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Sportstøj  
i dit eget design
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Høj kvalitet, hurtig levering og fleksible løsninger gør 
vores cykeltøj helt unikt. Vi leverer i 2 cut: slimline cut 
(tætsiddende) og regulært cut (cut uden talje). Begge 
cut leveres i både herre og dame udgaver. Vi bruger 
kun de bedste materialer og puder og vi sælger intet, 
som vi ikke selv vil køre i. Vi udvikler og udfordrer vores 
tøj hele tiden samt lytter til vores kunder. Det gør 
vores cykeltøj til noget af det bedste på markedet.

Cykeltøj



Med vores helt nye løbetøj serie, som vi kan præsentere i 
2016, har vi fuldendt vores sportstøj. Vi har lavet helt nye 
toppe samt løbebukser og skiftet materialerne ud med høj 
åndbarhed.

Tøjet er udviklet i samarbejde med danske løbere og deres 
behov samt ønsker. Alt vores løbetøj leveres i både dame og 
herre cut og i str. XS - 3XL

Løbetøj



Triathlontøj
I samarbejde med triatleter har vi udviklet vores nye triserie 
”Speed”.

Fokus på tætsluttende sportspasform, samtidig med at 
man har fuld bevægelsesfrihed med fuld komfort, har været 
prioriteterne.

Nye syninger, nye lårbånd, ny tripude, lommer på tribuks og 
små ændringer af cuttet gør at vores SPEED triserie sidder 
og passer dig perfekt.

Fås i str. XS - 3XL (Herre og Dame)
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Tilbehør
Vi fokuserer på at fuldende jeres tøj design med masser af muligheder for tilbehør.  
Alt tilbehør hos os kan designes frit, så det passer til jeres tøj.

Da vi leverer helt ned til 3 stk., kan I hurtig og let gøre jeres design helt unik ved f.eks. at lave 
handsker, huer eller strømper.

Vores koncept på tilbehør går også lidt videre, idet vi hjælper  
med at finde briller og hjelme samt andet.  
Således, at jeres klub/virksomhed gør sig bedst.

Når vi taler om frit design, så mener vi det.  
Du kan vælge mellem 25 forskellige farver tråd.
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Design
Vi hjælper gerne med at designe jeres sportstøj og har tilknyttet 
dygtige designere, som kan gøre jeres sportstøj til jeres helt 
eget. Vi tilbyder ens design på tværs af både, cykel-, tri- og 
løbetøj.

Produktion
Tøjet produceres - i de fleste tilfælde indenfor 4-5 uger. Alt 

pakkes i separate poser pr. ordre, så du ikke efterfølgende selv 
skal sortere.

Webshop og bestilling
Alle vores kunder - store som små - kan få tilbudt at få deres 
helt egen webshop, således at medlemmer eller ansatte kan 
købe deres sportstøj løbende. Når vi leverer, pakker vi alle ordrer 
i særskilte poser. Således kan vi håndtere både logistikken og 
økonomien, uden at klubbestyrelse/ansatte skal være drivende.
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