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PRISER PÅ NORD-TRØNDER BUNAD - DAME
MATERIELL
Materiellet klippes etter mål. Broderiene påtegnes.
Broderigarn, broderi- og monteringsbeskrivelse følger med.

Blå og Rust
Stakk og veske m/tilbehør
Skjorte m/garn
Damaskvest, klipt blå og rust
Silkedamaskvest, klipt blå og rust
Tørkle uknytt
Kep, matr
Kep, matr m/ullfor
Lue,matr

Pris

5110
3540
3250
3550
1880
3800
5560
1140

Materiell BURGUNDER
Stakk, applikasjonsstoff og veske m/tilbehør
Brokadevest, klipt
Skjorte, tørkle, kep og lue som på blå og rust
Ferdig enkeltdeler
Ferdig stakk m/veske, blå og rust
Ferdig stakk m/veske, burgunder
Ferdig skjorte
Ferdig vest, ulldamask blå og rust
Ferdig vest silkedamask, blå og rust
Ferdig vest, silkebrokade til burgunder
Ferdig tørkle
Ferdig kep
Ferdig kep m/ullfor
Ferdig lue

Tillegg for etterbest

500

Tillegg for etterbest

500

Tillegg for etterbest

500

Tillegg for etterbest

500

6690
4460

Montering av veskelåser som har annen bue en original-låsen tilkommer et tillegg på

16530
22020
8910
7780
8080
8820
2470
6480
8230
3920
500

Ferdig: Stakk, veske, skjorte, vest og tørkle:
Blå og rust
Burgunder

35690
42220

Sølv og sko kommer i tillegg

Alle priser er inkl. mva. Forbehold om feil
Leveringstid.

Materiell: Avhengig av årstid:
Ferdig bunad:
Ferdig stakk,vest eller kep:
Ferdig skjorte:

ca. 3-8 uker
ca. 10-12 måneder
ca. 2-6 måneder
ca. 10-12 måneder

Vi utfører montering til avtalt pris når en har brodert selv.
Ved bestilling av ferdigbunad gir vi 10% rabatt på sølv og
Fast pris på omgjøring/reperasjonerAST. Garanti etter Lov om Forbrukerkjøp .
Hentefrist: 3 uker etter at varen er ferdig.
Leveringsbetingelser: Ved levering av ferdig bunad betales et forskudd på inntil kr 7000 ved bestilling .
Materialer betales ved levering.

Varer som klippes etter mål kan ikke avbestilles etter at varen er
Vi er i Oslo og Trondeim høst og vinter for prøving og måltaking. Tidspunkter legges ut på vår hjemmside.
Forbehold om prisog avgiftsøkning

Tlf: 74 15 30 23

Foretaksnr: NO 912 485 145 MVA
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