BLUZY LUZ BLUZ

100% made in Poland!

DLA WAS TEŻ ZROBIMY CZADOWE BLUZY!
Zapraszamy, poznaj naszą ofertę i napisz do nas na kontakt@luzbluz.pl

WOREK NA PLECY – NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE

• worek uszyty z tej samej dzianiny co bluzy: czesana dzianina
bawełniana + poliester, waga 300g/
• w cenę wliczone jest logo

wykonane: haftem 41 zł;

jednokolorowym sitodrukiem 33 zł

DLA WAS STANIEMY NA GŁOWIE
CZYLI WSPÓŁPRACA ☺

Podejmując z nami współpracę otrzymujecie od nas wsparcie:
• Luz Bluz Man’i zawsze służą pomocą i wsparciem telefonicznym, mailowym
i osobistym ☺
• razem z nimi możecie ustalić i opracować modele bluz, kolory, fasony i wszelkie detale np.
rodzaje kieszeni, rękawów, zapięć
• nasz grafik może wykonać dla was 3 propozycje logo wg waszych wytycznych oraz wizualizacje wybranych przez was fasonów (pod warunkiem posiadania przez nas zdjęć bluz w
odpowiednich kolorach)
• w razie potrzeby możemy udostępnić nasze firmowe konto do wpłat
oraz
• jeżeli jesteście szkołą, uczelnią, wydziałem to będziecie mogli skorzystać ze specjalnie
przygotowanego internetowego systemu do składania zamówień
www.zamowbluze.luzbluz.pl
• a dzięki aplikacji „Kiedy będą bluzy?” będziecie na bieżąco informowani o postępach w
produkcji
• gotowe bluzy dostarczymy na nasz koszt pod wskazany adres (dotyczy zamówień powyżej
50 szt)
• jako bonus wszywamy w dużą kieszeń każdej kangurki dodatkową, bardzo praktyczną
ukrytą małą kieszeń ☺

BONUS – KIESZEŃ NA TELEFON W KANGURCE! !

W każdej bluzie kangurce w dużą kieszeń wszywamy drugą, małą np. na telefon.
Zaprojektowana specjalnie z myślą o dziewczynach lubiących chodzić w leginsach ☺

FASONY LUZ BLUZ
WSZYSTKIE FASONY DOPRACOWYWALIŚMY KORZYSTAJĄC Z WASZYCH SUGESTII !.
Ostateczna cena bluzy może się różnić od podanych ze względu np. na rozmiary haftów, wielkość
i różnorodność zamówienia. Cena może być również niższa niż przedstawiona w ofercie.
Po otrzymaniu grafiki nadruku/haftu każdy projekt wyceniamy indywidualnie.
Podane ceny dotyczą:
• bluz szytych z uszlachetnionej bawełny drapanej, waga 300g/m2
• bluz z sitodrukiem (proszę nie mylić z haftem) z jednym, jednokolorowym nadrukiem przy minimalnym zamówieniu 50 szt. ; na tę ilość mogą składać się bluzy w różnych fasonach, ważne jest to aby było to samo
logo, w tej samej wielkości i kolorze, jeżeli zamówienie będzie dużo mniejsze lub nadruk będzie kilkukolorowy cena może ulec zmianie.
• bluz z haftem z dużym logo o średnicy do 23 cm (bluzy nierozpinane) LUB małym logo na piersi do 12 cm
(bluzy rozpinane), jeżeli wielkość logo będzie znacząco mniejsza lub większa, a także ilość haftów będzie
większa cena może ulec zmianie
• zamówienie powyżej 50 bluz dostarczamy na nasz koszt

• przyjmujemy zamówienia już od 10 szt w jednym fasonie w kolorach
- granat B024
- pastelowy różowy
- grafit
-ciemny zielony B124
- bordo B070
- czarny
- jasny szary melanż 8B
- ciemny szary melanż 30P

• W pozostałych kolorach minimalna ilość zamówienia to 30 szt w maksymlnie 3 fasonach.

KANGURKA

•
•
•
•
•

do każdego koloru bluzy można wybrać kolor wnętrza kaptura i sznurków
dodatkowa „kieszeń w kieszeni”
krój damski i uniwersalny (bluzy w kroju damskim mają inne wymiary niż w uniwersalnym)
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
• w cenę wliczone jest duże logo z przodu bluzy

wykonane: haftem 109 zł; jednokolorowym sitodrukiem 99 zł

CREWNECK

•
•
•
•

krój damski i uniwersalny (bluzy w kroju damskim mają inne wymiary niż w uniwersalnym)
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest duże logo z przodu bluzy wykonane

wykonane: haftem 99 zł; jednokolorowym sitodrukiem 89 zł

BEJSBOLÓWKA KLASYCZNA

•
•
•
•

dwukolorowa
kieszenie z kontrastującym obszyciem
ściągacze w paski
krój damski i uniwersalny (bluzy w kroju damskim mają inne wymiary
niż w uniwersalnym)
• dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
• minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
• w cenę wliczone jest małe logo na piersi

wykonane: haftem 115 zł; jednokolorowym sitodrukiem 115 zł

DŁUGA BEJSBOLÓWKA Z KAPTUREM

•
•
•
•
•
•
•
•

zapinana na napy
cięte kieszenie z kontrastującym obszyciem
ściągacze w paski
długość do kolan
krój uniwersalny
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest małe logo na piersi

wykonane: haftem 165zł; jednokolorowym sitodrukiem 165 zł

BESJSBOLÓWKA NA SUWAK
•
•
•
•
•
•
•
•

zapinana na suwak
jedno lub dwukolorowa – kolory do wyboru
kieszenie zapinane na suwak
ściągacze i stójka w paski
krój uniwersalny
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest małe logo na piersi

wykonane: haftem 120 zł; jednokolorowym sitodrukiem 120 zł

BOMBERKA
•
•
•
•

krótka, do bioder, dwukolorowa
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest małe logo na piersi

wykonane: haftem 115 zł; jednokolorowym sitodrukiem 115 zł

ROZPINANA Z KAPTUREM DWUKOLOROWA
•
•
•
•
•
•
•
•

reglanowy krój rękawów
dwukolorowa – kolory do wyboru
ściągacze w paski
cięte kieszenie z kontrastowym obszyciem
krój uniwersalny
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest małe logo na piersi

wykonane: haftem 125 zł; jednokolorowym sitodrukiem 125 zł

ROZPINANA Z KAPTUREM JEDNOKOLOROWA
•
•
•
•
•
•
•

reglanowy krój rękawów
jednokolorowa
ściągacze w kolorze bluzy
krój uniwersalny
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest małe logo na piersi

wykonane: haftem 115

zł; jednokolorowym sitodrukiem 115 zł

ROZPINANA BEZ KAPTURA

•
•
•
•
•
•
•

jedno lub dwukolorowa – kolory do wyboru
zapinana na suwak
wysoka stójka
krój uniwersalny
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest małe logo na piersi

wykonane: haftem 115 zł; jednokolorowym sitodrukiem 115 zł

TUNIKA
•
•
•
•
•
•
•
•

duża keszeń kangurka
dodatkowa “kieszeń w kieszeni”
duży kaptur
niewykończone ściągacze przy rąkwawach i na dole
lekko rozszerzona ku dołowi
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest duże logo z przodu bluzy

wykonane: haftem 118 zł; jednokolorowym sitodrukiem 112 zł

DWUKOLOROWY CREWNECK Z RĘKAWAMI REGLANOWYMI

•
•
•
•
•

sami wybieracie kolory
ten fason bluz szyjemy tylko w kroju uniwersalny
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest duże logo z przodu bluzy

wykonane: haftem 107 zł; jednokolorowym sitodrukiem 99 zł

DWUKOLOROWA KANGURKA Z RĘKAWAMI REGLANOWYMI

•
•
•
•
•
•

sami wybieracie kolory
kolor wnętrza kaptura i sznurków do wyboru
ten fason bluz szyjemy tylko w kroju uniwersalny
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m
minimalne zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest duże logo z przodu bluzy

wykonane: haftem 117 zł; jednokolorowym sitodrukiem 109 zł

BLUZA SNOWBOARDOWA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

„kieszeń w kieszeni” na rzepa
w rękawie kieszeń na suwak
w mankietach dziury na kciuki
szerokie ściągacze
łaty na łokciach
rękawy reglanowe
krój uniwersalny
min. zamówienie 10 bluz fason/kolor
w cenę wliczone jest duże logo z przodu bluzy

wykonane: haftem 167

zł; jednokolorowym sitodrukiem 167 zł

BLUZA FULL PRINT
•
•

•
•
•
•

indywidualna grafika na całej powierzchni bluzy
fasony :
✓ crewneck
✓ bluza z kapturem (ale bez kieszeni kangurki, mogą być inne rodzaje kieszeni – w szwie
bocznym lub cięta)
✓ bejsbolówka w stylu amerykańskim
✓ długa bejsbolówka z kapturem
✓ bomberka damska
minimalna zamówienie bluz full print to 10 szt
dzianina 100% poliester
cena bluzy crewneck ok. 130 zł
ceny pozostałych bluz ustalamy indywidualnie w zależności od wybranej opcji i ilości

SPODNIE – NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE



•
•
•
•
•
•
•
•

ściągacz w pasie oraz przy kostkach
w pasie dodatkowo wciągnięty sznurek, dziurki wykończone metalowymi oczkami
po bokach kieszenie zapinane na suwak
z tyłu dwie kieszenie z plisą
krój uniwersalny
dzianina bawełna + poliester, waga 300g/m2
minimalne zamówienie to 10 par w tym samym kolorze
w cenę wliczone jest małe logo - średnica do 12 cm

wykonane: haftem 105

zł; jednokolorowym sitodrukiem 105 zł

NOWE KOLORY W NASZEJ OFERCIE

Możecie wybierać spośród czterech odcieni melanżu:

• jagodowy koktajl
• lazurowe wybrzeże

• masło orzechowe
• kiwi

• pastelowy róż

KOLORYSTYKA – DO WYBORU DO KOLORU
Do wyboru kilkadziesiąt kolorów, a także możliwość zamówienia własnego odcienia.

CENY
Podane ceny są przykładowe. Ostateczne ceny ustalane są indywidualnie po otrzymaniu wszystkich informacji
dotyczących zamówienia tj. fason, kolor, ilość, technika naniesienia grafiki, miejsca w których ma się znajdować, projekt grafiki.

RABATY
Rabaty ilościowe dotyczą zamówień jednorodnych czyli w jednym fasonie i jednym kolorze z tą samą grafiką.
101 - 150 szt 1%
151 - 200 szt 2%
201 - 250 szt 3%
251 - 300 szt 4%
301 - 350 szt 5%
351 - 400 szt 6 %
Powyżej ustalamy indywidualnie.

KIESZENIE – RÓŻNE MOŻLIWOŚCI
Chcecie mieć bluzy jedyne w swoim rodzaju? Wybierzcie wygląd kieszeni!
Może zamiast standardowej kieszeni w bluzie kangurce dwie kieszenie wszyte w boczne szwy albo cięte zapinane na suwak albo ...to już zależy od Was ☺
Poniżej oferowane przez nas rodzaje kieszeni:
• cięte z obszyciem
• cięte zapinane na suwak
• kangurka
• kangurka dzielona
• wszyta w boczny szew (niewidoczna)
• Wasze autorskie na zamówienie ☺

METODY PERSONALIZACJI – KTÓRĄ WYBRAĆ?
Stosujemy trzy metody – haft, sitodruk oraz sublimacja. Jaka jest różnica?
•
•
•
•
•

sitodruk – wykonywany jest w drukarni, na materiał nanoszona jest farba, metoda
tańsza od haftu ale nie aż tak trwała
folia flex i floc – bardzo dobra metoda do nanoszenia wzorów dla małych nakładów
np. nazwisk
aplikacje z filcu – laserowo wycięte litery lub dowolne kształty przyszywa się na
maszynach do materiału
haft –logo wyszywane za pomocą igły i nici, nie spiera się, wygląda profesjonalnie
i przetrwa długie lata
sublimacja czyli full print – bluza może mieć dowolny nadruk na całej powierzchni,
nie spiera się i nie blakni

MATERIAŁ - Z CZEGO SZYJEMY?
•
•
•
•

uszlachetniona dzianina bawełniana (92% ) z domieszką poliestru (8 %), waga 300g/m2.
dzianina 100% bawełny, waga 280g/m2
dzianina 100% poliester, waga 280g (tylko bluzy full print)
na życzenie klienta- każdy inny ☺

Podane ceny dotyczą bluz szytych z bawełny drapanej z domieszką poliestru, waga 300g/m2 (oprócz full print).
Dla innych rodzajów materiału ceny ustalamy indywidualnie .

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PYTANIA !
Biuro obsługi klienta: 530 987 016
Strona:: www.luzbluz.pl
E-mail:: kontakt@luzbluz.pl
Facebook: www.facebook.pl/123luzbluz
Foto: Andrzej Chill Woźniakiewicz
Adam Chill Woźniakiewicz
www.adamchill.co

ROBIMY BLUZY. OD POCZĄTKU.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

