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Erotu eduksesi työpaikalla, messuilla, tapahtumissa tai matkoilla. 

Teetä kustomoidut tuotteet omien toiveittesi mukaan. 

Suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä tuotteita lähes 

30 vuoden kokemuksella asiakkaan toiveiden mukaan. 

Annamme suunnitteluun ammattitaitoista näkemystä halutun 

lopputuloksen saavuttamiseksi. Hyvät ja luotettavat 

yhteistyöverkostomme takaavat tilauksen vaivattomuuden. 

Tyytyväinen asiakas on meille   sydämen   asia!
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Saatavilla on useita päähinemalleja toivomillasi kangasvaihtoehdoilla, 

valitsemillasi brodeerauksilla, painatuksilla sekä muilla yksilöinneillä.

Brodeeraukset ja painatukset tehdään kankaalle ennen lakin 

muotoonompelua. Tämä mahdollistaa erikoisemmatkin yksilöinnit, 

kuten 3D-brodeerauksen tai painatuksen lipan päälle. 

Ehkä haluat teettää lakin ihan omalla kankaalla? 

Nykyään on suosittua painaa kangas täyteen omaa designia. 

Kustomoiduista päähineistä toimitamme mallin hyväksyttäväksi 

kahden-kolmen viikon sisällä tilauksesta. Mallin perusteella on 

mahdollista tehdä vielä viimeiset muokkaukset ennen 

tuotannon aloittamista.

Minimitilausmäärä lippalakeille on 48 kpl ja pipoille 300 kpl. 

Nopeimmillaan lentorahtina tilatut päähineet saadaan 

Suomeen noin kuudessa viikossa. 

Laivarahtina toimitusaika on noin kolme kuukautta tilauksesta.
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Custom
Caps

KUSTOMOIDUT 
PÄÄHINEET
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HYVÄKSY MALLI
Kun sopiva ajatus päähineestä 
on syntynyt, teetämme lakkimallin 
tarkasteltavaksi. Malliin voidaan 
tehdä vielä muutoksia, jotta 
päästään haluttuun 
lopputulokseen. 

Autamme mielellämme 
suunnittelussa!

VALITSE KANGAS
Kangas voi olla yksivärinen, kuviollinen tai 
vaikka omalla designilla painettu. Erivärisiä 
kankaita voi halutessaan myös yhdistellä. 
Vain mielikuvitus on rajana!

VALITSE PÄÄHINEMALLI
Saatavilla on lähes kaikki päähinemallit 
tupsupiposta snapbackiin.

YKSILÖI
Logojen asettelussa ja yksityiskohtien 
toteutuksessa on paljon vaihtoehtoja. 
Logo voidaan brodeerata, painaa tai 
vaikka stanssata nahkajäljitelmämerkkiin. 
Yksityiskohtia ovat esim. tikkauksien 
värit ja kiinnitysmekanismit.
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Tehdastoimituksena onnistuvat myös erilaiset irtomerkit. Saatavilla mm. 

brodeerattuja, painettuja ja kudotuttuja merkkejä. Kumimerkkejä, stans-

sattuja nahkajäljitelmämerkkejä, metallimerkkejä sekä lippalakin lipan 

päälle liimattavia tarroja.

Merkin muoto ja koko on vapaasti valittavissa. Kudottu merkki voi olla 

myös liimapohjalla, jolloin sen voi helposti prässätä tuotteeseen kiinni.

Minimitilausmäärät ovat pieniä riippuen merkistä, yleensä alkaen 

50 kpl/merkki. Tilausmäärä vaikuttaa hintaan.

Merkkien toimitusaika on kolmisen viikkoa, sisältäen mallikuvan hyväk-

symisen ja toimitusajan. Merkit toimitetaan valmiiksi viimeisteltyinä, jolloin 

ne ovat heti käyttövalmiita.

Merkeillä voit helposti brändätä tuotteet, sama merkki toimii esimerkiksi 

pipossa tai t-paidan hihassa.

Custom
Labels

KUSTOMOIDUT 
MERKIT
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Sama keinonahkamerkki 
toimii hyvin eri vaatteissa

Taitettu kudottu 
merkki on helppo 

valinta.
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Luo mieleisesi pyyhe, jossa voi olla joko edustamasi yrityksen tai seuran 

nimi ja logo tai painata valokuva pyyhkeeseen. 

 

Jos haluat hillitympää ilmettä valitse valokuvallisen pyyhkeen sijaan 

tavallinen froteepyyhe kudottuna yrityksesi värissä. Tyylikäs tapa on lisätä 

logo ripustuslenkkiin tai tuotelappuun.

Älä pelkää ryhtyä suunnitteluun. Vaihtoehtoja on paljon ja autamme 

sinua mielellämme vuosien tuomalla kokemuksella. 

Pyyhkeillä ja huovilla on nopeat toimitukset. Toimitusaika vahvistetaan 

kunkin tilauksen yhteydessä.

Custom
Towels

KUSTOMOIDUT 
PYYHKEET JA 

HUOVAT
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FROTEE MIKROKUITUPYYHKEET

• Puuvillafroteeta/mikrokuitupolyesteria
• 400 g/m²
• Useita eri kokoja
• Painettava puoli mikrokuitua
• Tausta froteeta (aina valkoinen, ei painettavissa)
• Satiiniripustuslenkki, jossa pesuohje ja materiaalitiedot
• Yksittäispussitettu
• Minimitilausmäärä 100 kpl

TRAVEL PYYHE

• Sileää mikrokuitupolyesteriä
• 200 g/m²
• Useita eri kokoja
• Molemmin puolin painettava
• Sopii erityisesti matkustus- ja retkeilykäyttöön, 
   koska kuivuu nopeasti
• Menee kätevästi pieneen tilaan
• Minimitilausmäärä 100 kpl

FROTEEPYYHKEET
• Puuvillafroteeta
• 320 - 1300 g/m², pyyhkeen paksuus valittavissa
• Pyyhkeet voivat olla brodeerattuja, logolla kudottuja
   tai painetulla boordilla kuten kuvassa. 
   Erilaiset jaquard-kudotut pyyhkeet ovat myös mahdollisia.
• Ripustusnyöri
• Minimitilausmäärä 300-500 kpl

SUBLIMOITU GOLFPYYHE
• Puuvillafroteeta/mikrokuitupolyesteriä
• 400 g/m²
• 30 x 50 cm
• Metallinen ripustin
• Mikrokuitupuoli sublimoitavissa reunasta reunaan
• Tausta froteeta
• Froteella kuivaat, mikrokuidulla kiillotat
• Minimitilausmäärä 100 kpl
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SUBLIMOITU SHERPA 
FLEECEHUOPA
• Painettava puoli 100 % mikrokuitua
• Kääntöpuoli sherpa-karvaa
• 120 x 150 cm
• Minimitilausmäärä 100 kpl

SUBLIMOITU
MIKROKUITUHUOPA
• Polyesterimikrofleeceä
• 250 g/m²
• 150 x 180 cm
• Sublimaatiopainatus tehdään yhdelle puolelle
• Kääntöpuoli on aina valkoinen
• Tarkka painojälki
• Tikatut reunat
• Minimitilausmäärä 100 kpl

RETKIHUOPA
• Tausta vedenkestävää Non-woven materiaalia
• 120 x 150 cm
• Kantohihna
• Tarrakiinnitys
• Minimitilausmäärä 100 kpl
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Custom
Bags

Olalla keikkuva, menossa mukana kulkeva kassi on mainio mainospaikka. 

Sinullakin on varmasti mielessäsi, millainen on oikein hyvä kassi. Mitä jos 

loisit sellaisen itse? Me autamme sinua suunnittelussa.

Mieti, millaiseen käyttöön kassi tulee: kuinka suuri tai pieni kassin tulisi olla, 

minkä pituiset sangat siihen tarvitaan ja mitä materiaalia kassi olisi? 

Haluatko kassin monivärisellä painatuksella tai yksivärisen hillitymmän ver-

sion pienellä logolla? Vain mielikuvitus on rajana.

Minimitilausmäärät riippuvat valitusta materiaalista sekä mallista. 

Toimitusaika vahvistetaan kunkin tilauksen yhteydessä.

KUSTOMOIDUT 
KASSIT

YOUR 
DESIGN 
HERE
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Puuvillakassi
• 100 % puuvillaa
• 120 g/m²
• Valittavana lyhyet tai pitkät
   kantohihnat
• 42 x 38 cm
• Minimitilausmäärä 500 kpl

Heijastava kassi
• Ostoskassi tai jumppapussi kokonaan 
   heijastavasta 100 % polyesterista
• Kassin mitat, kantohihnat ja painatukset  
   toiveiden mukaan
• Minimitilausmäärä 500 kpl

Kierrätys-
materiaali
• RPET-kierrätysmateriaalikassi
• Valmistettu kierrätyspulloista
• Minimitilausmäärä 3000 kpl

Non woven
• Non woven polypropyleeni
• Vahva, edullinen ja helposti käsiteltävä 
   materiaali, joka rasittaa luontoa vähemmän 
   kuin kudottu materiaali
• Non woven kassi voidaan myös laminoida 
   kassin sisä- tai ulkopinnalta, 
   antibakteerinen käsittely
• Useita eri värivaihtoehtoja
• Minimitilausmäärä 500 kpl

Autamme mielellämme 
suunnittelussa!

VALITSE 
MATERIAALI

MÄÄRITTELE 
KASSIN 
MUOTO

YKSILÖI

PÄÄTÄ KASSIN
KUVIO

VALITSE 
KANTOHIHNOJEN 
PITUUS



22

Custom
Shirts

Tyylikäs ja hyvin istuva kauluspaita on vaate, joka huomataan.

Yksityiskohdilla viimeistelty paita luo yrityksellesi yhtenäisen 

ilmeen esim. myymälöissä, messuilla sekä tapahtumissa. 

Saatavilla olevat materiaalit ovat laadukkaita ja valikoima laaja.

Aloita kauluspaidan suunnittelu valitsemalla väri, malli ja mate-

riaali. Autamme sinua mielellämme suunnittelussa, joten kysy 

rohkeasti ideoita.

Painatukset ja brodeeraukset on mahdollista tehdä kauluspai-

taan jo tehtaalla. Brodeeraukset onnistuvat myös paidan 

kauluksiin.

Toimitusaika vahvistetaan kunkin tilauksen yhteydessä.

KUSTOMOIDUT 
KAULUSPAIDAT

VALITSE 
MATERIAALI

VALITSE 
NAPPILISTA
JA NAPIT

KUSTOMOI 
HIHANSUUT

VALITSE 
KAULUS

VALITSE 
TASKU

KUSTOMOI 
LABEL
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Takit ja paidat 
kustomoituna
Paitoja sekä takkeja on mahdollista brändätä vaivatto-
masti oman näköisiksi. Vaatteet ovat korkealaatuisia ja 
tyylikkäitä. Anna siis oman brändisi näkyä 
ensiluokkaisena.

Esim.

• Oma tuote- ja riippulappu 

• Kontrastiväriset kaulukset, hihansuut

• Logolliset napit

• Brodeeraus, painatus

• Valitsemasi värit

Tuotteet Minimimäärä Minimimäärä/koko

T-paidat 1000 kpl 50 kpl
Pikeet 1000 kpl 50 kpl
Colleget 1000 kpl 50 kpl
Fleecet 1000 kpl 20 kpl
Takit 500 kpl 20 kpl
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Custom
Products

Miltä kuulostaisi kansituoli, essu tai koristetyyny omalla kuviolla? 

Kustomoituna voidaan valmistaa oikeastaan mitä vain. Kysy rohkeasti, 

me autamme! 

KUSTOMOIDUT 
MUUT

TUOTTEET
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KANSITUOLI
•  Pyökkiä
• Öljytty natural tai vintage valkoinen
•  Vahva polyesterikangas sublimoitavissa oman 
  designin mukaisesti
•  Kokoontaitettava
• Minimitilausmäärä 25 kpl

SUBLIMOITU KORISTETYYNY
•  Mikrokuitupolyesteriä
• 40 x 40 cm
• Molemmin puolin painettuna
• Sisältää täytteen
• Minimitilausmäärä 100 kpl

PAINETTU ESSU
• 100 % polyesteriä
• 60 x 80 cm
• Painettavissa reunoille saakka
• Minimitilausmäärä 100 kpl

LEIKKUULAUTA
• Pyökkiä
• 26 x 18 x 1,8 cm tai 26 x 38 x 1,8 cm
• Kaiverrus tai laserpainatus
• Minimitilausmäärä 100 kpl

PUSSUKKA AURINKO- TAI 
SILMÄLASEILLE
• Mikrokuitua
• 200 g/m²
• Pussukan mitat noin 10 x 20 cm
• Molemmat puolet painettuina
• Nyörikiristin
• Sopii lasien säilytykseen sekä puhdistamiseen
• Minimitilaus 100 kpl

LOGOLLA KUDOTUT PELLAVAT
• 70 % pellavaa, 30 % puuvillaa
• Pefletti/tabletti 52 x 48 cm, laudeliina/kaitaliina 
   52 x 150 cm
• 260 g/m²
• Kutistuvuus 5-7 %
• Minimitilausmäärä pefletti 250 kpl / laudeliina 100 kpl
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KUSTOMOIDUT 
PUUVILLALAKANAT
• 100 % puuvillaa
• Pussilakana 150 x 200 cm, tyynyliina 50 x 60 cm
• Molemmin puolin painettuna tai toinen puoli 
   yksivärisestä kankaasta
• Minimitilausmäärä 100 kpl

KUSTOMOIDUT 
KYLPYTOSSUT
• 100 % puuvillaafroteeta
• 460 g/m²
• Pohja liukumatonta kumia
• Saadaan värjättyä yrityksen omien 
   PMS -sävyjen mukaan
• Minimitilausmäärä 300 paria

TEFISMART KAITALIINAT
• 90 % polyesteriä, 10 % puuvillaa
• Paino 230 g/m²
• 40 x 145 cm
• Tefismart-käsittelyn ansiosta liina pysyy puhtaana 
   pidempään
• Sublimaatiopainatus tehdään liinan toiselle puolelle
• Toinen puoli on aina valkoinen
• Tarkka painojälki
• Tikatut reunat
• Pesuohjeiden viereen on mahdollista 
   painattaa oma logo
• Minimitilausmäärä 25 kpl

TARJOTTIMET
• Suorakulmainen tai pyöreä 
• Painatukset myös pohjaan. 
• Suomalainen tuote ja valmistus
• Useita eri kokovaihtoehtoja
• Minimitilausmäärä 50 kpl 

LOGO LOGO

KUSTOMOIDUT TUUBIHUIVIT
• 100 % mikrokuitupolyesteriä
• 25 x 50 cm
• Sublimaatio painatus
• Yksittäispussitettu
• Minimitilausmäärä 500 kpl

KUSTOMOIDUT LAPASET
• 100 % kudottua akryylia
• Sisällä fleecevuori
• Lapaset voidaan yksilöidä kutomalla, 
   brodeeraamalla tai käyttämällä irtomerkkejä
• Minimitilausmäärä 200 - 300 paria

KUSTOMOIDUT HUIVIT
• Polyesterimikrofleeceä
• 250 g/m²
• 25 x 160 cm
• Tikatut reunat
• Toinen puoli painettu, toinen valkoinen
• Minimitilausmäärä 100 kpl




