
Catalogus Adája Mix&Match 

 

 

 

Met de DIY Mix & Match collectie van Adája kan de klant zelf een uniek sieraad 

ontwerpen. Met keuze uit diverse christelijke bedels en allerlei basis sieraden als 

armbandjes, kettingen, oorbellen, sleutelhangers en meer! 

U als winkel blijft niet langer zitten met sieraden die net niet zijn wat de klant wenst, 

maar de klant beslist zelf welke bedel of schuiver er aan het sieraad komt te hangen. 

En dit voor een leuk prijsje! Vanaf €3,50 kan de klant al een sieraad maken. 

De prijzen die u ziet zijn verkoopprijzen tenzij anders vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complete 24-vaks assortimentsdoos met 60 bedels en 20 rvs kettinkjes 

€ 113,43 inkoopprijs exclusief btw. 

 

24-vaks assortimentsdoos met diverse basis sieraden. Inhoud: Veterambandjes, 

elastische Modi-armbanden, oorstekers, oorhaakjes, gsm-koordjes, sleutelhangers, 

schakelarmbanden, rvs kettingen en modi-schuivers.  

€ 88,19 inkoopprijs exclusief btw 

 



Maak een mooie elastische driedubbele armband of een rvs ketting van 80 cm (op 

maat te knippen) Kies een kleur en schuif de hangers er aan! 

18 vaks met 24 kleuren elastiek, 14 rvs kettinkjes, 53 hangers inkoop ex. btw €144,77     

Armbanden display inclusief 4 armbanden, 4 kettinkjes inkoop ex. btw € 44,05 

 

De displays zijn ook in de kleur grijs verkrijgbaar 

  

 



Maak een leuke armband met trendy tussenzetsel voor maar € 5,-                           

Kies je kleur en schuif je bedel erop! 

18 vaks met 24 kleuren modi-elastiek en 73 tussenzetsels, inkoop excl. btw € 138,60            

Armbanden display inclusief 16 armbanden, inkoop excl. btw € 52,64 

 

De displays zijn ook in de kleur grijs verkrijgbaar 

 



Losse Bedels met rvs dubbel ringetjes per 2 stuks verpakt € 2,25 p/s 
 

      

           

         

Hangers met balletje per stuk verpakt € 2,50 

 



Tussenzetsels met rvs dubbele ringetjes aan beide kanten p/s verpakt € 2,50 

 

 

Schuivers Alfabet per 2 verpakt € 1,- p/s 

 

Schuivers Symbolen per 2 verpakt € 1,- p/s 

 



Diverse basis sieraden 

Elastische Modi-armbanden in 11 kleuren, schuivers erom, dubbel knoopje erin en de  

uiteinden even dichtschroeien met een aansteker! € 3,50 

 

 

3-dubbele veterarmbanden met 3 kralen met oog om bedels aan te bevestigen! € 5,- 

 

Veterkettingen in 8 kleuren met onderaan een ringetje om bedels aan te bevestigen! 

€ 5,- 

 

 



Per 2 stuks / paar verpakt 

Oorstekers € 1,-, Oorhaakjes € 1,-, Sleutelhangers € 1,50 en Gsm koordjes € 1,- 

 

 

Schakelarmbandje € 5,95 met 3 ringetjes om bedels aan te bevestigen en een RVS 

balletjesketting per 2 verpakt € 2,50 p/s op maat te knippen met het platbektangetje. 

 

 

Platbektangetje € 2,50 met grip en onderin een knipgedeelte! 

Kraal met oog voor de modi-armbanden om een bedel aan te bevestigen of voor om 

de rvs balletjeskettingen! Per 6 verpakt € 0,50 p/s 

 



Adája Kaarten 

Deze vrolijke, hippe kaartencollectie is een musthave voor uw winkel!                         

24 kleurige designs met prachtige Bijbelteksten binnenin voor een leuk prijsje. 

Verpakt per 6. € 1,- p/s. 

 

 

 


