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EN LOGOBOLL PÅ RIKTIGT
NY TRYCKMETOD
HÅLLER KOSTNADERNA NERE
För dig som har flera färger i din logo är det nu enklare och
billigare än någonsin att få perfekta logobollar, med vår nya
digitala tryckteknik. Du kan få flerfärgstryck till samma pris
som för enfärgstryck och även skiftningar och skuggningar
blir synliga. Vi kan trycka allt från fotografiska motiv och
illustrationer till texter.
Vi erbjuder även klassiskt Tampo-tryck som fortfarande är
det bästa alternativet ibland. Självklart hjälper vi till med att
rekommendera det bästa tryckalternativet för just din logo.

FÖRDELAR MED
WHITE LABEL GOLF
PRIS
White Label Golf ger dig
bra golfbollar utan något
fördyrande varumärke på.
Du betalar inte för något mer
än för den prestanda och
egenskaper som du vill ha
på din boll.
KVALITET
2

Hos oss finns tidigare professionella spelare som löpande
testar och väljer ut riktigt bra
golfbollar. Med White Label
Golf tummar man inte på
kvaliteten utan man får helt
enkelt mer boll för
pengarna!

DESIGN
LEVERANSTID
Vi levererar normalt inom
5-10 dagar beroende på
säsong men erbjuder även
expressleveranser.

Utnyttja bollens flera sidor
med budskap, värdeord,
kampanjer, event etc.
Endast siktlinje och siffra
finns på bollarna som
standard.

PAKETERA MED STIL

®

Paketera personligt och med lite eftertanke så får ditt varumärke optimal synlighet.
Paketera tex 4 bollar i vår Rigid box av svart Eskaboard som ger en lyxig känsla. Eller varför
inte ett 6-pack? Förpackningar som går att återanvända gör också att ditt varumärke ses
flera gånger om och stärker även ert arbete kring hållbarhet. Samtliga våra förpackningar
går att profilera med dekaler, tryck eller foliering. Kontakta oss så tar vi fram förslag.
PÅSE

PÅSE I SLITSTARKT MATERIAL ECO
NON WOVEN MATERIAL
En standard för några av våra modeller
Med dragsko.Går även att få utan tryck
eller med egen profilering. från 10 kr/st

DUSSINFÖRPACKNING

FÖRPACKNING MED 4 SLEEVES
En standard för några av våra modeller.
Präglad ring på dussinlådan för möjlighet
att placera en dekal.

PACKAGING LUXURY
6-PACK

FINNS I 4 OLIKA STANDARDFÄRGER.
RÖD/BLÅ/GRÖN/GRÅ
från 10 kr/st

RIGID BOX I SVART ESKABOARD
En lyxig låda med inrede för 4 bollar.
Utan inrede ryms 9 bollar i lådan. Går
även att få helt utan logo eller med
egen folierad logo på.
från 35 kr/st

DIN EGEN GOLFBOLL

3-DELS

“Jag har spelat en av marknadens
ledande bollmärke i min karriär och jag
känner ingen skillnad på motsvarande
WL-modell. Riktigt bra bollar helt enkelt!”

TRYCK
INGÅR

I priserna nedan ingår ett valfritt flerfärgs-digitaltryck,
Inga exta start- eller tryckkostnader tillkommer.
Priserna är ex moms.

2-DELS

FREDRIK ANDERSSON HED

3-DELS

4-DELS

från 227 kr/ds

från 251 kr/ds

från 387 kr/ds

från 411 kr/ds

Vår nya 2-delsboll med
urethanskal. En mycket
bra spelboll till ett oslagbart pris. Prestandan är
i toppklass och bollens
konstruktion ger bra spinn
och skön känsla.

3-delsboll med äkta touregenskaper på inspelen runt
och på greenen och som
ger en låg och penetrerande
bollflykt från tee Det något
mjukare urethanskalet ger
bra grepp och spinn

3-dels tourboll för golfare
med lägre handicap. Extra
tunt urethanskal med
mjuk känsla. En boll som
ger hög utgångshastighet,
maximal längd och ökad
kontroll.

6 ds = 1483 kr (247 kr/ds)
10 ds = 2392 kr (239 kr/ds)
20 ds = 4784 kr (239 kr/ds)
40 ds = 9088 kr (227 kr/ds)

6 ds = 1627 kr (271 kr/ds)
10 ds = 2632 kr (263 kr/ds)
20 ds = 5264 kr (263 kr/ds)

6 ds = 2443 kr (407 kr/ds)
10 ds = 3992 kr (399 kr/ds)
20 ds = 7984 kr (399 kr/ds)
40 ds =15488 kr(387 kr/ds)

4-dels tourboll för golfare
med lågt handicap och högre
svinghastighet. Extra tunt urethanskal med mjuk känsla.
Den stora kärnan och flera
lager ger explosivare bollflykt,
låg spinn med drivern men
mer spinn med wedgen.

Passar dig som är van att
spela på bollar liknande;

Passar dig som är van att
spela på bollar liknande;

Passar dig som är van att
spela på bollar liknande;

Titleist Tour Soft, Callaway
SR2, Taylor Made Project etc

40 ds =10048kr (251 kr/ds)

Titleist Tour Soft, Callaway SR2,
Taylor Made Project etc

Titleist Pro V1/AVX,
Wilson DX3 Urethane
Bridgestone BX etc

6 ds = 2587 kr (431 kr/ds)
10 ds = 42322 kr (423 kr/ds)
20 ds = 8464 kr (423 kr/ds)
40 ds =16448 kr (411 kr/ds)
Passar dig som är van att
spela på bollar liknande;

Titleist Pro V1x, Callaway Chrome
Soft, Srixon Z-star XV,
Bridgestone Tour BXS etc
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