
Clubkleding op maat



Een nieuwe outfit, een ware zoektocht

Bent u opzoek naar een nieuwe outfit voor uw club?
Iets persoonlijks en niet hetzelfde als uw tegenstander?
En ook nog eens langer leverbaar zodat ook uw toekomstige leden erin kunnen 
spelen?

Tja, bij de huidige merken is dat een flinke opgave. Echter wij hebben voor u de 
oplossing!

Wij kunnen in samenwerking met u tot een passend design komen voor uw club of 
organisatie. Omdat alle shirts/polo’s met de hand gemaakt worden is naleveren geen 
enkel probleem.



HMC/MMC

De HMC (mannen) en de MMC (dames) zijn heerlijke shirts (ronde hals) om in te 
spelen. 100% Polyester 140 grs/m2



HMR/MMR

De HMR (mannen) en de MMR (dames) zijn heerlijke shirts (V-hals) om in te 
spelen. 78% Polyester 22% Elastane



Polo Unisex en Woman

De Polo Unisex en Woman zijn heerlijke polo’s om in te spelen. 
100% Polyester 140 grs/m2



De mogelijkheden zijn eindeloos

Wilt u uw clublogo verwerken in de achtergrond, meerdere sponsoren, een overgang 
van kleuren? Uw naam op het shirt? De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Dat maakt het juist zo leuk! U heeft echt een persoonlijke ontwerp.



Maten

Alle Unisex ontwerpen zijn verkrijgbaar in maat:
5/6 7/8 9/11 12/14 15/16 jaar
S t/m 3XL

Alle Women ontwerpen zijn verkrijgbaar in maat:
2XS t/m 3XL



Passen, bestellen en leveringen

Wij hebben een pasmaten serie die u kunt lenen. 
U ontvangt tevens 2 excellijsten, 1 voor de heren, 1 voor de damesmaten.
In de lijst kunt u aangeven hoeveel shirts u wenst te ontvangen per maat alsmede welke 
namen op de shirts geplaatst moeten worden. 

De bestelling dient vooraf betaald te worden. Na betaling zal de levering van uw 
bestelling voor de meeste van onze producten binnen 4 weken (shirts) of 6 weken 
(polo’s) plaatsvinden.

De betaling van de factuur is tevens de goedkeuring van het design.

Naleveren is geen enkel probleem want de shirts worden met de hand voor u gemaakt.



Enkele voorbeelden



Enkele voorbeelden



Enkele voorbeelden



Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze catalogus vragen stuur dan een email naar

info@allrackets.com


