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VOOR ELKE GELEGENHEID

Speciale momenten
Bij een bijzondere gebeurtenis past een stijlvol geschenk. Het is een goede traditie dit geschenk een persoonlijk
karakter te geven. Een traditie, die tot uiting komt in de herinneringsborden van De Koninklijke Porceleyne Fles/
Royal Delft. Het is mogelijk een enkel exemplaar te laten maken bijvoorbeeld een geboorte, een huwelijk of een
jubileum. Maar wat denkt u van een portretbord of de verwerking van een bedrijfspand of -logo in een volledig
handgeschilderde tegel, bord of vaas. Praktisch alles is mogelijk.

Bord nr. 8 ø25 cm

€ 339,00

Bord KRE ø29 cm

Bord SPB ø34 cm

€ 889,00

Bord RD ø40 cm

€ 535,00

€ 1.359,00

Bord KRB ø29 cm

Bord RE ø40 cm

€ 639,00

Ook bij grotere oplagen kunnen wij u van dienst zijn, waarbij het mogelijk is een deel van het handmatige productieproces te wijzigen zodat wij u een aantrekkelijke prijs kunnen offreren.
Vraagt u naar de mogelijkheden bij onze afdeling Verkoop, tel. 015-7600800 of sales@royaldelft.com!

€ 1.049,00

CONTACT

ONTWERP JE
EIGEN BORD
KIES UIT 6 VERSCHILLENDE
RANDEN EN CARTOUCHES.

Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW en een korte inscriptie van max. 25 letters
aan voor- of achterzijde. Meerprijs voor extra letters: € 1,90/letter. De getoonde
lettertypes in onze brochure zijn standaard. Een andere uitvoering kan invloed
hebben op de prijs. Voor iedere andere uitvoering maken wij graag een offerte.
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Bord ø 22 cm

€ 299,00

1

Custom
BLUE

Custom
BLUE
Voor elke gelegenheid

Een nieuw leven

Tegel nijntje 13x13 cm

€ 149,00

Tegel GEBT 13x13 cm

€ 209,00

Geboortebelletje GBB 8,5 cm

Bord nijntje ø18 cm

€ 189,00

Bord nr. 6 ø18 cm

€ 249,00

Bord nr. 6 ø25 cm

€ 145,00

Bord DKA ø18 cm

€ 210,00

Bord FB ø19 cm

€ 259,00

Bord DGB ø22 cm

€ 319,00

€ 369,00

Huwelijk

Bord DKB ø18 cm

€ 210,00

Bord FA ø19 cm

Bord DGA ø22 cm
* excl. logo

€ 199,00

€ 369,00*

Wedding

Bord Polychroom DKP ø18 cm
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€ 257,50

Bord nr. 1 ø25 cm

€ 369,00

Bord NDG ø29cm

€ 379,00

Bord ZB ø25 cm

€ 455,00

Bord nr. 2 ø25 cm

€ 339,00
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