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BUSTES
Complete polystyreen buste	 69,00

lange	en	korte	uitvoering	dames-	en	herenbustes	
in	de	kleuren:	zwart,	wit	en	beige
inclusief	ronde	poot	of	3-poot	en	nekstuk

nekstuk	in	platte	of	hoge	uitvoering	mogelijk

diverse	poten	mogelijk:
-	ronde	poot	in	wit,	zwart,	naturel	en	noten
-	3-poot	in	wit,	zwart,	naturel	en	noten
-	andere	uitvoeringen	op	aanvraag

de	korte	poot	is	alleen	leverbaar	in	de	ronde	variant

-	voorzetbuik	beige	jersey	(met	klittenband)	 39,00	
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torso’s
Torso Basic Line	 39,00

precoloured	damestorso	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

kras- en valbestendig!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	rug-,	been-	of	nekbevestiging

-	rvs	nekdop	 7,50

-	neklus	 5,00	

Torso Basic Line	 39,00

precoloured	herentorso	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

kras- en valbestendig!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	rug-,	been-	of	nekbevestiging

-	rvs	nekdop	 7,50	

-	neklus	 5,00





torso’s
Torso Basic Line met armen	 79,00

precoloured	damestorso	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

met rechte of gebogen armen

kras- en valbestendig!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

-	rvs	nekdop	 7,50

-	neklus	 5,00	

*	getoonde	torso	is	uitgevoerd	in	velours	(prijs	op	aanvraag)

Torso Basic Line met armen	 79,00

precoloured	herentorso	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

met rechte of gebogen armen

kras- en valbestendig!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

-	rvs	nekdop	 7,50

-	neklus	 5,00	
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torso’s

Torso Basic Line D-cup	 69,00

precoloured	damestorso	met	D-cup	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

kras- en valbestendig!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

-	rvs	nekdop	 7,50	

-	neklus	 5,00

Torso Basic Line kort  - met armen	 75,00
	
precoloured	heren-	of	damestorso	kort	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

met rechte of gebogen armen

kras- en valbestendig!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

-	rvs	nekdop	 7,50

-	neklus	 5,00	

Torso Basic Line kort	 35,00

precoloured	dames-	en	herentorso	kort	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

kras- en valbestendig!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

-	rvs	nekdop	 7,50

-	neklus	 5,00	
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torso’s
Torso Basic Line Twist	 39,00

precoloured	heren-	of	damestorso	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

kras- en valbestendig!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

-	rvs	nekdop	 7,50	

-	neklus	 5,00

Verchroomde standaards	 	

verchroomde	standaard	beenaansluiting	75	cm	 59,00

verchroomde	standaard	beenaansluiting	50	cm	 54,00

verchroomde	standaard	beenaansluiting	35	cm	 49,00

verchroomde	standaard	rugaansluiting	 59,00

verchroomde	standaard	nekaansluiting	 69,00

Torso Basic Line slippresentatie	 35,00

precoloured	slippresentatie	voor	dames	en	heren
in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

kras- en valbestendig!
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torso’s

Torso Light	 99,00

gespoten	herentorso	‘light’,	standaard	in	
de	kleuren:	lichte	huidskleur,	wit

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

-	slippresentatie	‘light’,	lichte	huidskleur,	wit	 79,00

-	sokpresentatie	‘light’,	lichte	huidskleur,	wit	 39,00	

elke andere wenskleur mogelijk   - prijs op aanvraag
bedrukking - prijs op aanvraag
 

Torso Light B-cup	 99,00

gespoten	damestorso	‘light’,	standaard	in	
de	kleuren:	lichte	huidskleur,	wit

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

-	slippresentatie	‘light’,	lichte	huidskleur,	wit	 79,00

-	sokpresentatie	‘light’,	lichte	huidskleur,	wit	 39,00

elke andere wenskleur mogelijk   - prijs op aanvraag
bedrukking - prijs op aanvraag	
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torso’s
Torso Light C-cup	 109,00

gespoten	damestorso	‘light’	met	C-cup,	standaard
in	de	kleuren:	lichte	huidskleur,	wit

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

	

elke andere wenskleur mogelijk   - prijs op aanvraag
bedrukking - prijs op aanvraag

Torso Light zwanger	 139,00

gespoten	zwangere	damestorso	‘light’,	standaard	in	
de	kleuren:	lichte	huidskleur,	wit

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

	

elke andere wenskleur mogelijk   - prijs op aanvraag
bedrukking - prijs op aanvraag
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torso’s
Torso Duo	 169,00

gespoten	damestorso	duo,	standaard	in	
de	kleuren:	lichte	huidskleur,	wit

meerdere armposities!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

	

Torso Duo	 169,00

gespoten	herentorso	duo,	standaard	in	
de	kleuren:	lichte	huidskleur,	wit

meerdere armposities!

diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging
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benendisplaybenendisplay
Benendisplay (gebogen)	 89,00

precoloured	benendisplay	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

inclusief	metalen	ophanglus	t.w.v.	 5,00

kras- en valbestendig!

*	getoonde	benendisplay	is	op	maat	gemaakt	met	voetplaat
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kindertorso’skindertorso’s/figuren
Kindertorso met rechte armen	 	

precoloured	kindertorso	in	de	kleuren:
lichte	huidskleur,	wit,	ijswit,	sabbia	en	zwart

6/18	maanden	 69,00

4/6	jaar	 75,00

8/10	jaar	 75,00

12/14	jaar	 79,00	 	
	
diverse	standaards	leverbaar	in	chroom,	rvs	of	poedercoating	
met	been-	of	nekbevestiging

Kinderfiguur anoniem	

gespoten	anoniem	kinderfiguur	in	de	kleuren	hoogglans	wit	en	
hoogglans	zwart

12/18	maanden	 169,00

4/5	jaar	 189,00

7/8	jaar	 199,00

10/12	jaar	 209,00

elke andere wenskleur mogelijk   - prijs op aanvraag




