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Welkom bij

.  .  .  i n  de  w e r e l d  v a n  de  g l ü h w e i nb e k e r s .

We nodigen u uit op een reis naar het land van de ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN!
Laat u betoveren door de mooiste vormen en fi guren.

V O L G  O N S !
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U hebt de keuze uit meer dan 
50 glazuurkleuren. Zeg ons 
welke kleur u wil en wij maken 
uw favoriete glazuurkleur. U 
moet gewoon het Pantone-
nummer opgeven!
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......de klassiekers ...............................de modellen Julia, Birgit, laarsjes & glazen
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Product op maat met decors in max. 15 kleuren

0,2 l, geijkt, aardewerk, in de praktijk beproefd,
met decor naar keuze,
Ook decoratie aan de binnenkant en op het oor 
van de beker zijn mogelijk!

Laarsjes      - Germany, Norway,
  Austria, Finland

Stapelbaar  - Birgit 
Slank   - Julia 

0,2 l, persglas met nauwkeurige ijking 
Doorzichtig of gekleurd glas,
met decor naar keuze
ook decoratie aan de binnenkant en op het oor 
van het glas of laarsje zijn mogelijk!

Glazen laarsjes & tassen

U wil het meeneemgehalte verhogen? Geef deze 

welbekende bekers gewoon een nieuwe look 

door een bijzonder oor. 

Hart, brezel, vleugel,...

ALLES IS MOGELIJK! 

DAAG ONS UIT!

P R I J Z E N  O P  A A N V R A A G .
Alle bekers met identifi catiegegevens van 
de producent (adres).
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U hebt de keuze uit meer dan 
50 glazuurkleuren. Zeg ons 
welke kleur u wil en wij maken 
uw favoriete glazuurkleur. U moet 
gewoon het Pantone-nummer 
vermelden!

PRIJZEN OP AANVRAAG.
Alle bekers met identifi catiegegevens van de
producent (adres).
Orderacceptatie tot ten laatste sept. 2009

Bekers met reliëfstructuur – smaakvol 
gedecoreerd met 
Transferbeeld – vanaf 1.200 stuks

0,2 l, geijkt, aardewerk,
Met decor naar keuze, ook decoratie aan de 
binnenkant en op het oor van de beker zijn 
mogelijk!

Henkeldruck möglich!

Product op maat met decors in max. 15 kleuren

Decors in halfreliëf
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Product op maat met decors in max. 15 kleuren

PRIJZEN OP AANVRAAG
Alle bekers met identifi catiegegevens van de 
producent (adres).
Orderacceptatie tot ten laatste juli 2009

Met de hand vervaardigde reliëfdecors – vanaf 2.400 stuks
0,2 l, geijkt, aardewerk, met decor naar keuze,

FANTASTISCH ARTIKEL:
- waardevol, keramisch ambachtelijk product
- met de hand beschilderd: tijdsintensieve, fi ligrane 
afwerking
- perfecte omzetting van persoonlijke decoratie-ideeën
- zeer hoog meeneemgehalte
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Decors in volledig reliëf

No copy? Right!
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Decors in volledig reliëf
Hoogwaardig product
Product op maat met decors in max. 15 kleuren

0,2 l, geijkt, aardewerk, met decor naar keuze

H O O G W A A R D I G  A R T I K E L :
- bekers met fi jne reliëfstructuur
- stijlvolle decoratie met glanzend, gedetailleerd   
  hoogwaardig aftrekbeeld
- perfecte omzetting van uw decoratie-ideeën!

PRIJZEN OP AANVRAAG.
Alle bekers met identifi catiegegevens van de 
producent (adres).
Orderacceptatie tot ten laatste juli 2009
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WELKOM IN HET 
TLAND VAN DE 
ONBEPERKTE 

MOGELIJKHEDEN!

Een kwestie van vorm
Wij geven vorm aan uw ideeën!

U wil het quotum meegenomen 

glühweinbekers op de kerstmarkt verhogen?

Wat denkt u bv. van een glühweinbeker 

in vorm van een vriendelijk glimlachende 

kerstman? Uw bezoekers zullen hem niet 

kunnen weerstaan en hem naar huis willen 

meenemen!

ALLES IS MOGELIJK! 

DAAG ONS UIT!
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Orderacceptatie tot ten laatste juli 2009

Figurenbeker, 0,2 l niet versierd 
& met de hand beschilderd,
ALLE FIGUREN MOGELIJK!
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Glühweinlaarsje
Glazuur: bordeaux, 0,2 l
artikelnr.  84552-04

Glühweinlaarsje
Glazuur: blauw, 0,2 l
artikelnr.  84552-05

Glühweinlaarsje
Glazuur: blauw, 0,2 l
artikelnr.  84552-06

Glühweinlaarsje
Glazuur: groen, 0,2 l
artikelnr.  84553-06

Dit uithangbord krijgt u gratis 
van ons.
DIN A3, kleurendruk
Zoals afgebeeld - artikelnr. 84563

DitDitit uiiui uiththathatha bngbngbngb dordordord kkrkr krijijgijgijgtt ut ut u grgr gr tatiatiatisss 
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Glühweinllaar jjsje GlüGlüGlühhhweii linlaarsje

3-delig glühweinset
bestaande uit:
- 2 keramieken kerstlaarsjes, 0,2 l,
blauw glazuur, kleurrijke kerstdecoratie
- 1 fl es echte glühwein van de 
kerstmarkt in Neurenberg 0,375 l
- 1 exclusieve geschenkdoos met 
kerstmotief (gebruiksklaar),
met inleg

artikelnr.  100190

6,95 EUR/Set

2-delig glühweinset
2 keramieken kerstlaarsjes met kleurrijke 
kerstdecoratie
(tekst: vrolijk kerstfeest), 0,2 l,
geijkt, in kleurrijke geschenkdoos.
Door de praktische dekselkleppen kan u 
deze doos met uw eigen fl es glühwein 
0,75 l - 1,0 l vervolledigen
(wordt zonder fl es glühwein geleverd).
Verkoop per: 16 sets/overdoos

artikelnr. 100091

3,65 EUR/Set

Tweedelig glühweinset „kerstman”
Tweedelige glühwein-kerstman (onder- en 
bovenstuk),
met de hand beschilderd, aardewerk, elk 
deel 0,2 l
geijkt, in kleurrijke geschenkdoos.
Door de praktische dekselkleppen kan u 
deze doos met uw eigen fl es glühwein 0,75 l 
- 1,0 l vervolledigen
 (wordt zonder fl es glühwein geleverd).
Verkoop per: 16 sets/overdoos

artikelnr.  100191

3,65 EUR/Set
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exclusief

glühweinbeker in half-reliëf 
glazuur blauw, 0,2 l 
artikelnr.: 84900-08

glühweinbeker locomotief
glazuur bordeaux, 0,2 l
artikelnr.: 84700-08

glühweinbeker Birgit
glazuur blauw, 0,2 l
artikelnr.: 84800-08

glühweinbeker vat 
glazuur bruin, 0,2 l 
artikelnr.: 84710-08

gglühglüglühwehweinbinbekeeker BBBr Biirgirgititittiteliëf glüglühwehwei binbeker vat

Theeglas, doorzichtig, 0,2 l
artikelnr. 84500-08
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uit onze voorraad
laarsjes & bekers
alle laarsjes en bekers: 0,2 l, geijkt, tekst op laarsjes en bekers „Frohe Weihnachten ”, deels zonder tekst

Prijzen exclusief af voorraad 240 480 1.200 3.600 stuk

Birgit & theeglas 0,99 0,95 0,85 0,79 EUR/ stuk

Beker halfreliëf  1,54 1,49  1,44  1,39 EUR/stuk

Locomotief / vat 1,54 1,49  1,44  1,39 EUR/stuk

Glühweinlaarsje 1,54 1,49  1,44  1,39 EUR/stuk

Verkoop per: 36/48 stuks
Alle vermelde prijzen excl. BTW, vanaf fabriek Schierling, prijzen vrijblijvend,
behoudens vergissingen, aanbod zolang de voorraad strekt. Alle modellen met identifi catiegegevens van de 
producent (adres).Onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden.
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2-delige glühwein-kerstman,
(onder- en bovenstuk),
met de hand beschilderd, aardewerk,
elk deel 0,2 l, geijkt
artikelnr. onderstuk: 100056-08
artikelnr. bovenstuk: 100055-08
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