
Dit zijn richtprijzen! Wanneer er duurdere stoffen/materialen worden gebruikt, kan de prijs wat hoger worden.  

 

Prijslijst PiraPunta 2019 
Baby & kids 
 

Tuttenkoord        € 11.50 

Zeversjaaltje        € 14.50 

Bavetje  (voor personalisatie zie onderaan)     € 16.50 

Bavet groot        € 19.50 

 

Babypyjama/ kruippakje       € 34.00 tot maat 68 

          + € 1.00 per extra maat 

 

Body met opdruk       € 14.95 

Newborn muts        € 11.95 

Newborn broekje       € 17.95 tot maat 68 

         + €1.00 per extra maat 

T-shirt met opdruk       € 16.95 

Newborn krapwantjes       € 6.50 

Newborn pakket (muts, body, broek, T-shirt, krapwantjes, Koffertje)   € 75.00 

Buff sjaal        € 14.00 

Haarlint        € 9.50 tot maat 68 

 

Pamperzakje (om pampers en doekjes mee te nemen)    € 17.00 

 

Toiletzak M        € 26.50 

Toiletzak XS, S, M,  €20.50 , €22.50, €26.50 

Toiletzak L, XL         €29.50, €35.00  

    

Mee-groei verjaardagskroon incl 1nr.     € 31.00 

Mini verjaardagskroon       € 25.50 

         + €2.50 per extra nr. 

 

Mand luiertafel        € 15.50 

Pamperzak luiertafel       € 36.00 

 

Fotoalbum met hoes in stof      € 34.00 

Losse hoes voor fotoalbum      € 19.00 

 

Dekentje 75cm – 75cm      € 48.00 

Wiegdekentje 70cm – 100cm      € 56.00 

Vlinderdeken (kan ook in maxi cosi)     € 63.00 

Speeldeken patchwork 135cm-135cm     € 135.00 

 

Meegroei slaapzak        €63.00  
 

Vlaggenlijn 1-4 vlaggen groot       €16 .00    

Vlag extra met letter / onbedrukt     €2.50  /  €2.00 

pirapunta.be 



Dit zijn richtprijzen! Wanneer er duurdere stoffen/materialen worden gebruikt, kan de prijs wat hoger worden.  

 

Vlaggenlijn 1-4 vlaggen klein       €12.00  

Vlag extra met letter /onbedrukt     €2.00 / €1.50 

 

Paperbag XXL met opdruk (één kleur)      € 14.95              €3.95  

Paperbag XS met opdruk       € 7.95 

 

Kinderkoffertje 25 cm breed      € 14.95  

Kinderkoffertje 30cm breed      € 16.95  

Kinderkoffertje 35cm breed      € 18.95 

         

Lampenkap (20 cm diameter / nachtlampje)     € 37.00 

Lampenkap (30 cm diameter)      € 48.00 

Lampenkap (35 cm diameter)      € 59.00 

Lampenkap (40 cm diameter)      € 72.00 

 

Lampenvoet (nachtlampje – 35cm)         € 17.50 
Lampenvoet (45cm)           € 23.00 
Lampenvoet (132 cm)           € 35.00 
Plafondbevestiging textiel kabel     € 19.50 
 
Wanten (winter)        € 14.00 
Muts (winter)        € 18.00 
Buffsjaal (winter)       € 14.00 
 
Turnzak zonder zakje       € 29.00 
Turnzak met zakje        € 33.00 
Zwemzak met zakje (waterafstotende stof)     € 38.00 
 
 
Kussen met afneembare hoes (50cm-50cm)    € 28.00 
 
Muziekje        € 22.50 
Bijtring         € 9.5 
Rammellaar         € 16.00 
Knuffel abstract       € 14.00 
Badhanddoek         € 25.50 
 
Autosticker        € 16.00 
 
Tipi          €132 - €159.50 
De tenten die ik gemaakt heb zijn 180cm (stof) en 200cm (stokken) hoog. Wanneer de tent open 

staat, is dit een 150cm hoog. De prijs hangt een beetje af van de stof die gebruikt wordt.  

Personalisatie 
Bedrukking met naam/logo     € 2.50 - € 16.00 
Afhankelijk van grootte, aantal kleuren, afbeelding 
 

Dit kan bij alles, zowel op textiel, lampenkappen als op de paperbags, kinderkoffertjes,… 
 


