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odzież szyta z bawełny    odzież sportowa fullprint    rodzaje znakowania
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ODZIEŻ SZYTA Z BAWEŁNY
 T-shirt męski standard TK01
 T-shirt damski standard TK02
 T-shirt dziecięcy standard TK03
 T-shirt ovs boyfriend TOB
 T-shirt ovs damski z podwijanymi rękawami TOL
 Polo męskie standard PK01
 Polo damskie standard PK02
 Polo premium męskie PP01
 Polo premium damskie PP02
 Longsleeve męski standard TL01
 Longsleeve damski standard TL02
 Bluza męska sweatshirt standard BS01
 Bluza damska sweatshirt standard BS02
 Bluza męska kangurka standard BK01
 Bluza damska kangurka standard BK02
 Bluza męska na zamek standard BZ01
 Bluza damska na zamek standard BZ02
 Bluza męska oversize BOVS1
 Bluza damska oversize BOVS2
 Spodnie dresowe męskie SD001
 Spodnie dresowe damskie SD002
 Czapka beanie z elastanem CB01
 Fartuch kelnerski FK01
 Fartuch zapaska FZ02

PERSONALIZACJA
 Metki
 Akcesoria

ODZIEŻ SPORTOWA FULLPRINT 

 Koszulka męska standard TKS01
 Koszulka damska standard TKS02
 Koszulka dziecięca standard TKS03
 Koszulka męska oversize TSO
 Longsleeve męski standard TLS01
 Longsleeve damski standard TLS02
 Longsleeve dziecięcy standard TLS03
 Koszulka męska polo standard PKS01
 Koszulka damska polo standard PKS02
 Top męski standard TOPKS01
 Top damski standard TOPKS02
 Sports bra SB
 Crop top oversize CTSOVS
 Crop top z rękawem oversize CTSSOVS
 

    

 

 Luźne spodenki męskie krótkie SS01
 Luźne spodenki damskie krótkie SS02
 Legginsy męskie LS01
 Legginsy damskie LS02
 Legginsy dziecięce LS03
 Kolarki męskie LK001
 Kolarki damskie LK002
 Bluza sweatshirt męska BSS01
 Bluza sweatshirt damska BSS02
 Strój koszykarski męski SK01
 Strój koszykarski damski SK02
 Strój koszykarski dziecięcy SK03
 Strój piłkarski męski SP01
 Strój piłkarski damski SP02
 Strój piłkarski dziecięcy SP03
 Czapka dwustronna CDS
 Komin economy bezszwowy KEB
 Komin premium KP
 Workoplecak WS
 Ręcznik double-face RD
 Ręcznik z mikrofibry RM
 Szalik kibica SK
 Skarpetki bawełniane SB

RODZAJE ZNAKOWANIA

 Sitodruk
 Sublimacja
 Haft
 DTG
 DTF
 Flex
 Tłoczenie



odzież szyta z bawełny



T-shirt męski standard tk01 
Wykonany z polskiej, miękkiej i gładkiej w dotyku bawełny z taśmą 
wzmacniającą na karku. Nowoczesny krój. Dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości materiałów t-shirt po praniu zachowuje kształt i kolor. 
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t-shirt damski standard tk02 

biały B-001 B-002 B-013 B-036 B-114 B-033B-004B-124/2B-122/2B-061/2 B-051B-060/1 B-032 B-058

B-131/1 B-037/1 B-079 B-009B-007 B-068/2 B-024/1 B-008B-067B-018B-017B-071 B-025 B-010 B-011

B-070/1B-059 B-117 B-014 B-021/1 B-022/2 czarny/1JEANS/1MELANŻ 
5B

B-066 B-020/2GRAFIT

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

biały B-001 B-002 B-013 B-036 B-114 B-033B-004B-124/2B-122/2B-061/2 B-051B-060/1 B-032 B-058

B-131/1 B-037/1 B-079 B-009B-007 B-068/2 B-024/1 B-008B-067B-018B-017B-071 B-025 B-010 B-011

B-070/1B-059 B-117 B-014 B-021/1 B-022/2 czarny/1JEANS/1MELANŻ 
5B

B-066 B-020/2GRAFIT

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Fason: dopasowany lub inny na życzenie klienta
Dekolt: okrągły lub v-neck, z dodatkiem elastanu
Skład: 100% bawełna
Gramatura: od 150g do 210g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Wykonany z polskiej, miękkiej i gładkiej w dotyku bawełny z taśmą 
wzmacniającą na karku. Nowoczesny krój. Dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości materiałów t-shirt po praniu zachowuje kształt i kolor. 

Fason: dopasowany lub inny na życzenie klienta
Dekolt: okrągły lub v-neck, z dodatkiem elastanu
Skład: 100% bawełna
Gramatura: od 150g do 210g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



T-shirt dziecięcy standard tk03

t-shirt ovs boyfriend tob
Wykonany z polskiej, miękkiej i gładkiej w dotyku bawełny.
Krój długi i luźny, charakteryzujący się szerokimi i obniżonymi
rękawami. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów 
t-shirt po praniu zachowuje kształt i kolor.
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Dostępne rozmiary:

92 104 116 128 140 152

biały B-001 B-052 B-035 B-053 czarny/1B-034B-004B-038B-039 B-021/1B-036 B-032 B-011 B-010

B-009 B-033 B-030 B-024/1

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dekolt: okrągły
Skład: 100% bawełna
Gramatura: 140g to 170g
Nadruki: sitodruk, sitodruk 3D, folia flex, folia flock, 
nadruk odblaskowy, cyfrowy nadruk – DTG
Haft: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastometry, metki
Min. nakład: 50 szt.

Dostępne rozmiary:

S M L XL

biały B-001 B-002 B-013 B-036 B-114 B-033B-004B-124/2B-122/2B-061/2 B-051B-060/1 B-032 B-058

B-131/1 B-037/1 B-079 B-009B-007 B-068/2 B-024/1 B-008B-067B-018B-017B-071 B-025 B-010 B-011

B-070/1B-059 B-117 B-014 B-021/1 B-022/2 czarny/1JEANS/1MELANŻ 
5B

B-066 B-020/2GRAFIT

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Wykonany z polskiej, miękkiej i gładkiej w dotyku bawełny z taśmą 
wzmacniającą na karku. Nowoczesny krój. Dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości materiałów t-shirt po praniu zachowuje kształt i kolor. 

Fason: modny oversize, krój długi i luźny
Dekolt: okrągły
Skład: 100% bawełna
Gramatura: od 150g do 210g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



T-shirt ovs damski z podwijanymi rękawami tol
Wykonany z polskiej, miękkiej i gładkiej w dotyku bawełny. T-shirt 
o swobodnym i luźnym kroju typu “nietoperz”.Cechą charakterystyczną 
jest luźny rękawek bez szwów ramiennych. Jest on zakończony 
podwinięciem lub na życzenie klienta wykończony gładko. 
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polo męskie standard pk01
Wysokogatunkowa dzianina bawełniana piqué, dekolt i rękawek 
zakończony na prosto, 3 guziki w dowolnym kolorze, na karku taśma 
w jodełkę. Kołnierz ze ściągaczem lub stójką oraz z rozmiarem. 
Dół koszulki zakończony na prosto. Szwy boczne bez rozporków.

Dostępne rozmiary:

S M L

biały B-001 B-002 B-013 B-036 B-114 B-033B-004B-124/2B-122/2B-061/2 B-051B-060/1 B-032 B-058

B-131/1 B-037/1 B-079 B-009B-007 B-068/2 B-024/1 B-008B-067B-018B-017B-071 B-025 B-010 B-011

B-070/1B-059 B-117 B-014 B-021/1 B-022/2 czarny/1JEANS/1MELANŻ 
5B

B-066 B-020/2GRAFIT

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

biały B-001 B-041 B-043 B-050 B-122/2B-124/2B-047B-070/1B-021/1 B-061/2B-011 B-046/1 B-060/1 B-114

B-013 B-123/1 B-020/2B-048 B-004 B-051 B-014B-024/1B-007B-037/1B-131/1 B-068/1 B-045 czarny/1 B-040

GRAFIT MELANŻ 
40P/2

MELANŻ 5B

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

S M L XL

Fason: modny oversize, krój długi i luźny
Dekolt: okrągły
Skład: 100% bawełna
Gramatura: od 150g do 210g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Skład: 100% bawełna pique
Gramatura: od 170g do 220g
Nadruki: sitodruk, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



polo damskie Standard pk02

Polo premium męskie pp01
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biały B-001 B-041 B-043 B-050 B-122/2B-124/2B-047B-070/1B-021/1 B-061/2B-011 B-046/1 B-060/1 B-114

B-013 B-123/1 B-020/2B-048 B-004 B-051 B-014B-024/1B-007B-037/1B-131/1 B-068/1 B-045 czarny/1 B-040

GRAFIT MELANŻ 
40P/2

MELANŻ 5B

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

biały B-001 B-041 B-043 B-050 B-122/2B-124/2B-047B-070/1B-021/1 B-061/2B-011 B-046/1 B-060/1 B-114

B-013 B-123/1 B-020/2B-048 B-004 B-051 B-014B-024/1B-007B-037/1B-131/1 B-068/1 B-045 czarny/1 B-040

GRAFIT MELANŻ 
40P/2

MELANŻ 5B

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

S M L XL

Wysokogatunkowa dzianina bawełniana piqué, dekolt i rękawek 
zakończony na prosto, 3 guziki w dowolnym kolorze, na karku taśma 
w jodełkę. Kołnierz ze ściągaczem lub stójką oraz z rozmiarem. 
Dół koszulki zakończony na prosto. Szwy boczne bez rozporków.

Skład: 100% bawełna pique
Gramatura: od 170g do 220g
Nadruki: sitodruk, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Wysokogatunkowa dzianina bawełniana piqué, dekolt i mankiety 
ześciągaczami, 3 guziki w dowolnym kolorze, na karku taśma w jodełkę, 
szwy i rozporki boczne, metka z rozmiarem w kołnierzu. Kołnierz ze 
ściągaczem lub stójką. 

Skład: 100% bawełna pique
Gramatura: od 170g do 220g
Nadruki: sitodruk, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



polo premium damskie pp02
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longsleeve męski standard tl01
Dopasowany T-shirt z długimi rękawami dla mężczyzn, o modnej 
długości, wykonany z miękkiej i gładkiej, polskiej bawełny z taśmą 
wzmacniająca na karku. 

biały B-001 B-041 B-043 B-050 B-122/2B-124/2B-047B-070/1B-021/1 B-061/2B-011 B-046/1 B-060/1 B-114

B-013 B-123/1 B-020/2B-048 B-004 B-051 B-014B-024/1B-007B-037/1B-131/1 B-068/1 B-045 czarny/1 B-040

GRAFIT MELANŻ 
40P/2

MELANŻ 5B

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

biały B-001 B-002 B-013 B-036 B-114 B-033B-004B-124/2B-122/2B-061/2 B-051B-060/1 B-032 B-058

B-131/1 B-037/1 B-079 B-009B-007 B-068/2 B-024/1 B-008B-067B-018B-017B-071 B-025 B-010 B-011

B-070/1B-059 B-117 B-014 B-021/1 B-022/2 czarny/1JEANS/1MELANŻ 
5B

B-066 B-020/2GRAFIT

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Wysokogatunkowa dzianina bawełniana piqué, dekolt i mankiety 
ześciągaczami, 3 guziki w dowolnym kolorze, na karku taśma w jodełkę, 
szwy i rozporki boczne, metka z rozmiarem w kołnierzu. Kołnierz ze 
ściągaczem lub stójką. 

Skład: 100% bawełna pique
Gramatura: od 170g do 220g
Nadruki: sitodruk, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Fason: dopasowany lub inny na życzenie klienta
Dekolt: okrągły lub v-neck, z dodatkiem elastanu
Skład: 100% bawełna
Gramatura: od 150g do 210g
Nadruki: sitodruk, sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



longsleeve damski standard tl02

bluza męska sweatshirt standard bs01
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Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

biały B-001 B-002 B-013 B-036 B-114 B-033B-004B-124/2B-122/2B-061/2 B-051B-060/1 B-032 B-058

B-131/1 B-037/1 B-079 B-009B-007 B-068/2 B-024/1 B-008B-067B-018B-017B-071 B-025 B-010 B-011

B-070/1B-059 B-117 B-014 B-021/1 B-022/2 czarny/1JEANS/1MELANŻ 
5B

B-066 B-020/2GRAFIT

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL

biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dopasowany T-shirt z długimi rękawami dla kobiet, o modnej długości, 
wykonany z miękkiej i gładkiej, polskiej bawełny z taśmą wzmacniająca 
na karku. 

Fason: dopasowany lub inny na życzenie klienta
Dekolt: okrągły lub v-neck, z dodatkiem elastanu
Skład: 100% bawełna
Gramatura: od 150g do 210g
Nadruki: sitodruk, sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Wykonana z ciepłej i miękkiej mieszanki. Komfortowa
drapana warstwa wewnętrzna. Wykończenie materiału może 
być w wersji pętelkowej. Dekoracyjne, płaskie szwy, szerokie 
ściągacze w rękawach i pasie, taśma na karku, szwy boczne. 
Mała metka w kołnierzu i z przepisem prania w szwie bocznym. 
Rękawy wszyte na prosto lub do wyboru typ raglan.     

Skład: 90% bawełna i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



bluza damska sweatshirt standard bs02
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bluza męska kangurka standard  bk01

Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL

biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

S M L XL

Wykonana z ciepłej i miękkiej mieszanki. Komfortowa
drapana warstwa wewnętrzna. Wykończenie materiału może 
być w wersji pętelkowej. Dekoracyjne, płaskie szwy, szerokie 
ściągacze w rękawach i pasie, taśma na karku, szwy boczne. 
Mała metka w kołnierzu i z przepisem prania w szwie bocznym. 
Rękawy wszyte na prosto lub do wyboru typ raglan.     

Skład: 90% bawełna i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Bluza z kieszonką jest wzmocniona o podwójne szwy na
ramionach, wykroju pach, karku i mankietach. Zrobiliśmy
też dwuwarstwowy kaptur z troczkami oraz ściągacze
rękawów i dołu bluzy. Dodaliśmy też szew skośny dla
eliminacji marszczeń. 

Skład: 90% bawełna i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



Bluza damska kangurka standard bk02

bluza męska na zamek standard bz01
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biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

S M L XL

Bluza z kieszonką jest wzmocniona o podwójne szwy na
ramionach, wykroju pach, karku i mankietach. Zrobiliśmy
też dwuwarstwowy kaptur z troczkami oraz ściągacze
rękawów i dołu bluzy. Dodaliśmy też szew skośny dla
eliminacji marszczeń. 

Skład: 90% bawełna i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Z kieszenią naszytą z przodu lub kieszeniami ciętymi. Szerokie 
mankiety ze ściągaczem. Komfortowa, drapana warstwa wewnętrzna - 
- 100% z bawełny. Dwuwarstwowy kaptur, metalowe oczka, szeroki 
troczek z metalowymi końcówkami. Dekoracyjne, płaskie szwy. 
Ściągacze w rękawach i w pasie. Taśma na karku, szwy boczne.  
 

Skład: 90% bawełna i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



Bluza damska na zamek standard bz02
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biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

S M L XL

Bluza męska oversize bovs1

Z kieszenią naszytą z przodu lub kieszeniami ciętymi. Szerokie 
mankiety ze ściągaczem. Komfortowa, drapana warstwa wewnętrzna - 
- 100% z bawełny. Dwuwarstwowy kaptur, metalowe oczka, szeroki 
troczek z metalowymi końcówkami. Dekoracyjne, płaskie szwy. 
Ściągacze w rękawach i w pasie. Taśma na karku, szwy boczne.  
 

Skład: 90% bawełna i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Bluza oversize z możliwością nadruku na karku. Wpasowu-
jąc się w modę zrobiliśmy opadający szew na ramionach.
Taśma wzmacniająca na karku oraz prążkowane ściągacze
rękawów i dołu bluzy są dodatkowymi zaletami bluz
oversizowych. Kaptur ma metalowe oczka na troczek.  
 

Skład: 90% bawełna i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



bluza damska oversize bovs2

spodnie dresowe męskie sd001
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Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL

biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

S M L XL

Bluza oversize z możliwością nadruku na karku. Wpasowu-
jąc się w modę zrobiliśmy opadający szew na ramionach.
Taśma wzmacniająca na karku oraz prążkowane ściągacze
rękawów i dołu bluzy są dodatkowymi zaletami bluz
oversizowych. Kaptur ma metalowe oczka na troczek.  
 

Skład: 90% bawełna i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Spodnie dresowe o fasonie jogger. Oprócz charakterystycznych, bo 
zakończonych ściągaczami nogawek, posiadają wysoki stan podkreślający 
talię i zapewniający wygodę, elastyczny pas z troczkami. Ściągacze dla 
większej trwałości posiadają w składzie lycrę oraz podwójne szwy. 
Spodnie mają też dwie wsuwane kieszenie boczne oraz kieszeń tylną. 
Wysoka zawartość bawełny w składzie dzianiny to gwarancja komfortu 
noszenia na co dzień i na treningu. Joggery doskonale prezentują się z każdym 
modelem bluzy, model dostępny w różnych wariantach kolorystycznych.

Skład: 90% bawełna ring-spun i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



spodnie dresowe damskie sd002
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Czapka z miękkiej bawełny o wysokiej gestości. Ciepła dwuwarstwowa. 
Posiada szwy overlock. Czapka o długości 24 cm i uniwersalnym rozmiarze. 

czapka beanie z elastanem cb01

Czarny Classic Red French 
Navy

Fuchsia Heather 
Grey

BiałySapphire 
Blue

Lime Green

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL

biały B-002 B-013 B-083 B-084 B-014B-011B-101B-271/1B-020/2 B-021/1B-085/2 B-087 B-070/1 B-157

B-094 B-093 B-024/1B-097/1 B-129 B-004 B-068/1B-037/1B-051B-128B-089 B-131/1

B-096 czarny/1 GRAFITMELANŻ 
40P/2

MELANŻ 8BMELANŻ 8B JEANS/1

B-114 B-060/1 B-061/2

B-122/2 B-124/2 B-095

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Spodnie dresowe o fasonie jogger. Oprócz charakterystycznych, bo 
zakończonych ściągaczami nogawek, posiadają wysoki stan podkreślający 
talię i zapewniający wygodę, elastyczny pas z troczkami. Ściągacze dla 
większej trwałości posiadają w składzie lycrę oraz podwójne szwy. 
Spodnie mają też dwie wsuwane kieszenie boczne oraz kieszeń tylną. 
Wysoka zawartość bawełny w składzie dzianiny to gwarancja komfortu 
noszenia na co dzień i na treningu. Joggery doskonale prezentują się z każdym 
modelem bluzy, model dostępny w różnych wariantach kolorystycznych.

Skład: 90% bawełna ring-spun i 10% poliester
Gramatura: od 180g do 340g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy, 
cyfrowy nadruk – DTG
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Skład: 95% bawełna i 5% elastan
Gramatura: 210g
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.



fartuch kelnerski fk01

Fartuch zapaska fz02
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Czarny Classic Red French 
Navy

Green Brown BiałyClaret

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta

Nowoczesny fartuch kelnerski w trwałym kolorze, łatwy w pielęgnacji, 
wykończony szlachetną apreturą. Twillowy materiał. Regulowana 
długość paska na szyiz 3 zatrzaskami. Naszywana kieszeń (40 x 20 cm) 
z 2 wygodnymi przedziałami (każdy 20 x 20 cm). Nadaje się do 
przemysłowego prania.    

Skład: 65% poliester i 35% bawełna
Gramatura: 195g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Funkcjonalny fartuch z paskiem z tego samego materiału. Twillowy 
materiał. Fartuch posiada wzmocnione szwy pasków oraz naszywaną 
kieszeń (60 x 22 cm) na całej szerokości fartucha, z 3 praktycznymi 
przegródkami (każda 20 x 22 cm). Jest możliwość prania (bez nadruku)
w temp. do 60°C. 
 

 Skład: 65% poliester i 35% bawełna
Gramatura: 215g
Nadruki: sitodruk , sitodruk 3D, folia flex, folia flock, nadruk odblaskowy
Hafty: haft komputerowy, haft 3D
Naszywki: haftowane, drukowane, elastomery, metki
Min. nakład: 50 szt.

Czarny Classic Red French 
Navy

Green Brown BiałyClaret

*barwimy też materiał pod PANTONE klienta





personalizacja



METKI 
W naszej ofercie dostępna jest pełna gama akcesoriów pasmanteryjnych, które 
nadają prestiż i indywidualny charakter spersonalizowanym projektom. Są to 
miedzy innymi metki. To ważny element przy produkcji oraz znakowaniu odzieży. 
Kreują wizerunek marki. Wszywki stosujemy zarówno w nowo uszytej odzieży, jak 
równieżw odzieży z katalogu usuwając oryginalną metkę producenta i zastępując 
ją metką klienta. Metki można stosować zarówno wewnątrz odzieży, jak i na 
wierzchu, podkreślając brand.
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METKI ŻAKARDOWE

METKI DRUKOWANE SITODRUKIEM METKI SATYNOWE DRUKOWANE



NASZYWKI GUMOWE - ELASTOMETRY

NASZYWKI HAFTOWANE

ETYKIETY KARTONOWE (HANGTAGI)

GUMA TKANA ZE ZDOBIENIEM

19

AKCESORIA



aKCESORIA
Oprócz tego wśród akcesoriów do wyboru są sznurki oraz zawieszki na zamki. 
Zawieszki do zamków błyskawicznych kurtek, bluz czy toreb, które są nie tylko 
efektowne, ale również bardzo praktyczne i wygodne. Zawieszka może być 
wykonana według indywidualnego projektu z logo firmy. Sznurki to element 
pasmanteryjny do kapturów lub spodni. Sznurowadła okrągłe i płaskie są dostępne 
w wielu kolorach i wzorach. Możliwa realizacja pod indywidualne zamówienie.
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ZAWIESZKI NA ZAMKI

SZNURKI



ODZIEŻ SPORTOWA FULLPRINT



KOSZULKA MĘSKA STANDARD tks01
Męska koszulka treningowa o standardowym kroju. Uszyta z 
technicznego materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając 
skórze oddychać dzięki szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint 
jest zadrukowana grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany 
jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 
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kOSZULKA DAMSKA STANDARD tks02
Damska koszulka treningowa o standardowym kroju. Uszyta z 
technicznego materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając 
skórze oddychać dzięki szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint 
jest zadrukowana grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany 
jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

KOSZULKA DZIECIĘCA STANDARD tks03
Dziecięca koszulka treningowa o standardowym kroju. Uszyta z 
technicznego materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze 
oddychać dzięki szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint jest 
zadrukowana grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest 
techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

kOSZULKA MĘSKA OVERSIZE TSO
Męska koszulka treningowa z krótkim rękawem o kroju oversize. Uszyta z 
technicznego materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze oddychać 
dzięki szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint jest zadrukowana 
grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, 
dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Dostępne rozmiary:

92 104 116 128 140 152
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Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

longsleeve męski standard tls01
Męska koszulka treningowa z długim rękawem o standardowym kroju. 
Uszyta z technicznego materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając 
skórze oddychać dzięki szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint jest 
zadrukowana grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest 
techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%
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longsleeve damski standard tls02
Damska koszulka treningowa z długim rękawem o standardowym kroju. 
Uszyta z technicznego materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze 
oddychać dzięki szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint jest 
zadrukowana grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest 
techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

longsleeve dziecięcy standard tls03
Dziecięca koszulka treningowa z długim rękawem o standardowym kroju. 
Uszyta z technicznego materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając 
skórze oddychać dzięki szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint 
jest zadrukowana grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest 
techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

koszulka męska polo standard pks01
Męska koszulka treningowa polo o standardowym kroju. Uszyta z technicznego 
materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze oddychać dzięki 
szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka polo fullprint jest zadrukowana grafiką 
według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki 
czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Dostępne rozmiary:

92 104 116 128 140 152
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Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL XXXL

Polo
Gramatura: 200g/m2
Materiał: poliester 100%



koszulka damska polo standard pks02
Damska koszulka treningowa polo o standardowym kroju. Uszyta z technicznego 
materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze oddychać dzięki 
szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka polo fullprint jest zadrukowana grafiką 
według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki 
czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 
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top męski standard topks01
Męska koszulka treningowa top o standardowym kroju. Uszyta z technicznego 
materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze oddychać dzięki 
szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint jest zadrukowana grafiką 
według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki 
czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL XXXL

Polo
Gramatura: 200g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

top damski standard topks02
Damska koszulka treningowa top o standardowym kroju. Uszyta z technicznego 
materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze oddychać dzięki 
szybkiemu odparowaniu potu. Koszulka fullprint jest zadrukowana grafiką 
według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki 
czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

sports bra sb
Biustonosz sportowy damski idealnie dopasowany do ciała. Uszyty z elastycznej 
tkaniny zapewniającej wyjątkowy komfort oraz pełną swobodę ruchów podczas 
treningów. Wykonany z wyjątkowo miękkiego oraz przyjemnego w dotyku 
oddychającego oraz szybkoschnącego materiału. Biustonosz sportowy jest 
zadrukowany grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką 
sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.
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Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 300g/m2
Materiał: nylon 90%, elastan 10%

Dostępne rozmiary:

S M L XL



Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

crop top oversize ctsovs
Crop top damski oversize do treningu. Przeznaczony do nakładania na 
biustonosz sportowy zapewnia wyjątkowy komfort oraz pełną swobodę ruchów 
podczas treningów. Wykonany z przyjemnego w dotyku oddychającego oraz 
szybkoschnącego materiału. Crop top damski t-shirt oversize z rękawem jest 
zadrukowany grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką 
sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.
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crop top z rękawem oversize ctssovs
Crop top damski oversize z rękawem do treningu. Przeznaczony do nakładania 
na biustonosz sportowy zapewnia wyjątkowy komfort oraz pełną swobodę 
ruchów podczas treningów. Wykonany z przyjemnego w dotyku oddychające-

go oraz szybkoschnącego materiału. Crop top damski oversize z rękawem jest 
zadrukowany grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką 
sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 180g/m2
Materiał: poliester 100%

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 180g/m2
Materiał: poliester 100%



luźne spodenki męskie krótkie ss01
Krótkie spodenki męskie do treningu. Posiadają kieszenie boczne oraz wcięcia 
w nogawce.  Zaprojektowane tak aby zapewnić wyjątkowy komfort oraz pełną 
swobodę ruchów podczas treningów. Wykonany z przyjemnego w dotyku 
oddychającego oraz szybkoschnącego materiału. Sportowe spodenki męskie są 
zadrukowane grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką 
sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

luźne spodenki damskie krótkie ss02
Krótkie spodenki damskie do treningu. Posiadają kieszenie boczne oraz wcięcia 
w nogawce.  Zaprojektowane tak aby zapewnić wyjątkowy komfort oraz pełną 
swobodę ruchów podczas treningów. Wykonane z przyjemnego w dotyku 
oddychającego oraz szybkoschnącego materiału. Sportowe spodenki damskie są 
zadrukowane grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką 
sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.
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Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL

3XL 4XL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 200g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL

3XL 4XL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 200g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

legginsy męskie ls01
Legginsy męskie sportowe idealnie nadające się do treningu. Uszyte z elastycznej 
tkaniny zapewniają wyjątkowy komfort oraz pełną swobodę ruchów podczas 
ćwiczeń. Wykonane z wyjątkowo miękkiego oraz przyjemnego w dotyku 
materiału. Legginsy fullprint są zadrukowane grafiką według twojego projektu. 
Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.
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Legginsy damskie sportowe z standardowym stanem idealnie podkreślające 
sylwetkę. Uszyte z elastycznej tkaniny zapewniają wyjątkowy komfort oraz 
pełną swobodę ruchów podczas treningów. Wykonane z wyjątkowo 
miękkiego oraz przyjemnego w dotyku materiału. Legginsy fullprint są 
zadrukowane grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest 
techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 280g/m2
Materiał: poliester 83%, elastan 17%

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 280g/m2
Materiał: poliester 83%, elastan 17%

legginsy damskie ls02

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



kolarki męskie lk001
Kolarki męskie sportowe idealnie nadające się do treningu. Uszyte z elastycznej 
tkaniny zapewniają wyjątkowy komfort oraz pełną swobodę ruchów podczas 
ćwiczeń. Wykonane z wyjątkowo miękkiego oraz przyjemnego w dotyku 
materiału. Kolarki fullprint są zadrukowane grafiką według twojego projektu. 
Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.
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Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 280g/m2
Materiał: poliester 83%, elastan 17%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Legginsy dzieciece sportowe z standardowym stanem idealnie podkreśla-

jące sylwetkę. Uszyte z elastycznej tkaniny zapewniają wyjątkowy komfort 
oraz pełną swobodę ruchów podczas treningów. Wykonane z wyjątkowo 
miękkiego oraz przyjemnego w dotyku materiału. Legginsy fullprint są 
zadrukowane grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest 
techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 280g/m2
Materiał: poliester 83%, elastan 17%

legginsy dziecięce ls03

Dostępne rozmiary:

92 104 116 128 140 152



bluza sweatshirt męska bss01
Bluza sweatshirt męska z nadrukiem fullprint. Wykonana z tkaniny 
wykończonej od spodu meszkiem zapewnia ciepłe i wygodne użytkowanie. 
Bluza jest zadrukowana grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany 
jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.
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Dostępne tkaniny:

Wykończona meszkiem
Gramatura: 200g/m2
Materiał: poliester 100%

Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL

Kolarki damskie lk002
Kolarki damskie sportowe z standardowym stanem idealnie podkreślające 
sylwetkę. Uszyte z elastycznej tkaniny zapewniają wyjątkowy komfort oraz 
pełną swobodę ruchów podczas treningów. Wykonane z wyjątkowo miękkiego 
oraz przyjemnego w dotyku materiału. Kolarki fullprint są zadrukowane grafiką 
według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki 
czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL XXL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 280g/m2
Materiał: poliester 83%, elastan 17%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



strój koszykarski męski sk01
Strój koszykarski męski do meczu oraz treningu. Specjalnie zaprojektowany 
krój zapewnia wyjątkowy komfort oraz pełną swobodę ruchów podczas 
meczów i treningów. Wykonany z przyjemnego w dotyku oddychającego oraz 
szybkoschnącego materiału. Strój koszykarski męski jest zadrukowany grafiką 
według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki 
czemu jest odporny na pranie.
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Dostępne rozmiary:

XS S M L XL

XXL 3XL 4XL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

bluza sweatshirt damska bss02
Bluza sweatshirt damska z nadrukiem fullprint. Wykonana z tkaniny 
wykończonej od spodu meszkiem zapewnia ciepłe i wygodne użytkowanie. 
Bluza jest zadrukowana grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany 
jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Wykończona meszkiem
Gramatura: 200g/m2
Materiał: poliester 100%

Dostępne rozmiary:

S M L XL XXL

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



strój koszykarski damski sk02
Strój koszykarski damski do meczu oraz treningu. Specjalnie zaprojektowany 
krój zapewnia wyjątkowy komfort oraz pełną swobodę ruchów podczas 
meczów i treningów. Wykonany z przyjemnego w dotyku oddychającego oraz 
szybkoschnącego materiału. Strój koszykarski damski jest zadrukowany grafiką 
według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki 
czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL

XXL 3XL 4XL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

strój koszykarski dziecięcy sk03
Strój koszykarski dziecięcy do meczu oraz treningu. Specjalnie zaprojektowany 
krój zapewnia wyjątkowy komfort oraz pełną swobodę ruchów podczas 
meczów i treningów. Wykonany z przyjemnego w dotyku oddychającego oraz 
szybkoschnącego materiału. Strój koszykarski dziecięcy jest zadrukowany 
grafiką według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, 
dzięki czemu jest odporny na pranie.

34

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Dostępne rozmiary:

92 104 116 128 140 152

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 



strój piłkarski męski sp01
Strój piłkarski męski do meczu oraz treningu. Komplet składa się z koszulki 
oraz spodenek. Specjalnie zaprojektowany krój zapewnia wyjątkowy komfort 
oraz pełną swobodę ruchów podczas meczów i treningów. Wykonany 
z przyjemnego w dotyku oddychającego oraz szybkoschnącego materiału. 
Strój piłkarski męski jest zadrukowany grafiką według twojego projektu. 
Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

XS S M L XL

XXL 3XL 4XL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

strój piłkarski damski sp02
Strój piłkarski damski do meczu oraz treningu. Komplet składa się z koszulki 
oraz spodenek. Specjalnie zaprojektowany krój zapewnia wyjątkowy komfort 
oraz pełną swobodę ruchów podczas meczów i treningów. Wykonany 
z przyjemnego w dotyku oddychającego oraz szybkoschnącego materiału. 
Strój piłkarski damski jest zadrukowany grafiką według twojego projektu. 
Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.
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Dostępne rozmiary:

XS S M L XL

XXL 3XL 4XL

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 
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strój piłkarski dziecięcy sp03
Strój piłkarski dziecięcy do meczu oraz treningu. Komplet składa się z koszulki 
oraz spodenek. Specjalnie zaprojektowany krój zapewnia wyjątkowy komfort 
oraz pełną swobodę ruchów podczas meczów i treningów. Wykonany 
z przyjemnego w dotyku oddychającego oraz szybkoschnącego materiału. 
Strój piłkarski dziecięcy jest zadrukowany grafiką według twojego projektu. 
Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne rozmiary:

92 104 116 128 140 152

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

czapka dwustronna cds
Czapka UNISEX dwustronna o standardowym kroju. Uszyta z technicznego 
materiału zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze oddychać dzięki 
szybkiemu odparowaniu potu. Czapka UNISEX fullprint jest zadrukowana 
grafiką na zewnątrz oraz w środku według twojego projektu. Nadruk wykonany 
jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporns na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 200g/m2
Materiał: poliester 80%, elastan 20%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 
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Dostępne tkaniny:

Oddychajaca, 
szybkoschnąca
Gramatura: 130g/m2
Materiał: poliester 100%

Oddychajaca, 
szybkoschnąca
Gramatura: 200g/m2
Materiał: poliester 80%, elastan 20%

komin economy bezszwowy keb
Komin klasyczny bezszwowy zadrukowany grafiką dwustronną nie 
łączoną według twojego projektu. Nadruk wykonany jest techniką 
sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Oddychająca,
szybkoschnąca
Gramatura: 105g/m2
Materiał: poliester 100%

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

komin premium kp
Komin premium UNISEX zaszyty z góry i dołu. Uszyty z technicznego materiału 
zapewni komfort i wygodę pozwalając skórze oddychać dzięki szybkiemu 
odparowaniu potu. Może być wykonany z materiału z ociepleniem lub bez. 
Komin premium jest zadrukowany grafiką 360  według twojego projektu. 
Nadruk wykonany jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.



ręcznik double-face rd
Wysokiej jakości ręcznik typu double-face z jednostronnym nadrukiem fullprint. 
Wykonany z bawełny oraz poliestru dzięki czemu zapewnia możliwość nadruku 
fullprint oraz zachowuje właściwości klasycznego ręcznika bawełnianego. 
Znakowanie wykonane techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporne na pranie.
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Dostępne tkaniny:

Gramatura: 400g/m2
Materiał: poliester 100% (przód),   
                 bawełna 100% (tył)

workoplecak ws
Workoplecak standardowy o wymiarach 35 cm x 40 cm. Występuje też 
w wersji long 35 cm x 45 cm. Istnieje możliwość wyboru koloru sznurków 
oraz wykonanie nadruku fullprint na całej powierzchni. Nadruk wykonany 
jest techniką sublimacji, dzięki czemu jest odporny na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka kodura
Gramatura: 120g/m2
Materiał: poliester 100%

Dostępne opcje:

sznurek przyszyty
do worka

sznurek przewleczony
przez oczko

kieszonka

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 
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szalik kibica sk
Szalik kibica fullprint z dzianiny poliestrowej. Szalik jest z obu stron zakończony 
frędzlami. Szalik zadrukowany obustronnie metodą sublimacji, która zapewnia 
wyjątkowe kolory oraz wytrzymałość na pranie.

Dostępne tkaniny:

Gładka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Mikrołezka
Gramatura: 140g/m2
Materiał: poliester 100%

Other fabric types available per request.

Ręcznik z mikrofibry rm
Ręcznik o wymiarach 30 cm x 50 cm oraz 50 cm x 100 cm. 
Model dostępny w dowolnej koloryzacji fullprint. 

Dostępne tkaniny:

Mikrofibra
Gramatura: 220g/m2
Materiał: poliester 88% (przód)
                 poliamid 12% (tył)

Inne tkaniny dostępne są na prośbę klienta. 
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skarpetki bawełniane sb
Wysokiej jakości skarpety sportowe UNISEX. Wykonane z bawełny która 
zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania. Możliwe jest naniesienie grafiki 
na wysokości kostki nadrukiem lub haftem według własnego projektu.

Dostępne rozmiary:

35/37 38/40 41/43 44/46



rodzaje znakowania



sitodruk
Sitodruk to najbardziej popularna technika wykonywania 
nadruków na odzieży i innych tekstyliach. Technika druku 
polega na przeciskaniu farby przez formę na specjalnie 
przygotowanej matrycy potocznie zwanej sitem.
Sito pokryte jest emulsją, na której odwzorowany jest 
drukowany obraz. Przeciskana farba przechodzi przez te 
obszary sita, które nie są pokryte emulsją. Tak powstały 
wzór przenoszony jest bezpośrednio na przedmiot lub 
papier/folię w zależności od techniki sitodruku

Kolory: różnorodna kolorystyka i cienie oraz kolory aplowe
Efekty i rodzaje: 
 -nadruk puff (3D, puchnący)
 -nadruk fotorealistyczny
 -nadruk żel (3D z imitacją wody/szkła)
 -nadruk aplowy (18 kolorów PANTONE)
 -nadruk złoto/srebro
 -nadruk brokatem
 -nadruk HD (3D i ostre krawędzie)
 -nadruk rastrowy (efekt 3D, fotorealistyczny)
 -nadruk farbami rozpuszczalnikowymi 
Pliki graficzne: grafika wektorowa (ai, eps, cdr, pdf) 
i bitmapa (jpg, png, psd, pdf, tiff) min. 300 dpi
Dodatkowe informacje: Jedna z najtańszych technik 
znakowania, szczególnie atrakcyjna w przypadku serii 
powyżej 20 sztuk:odporne na pranie, rozciąganie 
i uszkodzenia;Nadruki sprawdzają się tylko na bawełnie
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sitodruk: Efekty i rodzaje
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NADRUK ŻELOWYNADRUK PUFF

NADRUK FOTOREALISTYCZNY NADRUK ZŁOTY/SREBRNY



SITODRUK: EFEKTY I RODZAJE
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NADRUK BROKATEMNADRUK APLOWY

NADRUK HD NADRUK RASTROWY
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Technologia druku dedykowana między innymi do znakowa-
nia odzieży poliestrowej w tym sportowej, popularna również 
w zdobieniu kubków. Pierwszym etapem produkcji jest 
wykonanie cyfrowego wydruku na specjalnym papierze 
przy użyciu nowoczesnej drukarki. Kolejną czynnością jest 
przeniesienie wydrukowanej grafiki na docelową powierzchnię 
poliestrową. Odbywa się to za pomocą specjalnych pras 
transferowych, które za pomocą wysokiej temperatury 
aktywują barwniki trwale łącząc je z materiałem.

Kolory: różnorodna kolorystyka i cienie oraz kolory aplowe
drukowane tylko na białej tkaninie
Efekty specjalne: Idealna do wzorów przypominających zdjęcia
Pliki graficzne: grafika wektorowa (ai, eps, cdr, pdf) i bitmapa ( jpg, 
png, psd, pdf, tiff) min. 300 dpi
Dodatkowe informacje: nadruki sprawdzają się tylko na 
tkaninach z min. 70% poliestru; są niewyczywalne w dotyku;
staje się integralną częścią powierzchni zadrukowanej, co czyni
ją praktycznie niezniszczalną

SUBLIMACJA



HAFT
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Haft komputerowy to innowacyjna i bardzo wydajna metoda 
zdobieniaodzieży, która charakteryzuje się trójwymiarowym, 
wypukłym wzornictwem. Stosuje się go między innymi na 
koszulkach polo, bluzach, polarach, kurtkach, kamizelkach, 
czapkach z daszkiem, koszulach i wielu innych.

Kolory: ograniczona ilość kolorów
Efekty specjalne: możliwość łączenia z sitodrukiem i DTG
Pliki graficzne: grafika wektorowa (ai, eps, cdr, pdf) min. 300 dpi
Dodatkowe informacje: Zdobienie czapek i tekstyliów 
o większej gramaturze, gdzie nadruk nie jest możliwy;
Odporny na pranie w wysokiej temperaturze i praktycznie
na każde prasowanie.
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Jedna z najnowszych technologii druku. Stworzona z myślą 
o druku pojedynczych sztuk. Jako że ta dziedzina znakowania 
jest bardzo „młoda” nie bez znaczenia są stosowane maszyny 
(DTG Epson F-2000)oraz atramenty (standard Oeko-Tex). 
Certyfikat oznacza, że urządzenie umożliwia bezpieczne 
drukowanie na tkaninach przeznaczonych nawet dla niemowląt.

Kolory: różnorodna kolorystyka i cienie oraz kolory aplowe 
Efekty specjalne: Idealna do wzorów przypominających zdjęcia
Pliki graficzne: grafika wektorowa (ai, eps, cdr, pdf) i bitmapa 
( jpg, png, psd, pdf, tiff) min. 300 dpi
Dodatkowe informacje: Nadruki sprawdzają się tylko na bawełnie

DTG



dtf
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Nadruki DTF to nowa technologia nadruków wysokiej jakości. 
Nadaje się doskonale do nisko i średnio nakładowych produkcji.
Nadruki te są stosunkowo tanie i szybkie w produkcji 
w porównaniu z innymi metodami nadruków. Proces wykonywania
nadruków DTF, polega na druku grafiki na specjalnej folii, 
a następnie pokrycia wydruku specjalnym proszkiem.
Kolejno następuje wygrzewanie na prasie.

Kolory: różnorodna kolorystyka i cienie oraz kolory aplowe
Efekty specjalne: fotograficzna jakość nadruków
Pliki graficzne: grafika wektorowa (ai, eps, cdr, pdf) i bitmapa ( jpg, 
png, psd, pdf, tiff) min. 300 dpi
Dodatkowe informacje: łatwy proces produkcji i aplikacji
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Specjalne folie są wycinane przez sterowany komputerowo ploter
tnący a następnie przenoszone na odzież przy pomocy temperatury.
Pod spodem właściwej folii znajduje się niewyczuwalna warstwa 
kleju, aktywująca się dopiero pod wpływem wysokiej temperatury.

Kolory: jednolite kolory aplowe bez przejść tonalnych
Efekty specjalne: efektów np. holograficznych, metalicznych
Pliki graficzne: grafika wektorowa (ai, eps, cdr, pdf) min. 300 dpi
Dodatkowe informacje: odporne na pranie, rozciąganie i uszkodzenia

flex
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Tłoczenie to jedna z innowacyjnych technik, które są nieco mniej uniwersalne, ale 
pozwalają na stworzenie logotypu o nieszablonowym wyglądzie i właściwościach.

Najważniejszym założeniem procesu tłoczenia tkanin jest zmiana struktury 
materiału pod wpływem działania wysokiej temperatury. W przeciwieństwie do 
termotransferu czy sublimacji, nie wykorzystuje się tu jednak żadnych farb ani 
innych barwników. Opiera się na dwóch podstawowych odmianach – tradycyjnym 
tłoczeniu oraz tłoczeniu przestrzennym. W obu przypadkach do stworzenia wzoru 
konieczne jest przygotowanie odpowiedniej, dedykowanej tej funkcji matrycy.

Tradycyjny proces tłoczenia bywa nazywany tłoczeniem wgłębnym. Specjalnie 
przygotowana matryca wzoru zostaje rozgrzana do wysokiej temperatury, 
a następnie dociśnięta do wybranego fragmentu materiału. W ten sposób część 
włókien się odkształca i “wtłacza” do środka. Dzięki temu powstaje trwały wzór.

W przypadku tłoczenia 3D efekt końcowy jest jeszcze bardziej spektakularny. 
Ten proces często nazywa się więc tłoczeniem wypukłym. Oprócz matrycy, do 
wytłoczenia wzoru trzeba zastosować również specjalny stempel nazywany patrycą.
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