Nieuwsbrief
Geachte relatie,
Met trots presenteren wij u de nieuwe Kummel catalogus 2018 – 2019. Naast de modellen en kwaliteit die u van ons gewend bent is de
Kummel collectie flink uitgebreid met een aantal nieuwe modellen.

Nieuw in de collectie.
Kwaliteit 60% katoen / 40% polyester, wasbaar op 60 graden.
•
•
•
•
•
•
•

George, nu ook leverbaar in slimfit model.
Abel, shirt met een button down kraag.
Isabelle, blouse met een tulpkraag.
Daniel & Judi, shirt en blouse met een Opa kraag.
John & Carrie, shirt en blouse in denim.
Chris & Jessica, shirt en blouse in een denimlook met een Opa kraag.
Luis & Lotte, shirt en blouse in een tradionele ruit.

Kwaliteit 96% katoen / 4% elastan, wasbaar op 60 graden.
•

Würzburg, shirt en blouse, strijkvrij.

Kwaliteit 100% katoen, wasbaar op 60 graden.
•
•

Bamberg, shirt en blouse, strijkvrij.
Heidelberg, blousejurk.

Bent u nieuwsgierig geworden! Klik dan op de nieuwe catalogus en ontdek deze veelzijdige Kummel collectie met vele mogelijkheden.
Mocht u de gedrukte catalogus willen ontvangen dan horen wij dit graag.

Uit de collectie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamburg, kleur wit.
Stuttgart, alle modellen en kleuren.
Wiesbaden, bruin gestreept, antraciet gestreept.
Düsseldorf, alle modellen en kleuren.
Shirt George & blouse Kate, kleur zand.
Peter & Sandra, alle modellen en kleuren.
Ryan & Eva, alle modellen en kleuren.
Stanley & Nicole, kleur wit.
Shirt Sergio & blouse Sophia, groen, wit, gestreept.
Poloshirt Binz, lange mouw.

Prijzen, per 2 april 2018.
Na een periode van 3 jaar zonder prijswijzigingen zijn wij helaas genoodzaakt om een aantal modellen
in prijs te verhogen. De oorzaak van deze prijsverhoging ligt in het verplaatsen van productie locaties
en prijsstijgingen bij de Europese stoffenleveranciers. De shirts & blouses met een aangepaste
prijsstelling zijn geel gearceerd in de nieuwe prijslijst 2018 / 2019. (zie bijlage)
Indien u verder nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
Martin van den Heuvel, Barend van Doesburg
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