
 

 

Uw logo op een tas? Snelle printservice in Nederland 

Tote bag, calico, of ‘linnen’ tasje worden ze genoemd. Het simpele maar ontzettend handige tasje 
met lange hengsels, uitermate geschikt voor promotie van detailhandel, musea, festivals, horeca en  
meer. Door een samenwerking met twee textieldrukkers in Nederland kunnen we snel op uw vraag 
inspelen. Onze tassen zijn gemaakt van 100% GOTS gecertificeerde katoen en verkrijgbaar in 
ongebleekte katoen en zwart. 160grams poplin. Breedte 38cm, hoogte 42cm, hengels 70cm lang.  
 
Voor bedrukking bieden we twee mogelijkheden: 

1) GOTS gecertificeerd. Deze tas heeft een GOTS gecertificeerde print en heeft een label met 
het GOTS logo en het certificeringsnummer van Bo Weevil CU005007.  

2) Milieuvriendelijk. De gebruikte inkten zijn op waterbasis en de tas heeft een label met de 
vermelding ‘organic cotton’. Vanwege de print mag er geen GOTS in de tas vermeld worden. 
 

 

1) Tote met GOTS print   

kleur  aantal 1 kleur 2 kleuren    

ongebleekt  101-500  3,49 4,78    

ongebleekt  501-1000  3,22 4,48    

zwart  101-500  3,81 5,10    

zwart  501-1000  3,53 4,79 €   

Levertijd is 14-21 dagen na het plaatsen van de order. 
Prijzen voor prints met meer dan 2 kleuren op aanvraag. 
 

2) Tote met milieuvriendelijke print   

kleur aantal 1 kleur 2 kleuren 3 kleuren 4 kleuren        

ongebleekt  101-500  2,52 3,20 2,93 3,25        

ongebleekt  501-1000  2,21 2,94 2,98 3,28        

zwart  101-500  2,86 3,54 3,25 3,57        

zwart  501-1000  2,53 3,26 3,12 3,41  €      

Levertijd is 7-10 dagen na het plaatsen van de order. 
 
De prijzen zijn inclusief levering op 1 adres in Nederland.  
Rekening moet gehouden met schommelingen in de beschikbare voorraad. 
 
Bestanden kunnen aangeleverd worden als .ai, eps, jpg ,psd en .pdf.  
Let op dat bij het aanmaken van het photoshop-bestand de resolutie minimaal liefst 300 DPI is. 
Kleuren graag als PMS nummers doorgeven.  
De afbeelding kan maximaal 30cm breed x 35cm hoog zijn, en graag op het af te drukken formaat 
aanleveren.  
 
Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u een bericht sturen naar Iris via info@boweevil.nl 
 
 


