Fietskleding

Je hebt al een gepersonaliseerd
(eigen design) fietsshirt vanaf
€ 37,50 (inclusief BTW!)

Je hoeft bij M2Wear/Doltcini dus geen mega aantallen af te nemen. Custom designs voor jouw
fietsclub, sportteam of vriendengroep. Vanaf 10 stuks mogelijk! Denk aan bijvoorbeeld vier
broeken, vier shirts met korte mouw en twee met lange mouw.
M2Wear stelt samen met jou, helemaal naar eigen wens, je assortiment van A tot Z samen.
Ga direct aan de slag met ons handige stappenplan. Neem zelf de regie in handen door aan te
geven welke logo’s je op welke plek wilt hebben, of laat de designers van Doltcini aan de slag
gaan voor een mooi ontwerp voor jouw fietsshirt.
Het ontwerpen gaat heel eenvoudig.

STAP 1: Download de template om te zien op
welke plaatsen we de logo(‘s) kunnen
drukken.
STAP 2: Lever de logo’s aan en laat ons met
cijfers weten waar deze logo’s gedrukt mogen
worden.
STAP 3: Kies welke kleding je wilt laten
bedrukken. Daarbij zijn aantallen, kleuren en
maten belangrijk om aan ons door te geven.
STAP 4: Je ontvangt daarna een voorstel van
ons, zodat je een beeld hebt hoe het eruit komt
te zien.
Na goedkeuring van het design gaan de
machines aan de slag en wordt jouw
fietskleding bedrukt.

Na of tijdens het maken van het ontwerp worden pasmaten geleverd zodat iedereen de
gewenste items kan passen.
PRODUCTIEPROCES:

Printen
Het ontwerp wordt door onze ontwerpers in patroon gezet en daarna uitgeprint op een van onze
10 digitale printers. Nadat deze is geprint, wordt deze gecontroleerd.
Je ontvangt altijd een proefdruk van uw kleding op ware grootte en kleuren.

Snijden van stoffen
Tijdens het printen van het papier zullen de stoffen die nodig zijn worden gesneden door onze
snijmachines.

Sublimatie
Nadat de stoffen zijn gesneden en het papier is gedrukt kan de sublimatie beginnen. De stof zal
nu op het papier worden gelegd en zal door een drukpers gaan zodat de print op de stof wordt
gesublimeerd. Nadien zal alles nog eens worden gecontroleerd op fouten zodat alles is zoals het
gemaakte ontwerp.

Naaien
Nadat alles is gecontroleerd, worden alle delen aan elkaar genaaid. Hierna wordt alles nog eens
gecontroleerd en worden alle overtollige draadjes afgeknipt.

Ervaring op het hoogste niveau
Doltcini is gespecialiseerd in het sublimeren en produceren van sportkleding.
Doltcini heeft ruim 25 jaar ervaring in de wielersport. Op basis van deze ervaring en het volgen
van de laatste ontwikkelingen op het gebied van functionele materialen en toebehoren worden
de fietskleding steeds verder geoptimaliseerd qua pasvorm en ben je bij Doltcini aan het juiste
adres voor de nieuwste materiaal trends en streven zij vooral naar een goede prijs/kwaliteit
verhouding.
Elke product wordt aan een reeks testen onderworpen voordat het in productie gaat.
De feedback van sportclubs zorgen ervoor dat constant verbetering wordt aangebracht aan de
sportkleding.
Doltcini heeft een eigen productie in Europa met de beste materialen zoals YKK ritsen.

•

Levertijden
Wanneer je het design hebt goedgekeurd start het productieproces dat 6 tot 8 weken in
beslag neemt. Je ontvangt van ons uiteraard bericht wanneer je bestelling klaar is en naar
je onderweg is.

•

Designers van Doltcini een ontwerp laten maken
Als je logo’s aanlevert die je op je tenue wilt hebben, bekijken de designers van Doltcini
waar deze logo’s het mooiste tot hun recht komen. Je krijgt altijd een proefdruk en na
goedkeuring gaat Doltcini er mee aan de slag.

•

ruilen of retourneren
Het ruilen of retourneren van op maat gemaakte producten is helaas niet mogelijk. Deze
producten zijn speciaal voor jou gemaakt en kunnen daarom niet teruggestuurd worden.

•

Aantal logo’s op één tenue
De exacte aantallen zijn afhankelijk van de afmetingen van het logo en de afmetingen van
de opdrukken evenals de positie van de logo’s.

Heb je nog vragen bel M2Wear op 0412-785455 of mail naar info@m2wear.nl

