
PLACE ADD

De gekleurde 40 x 33 servetten zijn leverbaar vanaf 38.400 stuks(m.u.v. de kleur zwart).
De beschikbare kleuren vindt u in de prijslijst bij de ‘airlaid pochette’
De wikkel is ook leverbaar in de MATTE uitvoering. 
De ECO uitvoering is enkel leverbaar in de CLASSIC uitvoering.
De toeslag voor deze uitvoeringen bedraagt € 10,00 per 1.000 stuks.
De levertijd bedraagt 3-4 weken na goedkeuring proef.

WWW.PLACE-ADD.NL           
T +31 (0)43 325 92 32De NAPEROLE bestaat uit een airlaid pochette voorzien van een wikkel 

met eigen bedrukking. Het servet is gevouwen zodat het bestek kan 
worden ingestoken. Verkrijgbaar met een:
- witte servet, 50 gr/m² 
- zwarte servet, 60 gr/m².

Verkrijgbaar in de CLASSIC uitvoering en in de ROYAL (met bestek insnede) uitvoering.

De prijs, inclusief verzendkosten, opmaakkosten en filmkosten, per 1.000 stuks bedraagt:

NAPEROLE CLASSIC

aantal witte servet(50 gr)  zwart servet(60 gr)
3.840 st. € 115,00   € 155,00
9.600 st €   99,00   € 139,00
19.200 st €   95,00   € 135,00
38.400 st €   93,00   € 133,00
76.800 st €   91,00   € 131,00

1.920 st.  € 105,00  ‘Eet smakelijk’ uitvoering verkrijgbaar in de webshop.

XL NAPEROLE CLASSIC                  XL NAPEROLE CLASSIC

aantal witte servet (60 gr)             aantal          gekleurd servet *(55 gr) 
2.880 st. € 202,00      4.000 st  € 210,00
7.200 st € 185,00    8.000 st  € 195,00
19.200 st € 180,00    20.000 st  € 189,00
38.400 st € 175,00    40.000 st  € 184,00
76.800 st € 170,00    80.000 st  € 180,00

* kleuren: zwart, antraciet, betongrijs, taupe, créme en kiwi

NAPEROLE ROYAL

aantal witte servet(50 gr)  zwart servet(60 gr)
3.840 st. € 120,00   € 160,00
9.600 st € 105,00   € 144,00
19.200 st € 100,00   € 140,00
38.400 st €   98,00   € 138,00
76.800 st €   96,00   € 136,00

1.920 st.  € 110,00  ‘Assorti’ uitvoering verkrijgbaar in de webshop.
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Formaat 40 x 33 cm (gevouwen naar 8,5 x 20 cm, 480 stuks per doos)

Formaat 40 x 48 cm (gevouwen naar 10 x 24 cm, 480 / 400 stuks per doos)
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