
One apron, more branding...
De F-Apron® is een superhandig 
schort, waarvan je het frontje op de 
borst met 4 drukknopen kunt wisselen. 
Zo heb je maar 1 schort nodig, die je 
op meerdere manieren kunt inzetten. 
De flexibele F-Apron® is een extra 
promotiemiddel, waarmee je kunt 
communiceren op elke plek, op elk 
tijdstip én met welke boodschap je 
maar wilt. 

Flexible tool
De F-Apron® is een bedrukt of 
onbedrukt basisschort en heeft een 
bedrukt of geborduurd verwisselbaar 
front op borsthoogte. Door middel 
van 4 drukknopen kan de bovenkant 
eenvoudig gewisseld worden. We 
leveren hem standaard in zwart, 
dat past namelijk bij zo goed als alle 
kleuren kleding die je er onder draagt. 
Maar wil je een andere basiskleur, laat 
het vooral weten!

Change the game
De F-Apron® is letterlijk een 
gamechanger in de horecabranche, 
want het schort is zakelijk zeer breed 
in te zetten. Van een brasserie, 
die bijvoorbeeld wekelijks een 
andere promotie op het schort wil 
communiceren tot een hostess of 
promotiebedrijf die efficiënter met 
bedrijfskleding wil omgaan.

Quality product
We houden van eerlijke handel. Daarom 
worden onze F-Aprons in Nederland 
geproduceerd. Het schort is snel 
leverbaar en van een uitstekende 
kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld Industriële 
cleaning mogelijk tot 60 graden.

One Apron,  
more branding

Geïnteresseerd?
Stuur een mail naar info@f-apron.nl en we nemen zo snel 
mogelijk contact met je op. Prijzen en meer info vind je uiter-
aard op de website.

f-apron.nl



Dé flexibele  
marketingtool

Eerlijke productie
Puur vakmanschap 
door keurig betaalde 
volwassenen.

Industriële  
cleaning tot 60º
Je kunt de schorten en 
F-Aprons® wassen tot  
wel 60º.

Ook verkrijgbaar in 
XXL
Standaard breedte van het 
schort is 70 cm.

Andere uitvoeringen 
mogelijk
In ons atelier kunnen we 
hem custom-made maken, 
liever spijkerstof of wat 
anders? Kom maar op!

Copy en ontwerp
Naast de productie kunnen we 
uiteraard ook zorgen voor leuke 
teksten en een cool ontwerp.  
Daag ons uit!

Gepatenteerd
F-Apron® is een product van M68 
Creatieve Communicatie. Model 
en naam zijn gepatenteerd onder 
nummer 87042-01 en 018019694.

MVO
Onze producenten zijn ISO9001 
gecertificeerd en zijn tevens in het 
bezit van een SA8000 certificaat 
(maatschappelijk verantwoord 
ondernemen).


