
Sussid kontorisse!
Telli kontorisussid OmaKingalt - ettevõtte

logoga, kingituseks, külalistele jne.

Eestis disainitud ja toodetud sussid, mida saab
enda maitse järgi kujundada. Näiteks ettevõtte

logo, kandja nime, hea soovi või mõne muu
illustratsiooniga. Paku enda disain ning leiame

lahenduse!

Kirumpää tee 8, Võrumaa

+372 782 1248

kontorisussid@omaking.ee

www.omaking.ee



- Kirjuta meile oma sooviga: sussimudel, kogus, disain,
vajadusel logo või mõni muu fail jne.

- Minimaalne tellimus on 10 paari.

- Susside valmimisaeg on kuni 3 nädalat, olenevalt
kogusest.

- Muidugi saab tellida ka ilma disainita susse.

- Disainita tellimuse puhul miinimumi ei ole ning laoseisu
olemasolul jõuavad sussid sinuni vaid nädalaga.

- Postitame soovi korral tellimusi ka välismaale.

Suurtemate koguste puhul teeme ka eripakkumisi,
kirjuta meile oma sooviga!

Sussid alates 10€/paar
+ km.

Tikkimine: al 2,5€/tk
+ km

Võimalik vaid vildist
pinnale.

Print: al 2,5€/tk + km

Nahast sildile, prinditud
sildi puhul on võimalik

vaid sama disain (nt logo)
kõigile tellitavatele

sussidele.



Vali välja oma lemmikud!
Meie kodulehelt leiad suurema valiku, siin on populaarsemad sussid sobilikud kontorisse ja kingituseks!

KLASSIKALISED

Pelsi - S176
beež: 35/36 - 47/48
soovitame: print/tikand

tumehall: 35/36 - 47/48
soovitame: print/tikand

helehall: 35/36 - 47/48
soovitame: print/tikand

Mustja - S175 Halla - S175

Lihtne jalgatorgatav.

Pealis: naturaalne vilt

Välistald: kumm

Kinnine, aga kerge.

Pealis: naturaalne vilt

Välistald: kumm

Toku - S185
beež: 36 - 42

soovitame: print/tikand

Toku - S185
hall: 36 - 42

soovitame: print/tikand



Väga soe jalgatorgatav.

Vooder: naturaalne
lambavill.

Välistald: kumm.

TAASKASUTATUD
PLASTPUDEL

ERITI SOOJAD

Taaskasutatud
plastpudelitest toodetud

vildist.

Välistald: kumm

Ruutsi - S195
pruuni-ruuduline: 35/36 - 49/50

soovitame: print

Jugu - S194
halli-triibuline: 35/36 - 49/50

soovitame: print

Pässa - S197
beež: 35/36 - 47/48

soovitame: print

Vali välja oma lemmikud!
Meie kodulehelt leiad suurema valiku, siin on populaarsemad sussid sobilikud kontorisse ja kingituseks!

Öko-toku - S185
sinine: 36 - 46

soovitame: print/tikand

Öko-toku - S185
roosa: 36 - 42

soovitame: print/tikand

Navi - S174
sinine: 35/36 - 47/48

soovitame: print/tikand



Brussels
punane: 36 - 42

soovitame: print

Brussels
roheline: 36 - 47

soovitame: print

Brussels
tumehall: 36 - 47

soovitame: print

Brussels
valge: 36 - 47
soovitame: print

Budapest
punane: 36 - 42

soovitame: print

Budapest
roheline: 36 - 47

soovitame: print

Budapest
tumehall: 36 - 47

soovitame: print

TOKU DISAIN

Budapest
valge: 36 - 47
soovitame: print

Jalgatorgatav, toetava
sisetallaga.

Välistald: PU kattega
mikrofiiber

Jalga kallistav mudel,
toetava sisetallaga.

Välistald: PU kattega
mikrofiiber.

Vali välja oma lemmikud!
Meie kodulehelt leiad suurema valiku, siin on populaarsemad sussid sobilikud kontorisse ja kingituseks!



Sussivalmistamise kogemust on meil üle

20 aasta. Oleme aastate jooksul

ettevõtetele teinud igasuguseid erinevaid

disaine, nii lihtsamaid kui keerulisemaid.

Kui sul on mõni eriti lahe idee, aga pole

kindel kas nii ikka saab, siis kirjuta meile!

Kindlasti leiame mõne lahenduse :)

Mõned meie tehtud
tellimused.
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Võta meiega
ühendust!


