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Vårt team har över 10 års erfarenhet i den skandinaviska sportklädes
marknaden och nu kommer vi med vårat nya märke, Gametex. Vårt
namn är nytt men du kommer att ha ett erfaret team till din tjänst. Vi
erbjuder ett stort utbud med produkter, matchtröjor, supportertröjor
och andra supporter tillbehör.
Vi vet att det viktigaste mellan kunden och leverantören är tillit och
förmågan att hitta en lösning passar kundens behov. Låt oss arbeta
tillsammans och hitta den rätta lösning för Dig.

Vi svarar dina eventuella frågor med glädje:
E-mail: sales@gametex.eu
Tel: +372 50 800 81

Du kan även besöka våran butik:
Gametex OÜ
Paavli 2A
10412 Tallinn
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Design
Alla våra produkter är individually skapade för varje enskild kund. Vi
visar ett par olika designer i denna katalog men när det kommer till
design, då är möjligheterna oändliga. Våra designers skapar dem
tillsammans med kundens val av olika färgerna, logotyperna, namnen,
numrena och reklamen. Samt så kommer de fixa allt med logotyperna
för att säkerställa ett perfekt resultat!
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Teknologi
Vi använder sublimerings teknik. Vi skriver ut den skräddarsydda
designen till speciella sublimerings papper som sedan överförs till
tyget. Tygets fibrer är färgade ut och in vilket medför att färgen inte
blir svagare med tiden!
Sublimerings teknik kan användas med ett obegränsat antal färger och
det sätter inga gränser vad gäller design.
Vi kontrollerar hela processen från tyg produktionen till packning av
den klara produkten. Detta tillåter oss att erbjuda den bästa kvalitén
och det bästa priset på marknaden samt med väldigt rimliga leverans
tider.
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Ishockey

Ishockeytrojor
100% polyester
Alla storlekar
inget krav på orderstorlek
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Ishockeytröjor 29 €

Ishockeytröjorna är med bekväm
klippning och slittåligt tyg. Detta är våran
signatur produkt. Skapa fantastiska tröjor
till ditt lag med hjälp av våra designers!

Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper och reklam.

Ett helt drös med olika alternativ,
inklusive krage, broderade logotyper och
nummer. Fråga för fler detaljer!
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Ishockey design exempel
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Fotbolls uniformer

Fotbolls uniformer
100% polyester 125g/m2
all storlekar
inget krav på orderstorlek
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Fotbolls uniformerna är i ett material som
andas och som är komfortabelt, två olika
tyg alternativ.

Fotbollströja 19 eur
Fotbollsshorts 19 eur
Fotbolls uniformer 29 eur

Beställ unika uniformer för ditt lag, precis
som du alltid velat ha det. Anpassningsbar
design, färg, logotyp, reklam, namn och
nummer. Du kan också beställa tröjor och
shorts separat.

Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper och reklam.

Vi erbjuder båda V och O nackar, med och
utan krage, korta eller långa ärmar och
olika skärningar för män och kvinnor.
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Fotbolls design exempel
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Basket
PLAYER

00

Basket uniformer
100% polyester 125g/m2
Alla storklekar
Inget krav på orderstorlek
Basket tröjor19 eur
Basket shorts 19 eur
Basket uniformer 29 eur
Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper och reklam.
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Basket uniformerna är i ett material som andas
och som är komfortabelt, två olika tyg
alternativ.
Beställ unika uniformer för ditt lag, precis som
du alltid velat ha det. Anpassningsbar design,
färg, logotyp, reklam, namn och nummer. Du
kan också beställa tröjor och shorts separat.
Vi erbjuder skärningar till män och kvinnor och
shorts med två olika längder.
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Basket design exempel
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Cykling

Cykling
100% polyester ärmar och framsidan, 125g/m2
100% polyesternät tyg på sidorna och baksidan, 80g/m2
Alla storlekar
Komfortabla cyklingströjor för både proffs
och amatörer. Sidorna och baksida med
Inget krav på orderstorlek
Cykeltröjor 27 eur
Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper, reklam och kortar ärmar.
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nät tyg för maximal andningsförmåga.
Vi har olika skärningar med kort och lång
ärmar, samt med och utan ficka på
ryggen.
Vi har olika alternativ på byxor också, kort,
mellan och långa, med och utan
vaddering.
www.gametex.ee

Lopningstrojor

Lopningstrojor

100% polyester, 125g/m2
Alla storlekar
Inget krav på orderstorlek
Löpningströjor: 20 eur

Komfortabla tröjor för löpare, långa och
korta ärmar. Vi erbjuder också
löpningsbyxor i tre olika längder, korta,
mellan och långa.

Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper, reklam, kortar ärmar och dragkedja.
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Volleyboll

Volleyboll

Tröjor och shorts 100% polyester 125g/m2
Topp och hotpants 80% polyester, 20% lycra, 190g/m2
Alla storlekar
Vi erbjuder komplett utbud av sublimerade
Inget krav på orderstorlek
Tröjor 19 eur
Shorts 19 eur
Uniform 29 eur
Topp 19 eur
Hot pants 19 eur

sportkläder för volleybollspelare.
Traditionella uniformer för både män och
kvinnor, även eleganta toppar och hot
pants för kvinnor.

Prisexemplet är för en order av 15 styck, inklusive design, nummer, namn, logotyper och reklam.
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T --shirts

T- -shirts

100% polyester 125g/m2
Alla storlekar
Inget krav på orderstorlek
T-shirt: 19 eur
Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper och reklam.
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Komfortabla T-shirts som är en perfekt
produkt för klubb eller företags event.
Ett material som andas vilket ger hög
komfort. Helt anpassningsbar design,
färg som håller länge med sublimerings
teknik.

www.gametex.ee

Tr?ojor med langa ?armar

Tr?ojor med langa ?armar

100% polyester 125g/m2
Alla storlekar
Inget krav på orderstorlek
Tröjor med långa ärmar: 21 eur
Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper och reklam.
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Komfortabla lång ärms tröjor som är en
perfekt produkt för klubb eller företags
event. Ett material som andas vilket ger
hög komfort. Helt anpassningsbar
design, färg som håller länge med
sublimerings teknik.
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Pique trojor

ESC

sport company

Pique trojor
100% polyester 125g/m2
Alla storlekar
Inget krav på orderstorlek
Pique tröjor: 21 eur
Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper och reklam samt med krage,
kort knapp remsa och utan fickor.
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Komfortabla skärningar för både män
och kvinnor. Brett utbud på alternativ,
knappar, fickor, eller vad som behövs.
Fullt anpassningsbara. Samt olika tyg
alternativ.
Perfekt för klubb och företags event och
t.ex. för dart spelare!

www.gametex.ee

Pique trojor exempel
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Hoodies

Hoodies
100% polyester 125g/m2 or
100% polyester 180g/m2
Alla storlekar
Inget krav på orderstorlek

Sublimerade hoodies för både fritid
och sport! Ett lätt material som
andas gör hoodien komfortabel vid
alla tillfällen.

Hoodie: 29 eur
Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn,
logotyper och reklam samt
2 fickor och utan dragkedja.
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Designen är fullt anpassningsbar,
med och utan dragkedja och fickor.
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Hoodie exempel
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Softshell jackor

Softshell jackor
Tre skiktat softshell material, 320g/m2
Alla storlekar
Inget krav på orderstorlek
Tre skiktat material ger maximalt
Juniorer: 65 eur
Seniorer: 75 eur
Prisexemplet är för en order av 15 styck,
inklusive design, nummer, namn, l
ogotyper och reklam samt
full dragkedja och 3 fickor.
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komfort och skydd mot regn och
vind. Fickorna är med dragkedjor.
Elegant och praktisk jacka för
sportklubbar och företag!

www.gametex.ee

Softshell jackor
1

2

23

produkt katalog

www.gametex.ee

Stickade halsdukar

JK NARVA TRANS
JK NA R V A T R A NS

Stickade halsdukar
100% acryl
Storlek: 140 x 18 cm
Minsta beställning : 25 styck
Stickade halsdukar: 4 eur
Prisexemplet är för en order av 50 styck,
inklusive egen design, utan broderi.
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Varma stickade halsdukar som är en bra
reklamprodukt. Möjligt med stickade
logotyper och texter.
Broderade logotyper är också möjligt att
välja. Valet av färger för en design är upp
till 4 färger.
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Sublimerade halsdukar

BRA VE HAWKS
BRA VE HAWKS

Sublimerade halsdukar

100% polyester 125g/m2
Storlekar: 140 x 14 cm
Minsta beställning : 10 styck
Halsdukar: 4 eur
Prisexemplet är för en order av 25 styck,
inklusive egen design.
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Sublimerings tekniken vi använder
tillåter oss att trycka allting – logotyper,
texter, bilder osv. Resultatet blir klart
och vackert. Det mjuka och elastiska
materialet gör att halsduken är en
perfekt reklamprodukt för företag och
klubb event.
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Stickade mossor

Stickade mossor
100% acryl
Minsta beställning : 25 styck
Stickade mössor: 4 eur
Prisexemplet är för en order av 50 styck,
inklusive egen design, utan broderi.
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Vårt utbud inkluderar tjocka och
tunna mössor, med och utan boll.
Möjlighet att anpassa mössan med
stickade eller broderade logotyper
och text. Valet av färger för en design
är upp till 4 färger.

www.gametex.ee

Sublimerade mossor

Sublimerade mossor

Tyg: 100% spunnen polyester 160g/m2
Minsta beställning : 10 styck
Sublimerade mössor: 5 eur
Prisexemplet är för en order av 25 styck,
inklusive egen design.
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Elastisk och komfortabelt material för
sommarsporter. Elegant och praktisk
huvudutrustning. Lämplig för
utomhussporter och för PR användning.
Som på alla våra andra sublimerings
produkter så kan vi använda alla färger
och logotyper precis som Du vill.
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Minitrojor

Minitrojor

Material: 100% polyester 125g/m2
Minsta beställning : 10 styck
Vi erbjuder three slag av minitröjor och miniuniformer:
- Ishockeytröjor
- Basketuniformer
- Fotbollsuniformer
Minitröja: 4 eur

Minitröjorna och miniuniformerna är
gjorda med sublimerings teknoligi som ska
dekorerar Din bil, Ditt hem eller kontor.
Individuell design. Perfekt PR-gåva!
Minitröjan är med hängare och sugkupp
för att kunna fästas till bilfönster.

Prisexemplet är för en order av 50 styck,
inklusive egen design och hängare med sugkopp.
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Vimplar

Vimplar

100 % polyester
Minsta beställning : 10 styck
Vimplar: 4 eur
Prisexemplet är för en order av 50 styck,
inklusive egen design.
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Triangel eller spad-formade vimplar är en
perfekt PR-gåva, dekoration på
skrivbordet, i bilens fönster eller på events.
Vimplar är tillverkade med sublimerings
teknologi, vilket erbjuder oändliga
möjligheter att välja färger, logotyper eller
vilken design som Du vill ha.
Vi erbjuder också vimplar med färgade
fransar och sugkopp för att fästas på
bilfönster.
www.gametex.ee

Tygpase

Tygpase
100 % polyester 280g/m2
Minsta beställning : 10 styck
Tygpåse: 9 eur
Prisexemplet är för en order av 10 styck,
inklusive egen design.
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Elegant tygpåse som är en perfekt
PR-gåva med praktisk användningsområde.
Vi erbjuder möjligheter till Ditt eget
val av färger, logotyper, slogans eller
vilken text Du än vill ha.

www.gametex.ee

Tygpas design exempel
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3
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Gametex Oü
sales@gametex.eu
Tel: +372 50 800 81
Paavli 2A, 10412 Tallinn

Du är välkommen att besöka våran butik!
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