
2,00 per extra
meter
12,50
1,25
17,65
8,50
1,10
2,50

WASGOED
drogen en vouwen,
per kilo (minimaal 6kg)

CARNAVALSKLEDING

7.50

prijs

prinsencape

22,50

mantelcape
Dans Marietje rok/broek
dansmarietje bovenstuk
carnavalsbroek/rok
handschoenen per paar
pet of muts

18,25
6,70
8,95
10,05
4,25
6,70

SINTERKLAAS- EN PIETKLEDING
mantel Sinterklaas

33,50

onderjurk
sjerp mantel
handschoenen per paar
pet of muts
broek Pietenpak
bovenstuk Pietenpak
cape Pietenpak

26,70
14.75
7,25
6,15
10,05
12,80
18,20

KLEDINGREPARATIE OP AANVRAAG
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