
Branding  
skaper tillit.
Når du er ute etter det lille ekstra.
Når du ønsker kreativitet og nytenking. 

Vi kan hjelpe deg å lage de beste løsningene.

Design, farger, applikering, piping, knapper, 
sømmer, kontraster, merker, trykk? 

Mulighetene er nesten uendelige  
for å få ditt eget design.
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Knapp 
Velg en eller flere knapper i en 
kontrastfarge.

Button down 
Button down snipp.

Mansjett 
Innside mansjett, kontrast  
mønster eller farge.

Knapp 
Velg en kontrastfarge på  
knappetråden.

Brodering 
Brodering direkte på plagg.

Nakke etikett Personlig 
vevd etikett i nakken.på plagg.

Innvendig snipp 
Kontrast mønster eller farge på 
innside av kragen.

Piping i nakke 
Piping i kontrastfarge i nakken.

  Knapphull 
Velg en kontrastfarge i tråden 
på knappe hullet.

Silketrykk 
Trykk direkte på plagg.

Skjorte
Skjorte til jobb, fritid, dress, uniform,  jeans, 
med lang erm, korte erm, button down, med 
snipp, uten snipp. Ensfarget, rutet, stripet, 
mulighetene er mange. Vi hjelper deg å fin-
ne stil og kvalitet som passer ditt prosjekt. 
Minimums ordre er 70 st., du kan mikse 
størrelser, dame, herre regular og herre 
slimfit.

Spesial stoffer 
Er du på jakt etter det helt spesielle, 
hjelper vi deg med å finne frem til 
akkurat det stoffet, den kvaliteten, det 
designet og det mønsteret som kan 
passe for ditt prosjekt.
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Polo
Polo piquet er plagget som passer de 
fleste. Det kan tones opp og ned, alt etter 
behov. Produseres i mange kvaliteter. 
Med gjennomtenkt profilering, blir det 
lett et favorittplagg. Minimumsordre 
ved standard kvalitet og farge 100 stk, 
egen PMS farge er minimumsordre 
200 stk og ved spesielle kvaliteter 300 
stk. Dekor detaljer i dine farger får du 
uansett antall.

Eget design 1 
Sette inn deler i kontrastfarger min. 200 stk.

Eget design 2
Diverse merkemetoder satt sammen, kontrast-
farge på krage, stripe i erm, egen vevd påsydd 
tag, applikering, trykk og brodering.

Knapp 
Kontrastfarge på knappetråd.

Nakke etikett 
Personlig vevd etikett i nakken.

Kontrast i krage  
og erm Kontrastfarge vevd 
inn i kragen og avslutning på 
erm, fra 100 stk.

Knapp 
Kontrastfarge på knapp.

Applikering 
Stoff som er sydd utenpå,  
f.eks bokstaver og tall, ofte i en 
annen struktur enn i plagget.

Silketrykk 
Trykk direkte på plagg.

Vevde merker 
Eget merke, vevet som syes eller 
varmes på.

Kontrast stripe 
påsydd Kontrastfarget bånd 
sydd på ermet, minimumsordre 
200 stk.

Piping 
Nakkebånd i kontrastfarge.

Brodering 
Brodering direkte på plagg.

Transfer 
Trykket merke som  
varmes på plagg

Flock trykk 
Transfertrykk med flosset  
overflate.
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Collegejakke
Collegejakke med eller uten hette, med eller uten 
glidelås, høy krage, uten krage, bare fantasien stopper 
deg.  Minimums antall 100 stk ved standard farge, mini-
mum 200 stk ved egen farge.

Eget design Plagg satt 
sammen av flere farger.  
Minimumsordre 200 stk.

Applikering Stoff som er sydd utenpå, f.eks 
bokstaver og tall, ofte i en annen struktur enn 
plagget

Kontrast i hette 
Egen farge på for i hette,  
eventuelt med trykk.

Nakke etikett 
Personlig vevd etikett i nakken.

Rygg 
Broderi på hette.

Piping 
Nakkebånd i kontrastfarge.

Brodering 
Brodering direkte på plagg.

Silketrykk 
Trykk direkte på plagg.

Vevde merker 
Eget merke, vevet som syes eller 
varmes på.

Embossing (preg) 
Logo/mønster som preges inn 
i plagget, som skaper en 3D 
effekt i stoffet.

Velge snor Velg farge, flat 
eller rund, type avslutning f.eks. 
brett og søm eller knute.

Striper Kontrast i linning og/
eller mansjett

Transfer 
Trykket merke som  
varmes på plagg.
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Collegegenser
College genser med eller uten hette, eller med krage 
og knappestolpe, mulighetene er mange. Velg  din  
modell og kvalitet.  Minimums antall 100 stk ved  
standard farge, minimum 200 stk ved egen farge.

Transfer Trykket merke som varmes på plagg

Med krage 
Rugbygenser, collegegenser 
med krave og knappestolpe.

Kontrast farger Plagg 
satt sammen av flere farger. 
Minimumsordre 200 stk.

Kontrast striper 
Innfelt striper i kontrastfarger. 
Minimumsordre 200 stk.

Piping 
Nakkebånd i kontrastfarge.

Applikering Stoff som er 
sydd utenpå, f.eks bokstaver og 
tall, ofte i en annen struktur enn 
plagget.

Brodering 
Brodering direkte på plagg.

Silketrykk 
Trykk direkte på plagg.

Vevde merker 
Eget merke, vevet som syes eller 
varmes på.

Embossing (preg) 
Logo/mønster som preges inn 
i plagget, som skaper en 3D 
effekt i stoffet.

Nakke etikett 
Personlig vevd etikett i nakken.
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T-shirt
T - skjorte, kort, 3/4 eller lang erm, med rund eller v-hals, dame-, herre- el-
ler/og barnemodell. Minimums antall 100 stk ved standard farge, minimum 
200 stk ved egen farge.

Kontrast i ermet 
Påsydd en ekstra brett i kontrast-
farge på erm, gir inntrykk av å ha 
en annen t-skjorte under.

Gummierte  merker 
Gummiert 3D merke påsydd 
plagget.

Kontrast i krage 
Kontrastfarge sydd inn i kragen.

Nakkebånd 
Nakkebånd i kontrastfarge.

Nakke etikett 
Nakkeetikett silketrykket direkte 
på plagget eller personlig vevd 
etikett i nakken.

Silketrykk Silketrykket logo på plagg.

Vevde merker 
Eget merke, vevet som syes eller 
varmes på.
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Sublimasjon 
(full trykk)

Sublimerte plagg gir uante muligheter. Finnes fra de enkleste kvaliteter i 
polyester til de mest avanserte som Cool Max for høy treningsaktivitet og 
SoftShell med membran som er vind- og vann avstøtende. Vi leverer alt fra 
bikini, via sykkeltøy til varmende coachjakker. Minimums antall 5 stk.

Eksempel 1

Eksempel 2

Detalj
Sublimering gir en 100% riktig billed gjengivelse, 
ned til den minste detalj.

Detalj Plaggets enkelte deler trykkes før montering. 
Sublimeringen gjør at fargene trekkes inn i overflaten, 
noe som gir plagget samme myke følelse over hele, 
uavhengig av antall farger i trykket.
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Trening
Skal dere stille lag i Holmenkollstafetten, Oslo Marathon eller andre konkurranser, 
gir dette muligheten til å ha alt fra topp, shorts til overtrekksdress med samme profil. 
Her kan vi tilby kvaliteter som Coolmax,  Ultravent,  Spandex og Polyester som er 
anerkjente kvaliteter på treningstøy. Og sublimering gir unike muligheter til å lage 
eget design. Minimumsordre er 5 enheter pr design/plagg, men du kan blande 
størrelser.

Detalj 2 Retro fotballskjorte.

Detalj 1
Samme fargepallet på tights, pannebånd og lue.
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Sykkel
Sykkeltøy stiller store krav til passform og kvalitet.  
Vi kan tilby en rekke kvaliteter i bukse med og uten 
”bib”, padding og topper, samt ben- og armvarmere. 
Minimumsordre 5 stk pr plagg.

Eksempel
Sublimering gir fritt spillerom for 
design og farger.
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Jakker
Ytterjakker, selger jakker, tykke jakker, tynne jakker, 
vind-, regn- og skalljakker. Vi kan lage jakker til alle 
behov. Minimumsordre 100 stk i standard kvalitet og 
farge. Når merkingen er gjennomtenkt og blir utført 
under produksjonen, blir det en unik jakke.

Farger 
Bruk profilfarger til å sette sammen jakken i helt eget 
design. Minimumsordre 300 stk.

Vevde merker 
Bruk av vevde merker på jakken 
er med på å gi jakken den  
profilen som passer.

Refleks 
Refleks kan syes på som bånd/pi-
ping eller varmes på som transfer.

For 
Foret i jakken kan også merkes, 
en eksklusiv detalj, min. 200 stk.

Gummierte  merker 
Gummiert 3D merke påsydd 
plagget.
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Fleece
Fleece er et populært inner- og mellomlagsplagg, som har utviklet seg i 
mange varianter og kvaliteter siden starten. Minimumsordre 100 stk i  
standard kvalitet og farge. 300 stk i egen PMS farge.

Vester
Vest er et populært mellomlagsplagg- og varmeplagg,  

både til trening og jobb. Kan produseres i alle kvaliteter, avhengig av 
formål. Boblevest, fleecevest, softshell vest. Minimumsordre 100 stk i 

standard kvalitet og farge.

Farger Fleece satt sammen i 
tråd med logofargene.  
Minimumsordre 300 stk.

Brodering 
Klassisk broderi.

Innfelte farger 
Innfelt kontrastfarger i side og 
på skulder. Standard farger  
minimumsordre 50 stk.

Kontrast 
Innfelt kontrastfarger i deler av 
plagget. Standard farger mini-
mumsordre 50 stk.
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Caps/Luer/ 
Sokker/Buff
Plaggene som supplerer antrekkene, eller som også 
kan stå for seg selv. Caps minimum 300 stk. Lue mini-
mum 100 stk. Sokk minimum 5 par.

Detalj 
3D broderi med påsydd 

vevd merke.

Lue Strikket lue i standard  
garnfarger med brodert logo.  
Minimumsordre 100 stk.

Sokk Sokk i standard garn-
farger med kontrast i tå og  
hæl samt navn vevd inn.  
Minimumsordre 5 par.

Pannebånd 
Sublimert pannebånd  
og lue. Minimumsordre 5 stk.

Buff  Buff sublimert, trykket, 
vevd eller strikket. Merino ull, ull, 
bomull eller polyester.

Caps 
Bomulls twill, hvit 3D brodering på 
frontpanel, hvit piping i brem samt 

hvit tråd-markering av luftehull.  
Minimumsordre 300 stk.
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Det ligger  
i detaljene.

Velkommen til

Finner du ikke det du ønsker?
Vi hjelper deg med alt fra 
de enkle til de mest 
utfordrende prosjektene.

Teamet i Spesialproduksjon.no har over 20 års erfaring 
som leverandør av spesialproduserte tekstiler i store og 
små antall til alle behov. Vi har også alternativer vi kan 
levere på meget kort tid.

Vi har bygget opp en organisasjon som kan hjelpe å 
skape merverdi for våre kunder: alt fra ide, til kreasjon, 
produksjon og til slutt logostikk og levering.

Pris og leveringstid vet vi av erfaring er vesentlig i 
mange prosjekter, det streber vi etter å oppnå på en 
tilfredsstillende måte for våre kunder.


