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DITT TEAM
DINE FARGER
DITT EGET DESIGN



SWIX TEAMWEAR
DIN IDENTITET!

Vårt fag
 
Teamwear er vårt fag. 
Dette er vi spesialister på, og listen med 
referanser og fornøyde kunder er lang. 
Swix skibekledning produseres etter de 
nyeste produksjonsteknikker. Kun de 
beste tekniske materialer blir benyttet 
slik at utøveren kan glede seg over per-
fekt passform og behagelige pusteegen-
skaper i alle plagg. 

Håndlaget i Europa 

Trykkmetoden gir ubegrensede design-
muligheter. Farger og logoer sublimeres 
inn i stoffet, som ikke blekner eller falmer, 
-uten at dette påvirker materialets tek-
niske egenskaper. 
Hvert plagg blir sydd sammen for hånd 
av dyktige skreddere og alt produseres i 
Europa. Derfor kan vi tilby høy kvalitet 
med kort leveringstid. 

Thomas Alsgaard

«Skal man yte maks må man velge det 
beste utstyret. Det gjelder også bekledning. 
Vi på Team LeasePlan Go var aldri i tvil da 
vi skulle ha bekledning. 
Min erfaring med Swix gjør at jeg kan 
anbefale det på det varmeste. 
Det har alle de tekniske og behagelige egen-
skapene enhver skiløper bør unne seg.»
 

VI ER STOLTE AV 
Å KUNNE TILBY:
MARKEDETS KORTESTE 
LEVERINGSTID

SMÅ & STORE ANTALL

KONTINUITET ÅR
ETTER ÅR

HÅNDLAGET I EUROPA
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Vis at dere er et team, proff eller amatør, 
alle lag fortjener det beste.
Teambekledning i egne farger og profil øker 
lagånden og gir sterkere tilhørighet – dess- 
uten synes teamet bedre der ute i løypa.

Det er enkelt å få skibekledning designet  
spesielt for ditt team. Alt du behøver å gjøre 
er å klikke deg inn på: 

www.swixcreator.no

Her kan du eksperimentere, leke deg og 
prøve deg fram med farger og mønstre helt 
til du har laget ditt optimale teamdesign.

Det koster ingenting, du kan prøve så mye 
du vil og det er moro! Du kan velge mellom 
mange modeller og design, prøve deg frem 

med en mengde forskjellige farger, plassere 
logoer og i løpet av et øyeblikk får du se  
resultatet. 

Enklere måte å skaffe seg et eget design 
på finnes ikke. Du får selvfølgelig samme  
design og farger på overtrekksdresser, 
vester og hodeplagg, slik at det blir en 
helhetlig kolleksjon.

Vil du vite hva det koster? Når du er ferdig 
med ditt design vil du få muligheten til å  
velge plagg og antall som teamet trenger. 
Bare fyll inn teamets behov og få et rask 
og uforpliktende tilbud. 

Ønsker teamet et unikt designforslag kan 
våre designere være behjelpelige.

www.swixcreator.no

DITT TEAM

DINE FARGER

DITT EGET DESIGN

SKAP DITT EGET UNIKE DESIGN!



10

NETTBUTIKK
TEAMETS EGET BUTIKKVINDU

LEKENDE LETT!
Normalt 4 ukers produksjonstid!

Når ordren er klar, designet er ferdig og alle logoer er på 
plass, vil det normalt ta 4 uker i produksjon og ca. 1 uke i 
frakttid til din splitter nye teambekledning er levert. 
Vær tidlig ute i august og september for å oppnå 4 ukers 
produksjonstid. 
Bestillinger mottatt i oktober, november og desember kan 
ta lengere tid, avhengig av ordeinngang. Vi garanterer 
supplering gjennom hele sesongen til samme pris som 
på første ordren betinget minimum 10 enheter uten 
design endringer.

Vi tar oss av all logistikken

Vi er de eneste som har et fullservice tilbud, og ikke bare 
salg av bekledning. Dette er materialforvalterens drøm! 
Vi kaller det «Team Service». Ved bruk av vår nettbutikk 
slipper teamet å kreve inn betaling. Når alle har lagt inn 
sine bestillinger, stenges nettbutikken og en samle-
bestilling går til produksjon. Levering skjer bare uker 
etter at nettbutikken stenges.

Vi setter opp teamets egen nettbutikk. 
Her kan medlemmene med letthet 
bestille sine teamdrakter. Ordrene blir 
pakket individuelt og sendt til hjemme- 
adressen,  samlet til teamet eller til
sportsforretningen. 

Ta en titt på en demo butikk her:
http://teamservice.original.no   
Logg inn: Prosjekt swixklubb – Passord 
swixklubb 
Enklere blir det ikke og ingen andre kan 
tilby noe i nærheten av dette!

ENKLERE KAN DET IKKE BLI!
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BEDRIFT
Avinor
Norwegian
Aker Solutions
Uno-X
Storebrand
Atea
Apotek 1
Sparebank 1
Møller
Statskog
Statkraft
Sykehuset Innlandet
Asko
Interwell
Weber - Leca
Ishavskraft
Troms kraft
Eidsiva Bredbånd
Advokatfirmaet Selmer
Servi Hydranor
Ragn Sells
Hexagon Ragasco

KLUBB
Lillehammer Skiklubb
Gjøvik Skiklubb
Raufoss IL
Vang Skiløperforening
IL Trysilgutten
Konnerud IL
IL Fana
Oseberg Skilag
Henning Skilag
Strindheim IL
Alta IF
Steinkjer Skiklubb
IL Varden
Leksvik IL
Kjelsås IL
Koll IL
Gjerdrum IL
Fossum IF
Oslo Skiskytterlag
Øvrevoll Hosle
Røa IL
Njård IL

TEAM
Team Petter Northug Coop
Team Centric
Team Leaseplan GO
Team Synnfjell
Team Nord-Norge
Team Statkraft
Norges Skiskytterforbund

REFERANSER:



KONKURRANSEDRESS
HEL ELLER TODELT
LANGRENNSDRESS 
& SKISKYTTERDRESS 
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NORDIC X
HEL KONKURRANSEDRESS

•  Hel dress i Lycra:
  Passer best til Aktive brukere.  

•  Hel dress i Lycranett: 
  Anbefales til Elite brukere. 
  Lycra stoffet har en meshlignende 
  utførelse som gir maksimal komfort, 
  varmeisolasjon og ventilasjon.

• Lett, myk og meget behagelig å ha på. En heldress med 
optimal passform uten ubehagelige sømmer. 

• Lycramaterialene er elastiske og slitesterke og egner seg til 
konkurransebruk.

• Lett å få på med glidelås på begge skuldrene, med clip-down 
funksjon som hindrer glidelåsen i å åpne seg under bruk. 

• Gylf med skjult glidelås. 

• Aerodynamisk silhuett og optimal passform. 

• Størrelser: XXS – 3XL,  Junior 6-16 år

Glidelås begge skuldre

Gylf med skjult glidelås
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•  Todelt dress i Lycra:
  Passer best til Aktive brukere.  

•  Todelt dress i Lycranett: 
  Anbefales til Elite brukere. 
  Lycra stoffet har en meshlignende 
  utførelse som gir maksimal komfort, 
  varmeisolasjon og ventilasjon.

Silikon på nedre kant

Glidelåsbeskyttelse i halsen

• Lett, myk og meget behagelig å ha på. En todelt dress med 
 optimal passform uten ubehagelige sømmer. 

• Lycramaterialene er elastiske og slitesterke og egner seg 
 til konkurransebruk.

• Glidelås i front, med clip-down funksjon som hindrer 
 glidelåsen i å åpne seg under bruk. 

• Gylf med skjult glidelås. 

• Aerodynamisk silhuett og passform. 

• Størrelser: XXS – 3XL, Junior 6-16 år

NORDIC X2
TODELT KONKURRANSEDRESS
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Glidelåsbeskyttelse i halsen

Silikon-knotter for optimal stødighet til skyting

SKISKYTTERDRESS
HEL KONKURRANSEDRESS

•  Hel dress i Lycra:
  Passer best til Aktive brukere.  

•  Hel dress i Lycranett: 
  Anbefales til Elite brukere. 
  Lycra stoffet har en meshlignende 
  utførelse som gir maksimal komfort, 
  varmeisolasjon og ventilasjon.

• Lett, myk og meget behagelig å ha på. En heldress med 
optimal passform uten ubehagelige sømmer. 

• Lycramaterialene er elastiske og slitesterke og egner seg til 
konkurransebruk.

• Lett å få på med lang glidelås i front, med clip-down funksjon 
som hindrer glidelåsen i å åpne seg under bruk. 

• Aerodynamisk silhuett og optimal passform. 

• Størrelser: XXS – 3XL,  Junior 6-16 år

• Silikon-knotter på albuer, overarmer og hofteparti for optimal
 stødighet til skyting.
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•  Todelt dress i Lycra:
  Passer best til Aktive brukere.  

•  Todelt dress i Lycranett: 
  Anbefales til Elite brukere. 
  Lycra stoffet har en meshlignende 
  utførelse som gir maksimal komfort, 
  varmeisolasjon og ventilasjon.

Glidelåsbeskyttelse i halsen

• Lett, myk og meget behagelig å ha på. En todelt dress med 
 optimal passform uten ubehagelige sømmer. 

• Lycramaterialene er elastiske og slitesterke og egner seg 
 til konkurransebruk.

• Glidelås i front, med clip-down funksjon som hindrer 
 glidelåsen i å åpne seg under bruk. 

• Aerodynamisk silhuett og passform. 

• Størrelser: XXS – 3XL, Junior 6-16 år

• Silikon-knotter på albuer, overarmer og hofteparti for optimal
 tilpasning til skyting.

SKISKYTTERDRESS
TODELT KONKURRANSEDRESS

Swix og Norges Skiskytterforbunds sat-

ser fram mot VM i skiskyting 2016 i Hol-

menkollen. Rekruttering og breddeidrett 

er en viktig del av samarbeidet mellom 

NSSF og Swix. Sammen med skiskytter-

stjernene skal nye talenter løftes fram.

STORSATSNING 
FRAM MOT VM I 
SKISKYTING I 2016

Silikon-knotter for optimal stødighet til skyting



OVERTREKK
MISSION X
STAR X
TEAM X
SOFTSHELL
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OVERTREKKSDRESSER
MISSION X •  STAR X •  TEAM X •  SOFTSHELL

Vi tilbyr fire typer overtrekksdresser. Dressene ser forvekslings-
vis like ut. Forskjellen er hovedsakelig i materialet som er brukt. 
Forskjellige materialer til forskjellige bruksområder sikrer det 
optimale valget!

Mission X for Eliten
Vår beste treningsdress beregnet for Eliten. Topp kvalitets-
materialet Mission er et 3-lags membranmateriale som har 
4X stretch (stretch i alle retninger). Meget gode vind - og vann-
avvisende egenskaper samt utmerket ventilasjon.

Star X for Aktiv bruk
Utmerket treningsdress i høy kvalitets microfiber for aktive 
utøvere hele året. Komfortabel, lett og funksjonell. 

Team X for Barn og rolige turer
Varmere dress for barn og voksne på de kalde dagene eller til 
rolige turer. Høy kvalitets microfiber med ekstra fôring for å 
holde varmen.

Softshell for varmens skyld
Tykk og varm dress, perfekt for funksjonærer, foreldre og andre 
som vil fronte klubbens farger.
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Mission X Star X Team X Softshell
Jakke x x x x
2 lommer med glidelås x x x x
Høy og varm krage med strammesnor x x x x
Figursydde ermer x x x x
Luftspalte i ryggen x x x x
Silikonbånd ved nedre kant x x x x
Strammesnor ved nedre kant x x x x
Refleksbånd over ryggen for økt synlighet x x x x
Vind- og vann-avvisende x x x x
Nettfôr foran og lycra bak,  stretchparti i ryggen/ermene x x
Fleecefôr foran og flosset Roubaix bak,  stretchparti i ryggen/ermene x
Flosset Roubaix stretchparti i ryggen x
Vest x x x x
2 lommer med glidelås x x x x
Høy og varm krage med strammesnor x x x x
Luftspalte i ryggen x x x x
Silikonbånd ved nedre kant x x x x
Strammesnor ved nedre kant x x x x
Refleksbånd over ryggen for økt synlighet x x x x
Vind- og vann-avvisende x x x x
Nettfôr foran og lycra bak,  stretchparti i ryggen/ermene x x
Fleecefôr foran og flosset Roubaix bak,  stretchparti i ryggen/ermene x
Flosset Roubaix stretchparti i ryggen x
Bukse x x x x
Figursydde knær x x x x
Myk elastikk og knytebånd i livet x x x x
Glidelås i sidene x x x x
Silikonbånd nederst x x x x
Refleks for økt synlighet x x x x
Vind- og vann-avvisende x x x x
Nettfôr foran og lycra bak x x
Nettfôr foran og flosset Roubaix bak  x
Flosset Roubaix bak x

Størrelser
Herre: XS-3XL, Dame: XS-XL, Junior: 6-16 x x x x

O
V

E
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• Unisex
• En varm lue for de litt kaldere dagene. 
• Luen er helfôret med det varme 
 materialet Roubaix
• Gode pusteegenskaper
• Størrelser: 53, 56, 58

VARM LUE

LETT LUE

• Unisex
• Tynn og elastisk skilue i Revolutional 
 Lycra med myk fôret kant. 
• God passform og 
 gode pusteegenskaper
• Størrelser: 53, 56, 58

TILBEHØR
PANNEBÅND •  LUER •  SOKKER

• Unisex. 
• To alternativer: 
• Smalt pannebånd i Revolutional Lycra
• Bredt pannebånd i Revolutional 
 Lycra med meshfôr. 
• Størrelser: 53, 56, 58

PANNEBÅND

Laget av behagelig Merino ull med høy kvalitet. 

Ullet bidrar til at sokkene bevarer sin mykhet, i 

tillegg til effektivt å regulere fotens temperatur. 

Innvevde sølvtråder holder føttene tørre samtidig 

som de sørger for å holde de friske - selv etter 

gjentatte vask. Den polstrede sålen gir økt komfort 

- så du kan holde det gående, mil etter mil. Den 

perfekte sokken til dine daglige aktiviteter og 

hverdagsbruk. Sokkene kan profileres med din/ditt 

klubb-, bedriftslogo eller navn.

• Minimum antall er 100 par

• Størrelser: 35-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48 

SWIX SILVER WOOL SKI SOCKS
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Ventilasjonsfelt bak knærne 
på knickers

Baklomme med glidelås 
3/4 og lang tights

Ventilasjonsfelt i korsryggen 
på shorts

Det er nå enkelt å få ditt klubb design på treningstøy. 

Dette bestilles på akkurat samme måte som du bestiller Swix skidresser. 

Vis din klubb identitet også om sommeren!

SWIX TEAMWEAR
/ SOMMER

SWIX LØPEKOLLEKSJON

Trøye / Jakke

• Teknisk treningstøy
• Gode fukttransporterende egenskaper
• God atletisk passform
• Leveres med heltrykk i ditt design
• Størrelser: Herre: XS – 3XL, 
 Dame: XS - XL, Junior: 6-16 år

Lycra shorts/knickers/tights

• Unisex
• God atletisk passform
• Ventilasjonsfelt i korsryggen på shorts
• Ventilasjonsfelt bak knær på knickers
• Baklomme med glidelås 3/4 og lang tights
• Sidepanelene trykkes med ditt design
• Størrelser: 
 Unisex: XS – 3XL (bruk herre str.guide) 
 Junior: 6 – 16 år
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BEKLEDNING - GJØR DITT ARRENGEMENT SYNLIG!

T-skjorte

Teknisk materiale, med dine tekster, farger og logoer.

LUE / PANNEBÅND Stretch lycra, leveres i størrelse 58 og 60. 
Unisex. Med dine tekster, farger og logoer.

ARRANGEMENT/EVENT
BEKLEDNING •  TELT •  BEACHFLAGS • MM. 

Funksjonærvest

• Unisex.
• Med dine tekster, farger og logoer.
• Størrelser: S og L

Startvest

• Stretch lycra
• Nummer foran og bak.
• 3 pakker: 1-100, 1-300, 1-500
• Med dine farger og logoer.
• Størrelser: S-L
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Start og Mål bue. 
Åpning 6 meter bred - 4 meter høy
Leveres med 6 borrelås festet 
banners som er i ditt design.

Telt. 
Quick up telt 3 x 3 m.
Kan profileres med ditt design.
Levers med vegg, vindu vegg, dør 
vegg.

START- OG MÅLBUE
EVENTFLAGG

Perfekt til ditt arrangement og for å øke synligheten rundt ditt team. 
Flagg størrelse 85 x 300 cm
Stang 410 cm, består av 3 galvaniserte stenger og 
1 glass fiber topp stang.
Festes med en metall spiker som slåes ned i bakken.

VIMPEL TIL LØYPEMARKERING
PR009

LØYPEBÅND PÅ RULL, 100 M.
PR091

RUNDT VEGGTERMOMETER FOR LANGRENN
RO220N

ARRANGEMENT PRODUKTER
EVENT TELT Quick up telt 3 x 3 meter.

Kan profileres med ditt design.
Leveres med løse vegger:

•  Hele vegger

•  Vegger med vindu 

•  Vegger med dør

•  Halvvegger

Åpning: 6 meter bred og 4 meter høy.
Leveres med 6 logobannere som festes 
mot borrelås-fester på buen.
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Mesh på innsiden
i sort eller hvitt

Mesh på innsiden
i svart eller hvitt

TRYKK & DESIGN 
INFORMASJON

Del-trykk Overtrekk

Mesh på innsiden
i sort eller hvitt

Mesh på innsiden
i svart eller hvitt

Hel-trykk Overtrekk

SOLID farget materiale. Kun tilgjengelig i hvit, sort, rød eller blå. Design/print kun i de hvite områdene.

Design/print kun i de hvite områdene. Linning erme og ben i solid farger, hvit, sort, rød eller blå.

Hel-trykk Racing

S

S

S

S

S

Skarpe kanter:
.ai  / .eps  / .pdf

Hakkete kanter:
.jpeg / .jpg / .tif / .giff / .bmp

Teknisk informasjon om logoer

Swix profilert skibekledning er ettersittende 
med et aktivt snitt. De fleste materialene er 
elastiske, noe som gjør klærne komfortable, 
funksjonelle og tekniske. 
Vi anbefaler deg å få hjelp til å ta kroppsmålene. 
Bruk primært brystmål på overdeler. 
Bruk primært midje- og høydemål på bukser.

For å få et skarpt og klart trykkresultat må alle logoer 
være i «vektoriserte filer»  som .ai eller .eps. Vi kan ikke 
bruke filer som .jpeg, .bmp eller liknende.
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Dame  Star og Team    
Størrelse   XS S M L  XL 
A - Høyde - cm 160-163  164-167  168-171 172-175 176-179
B - Bryst - cm  83 87 94  100 106
C - Midje - cm  6862  74 80  86

A - Høyde - cm
B - Bryst - cm
C - Midje - cm

Mann  Star og Team

Størrelse   S M L XL XXL
176-179 180-183 184-187 188-191 192-195

  94 100 106 112 118
  80 86 92 98 104

3XL
196-199
122
110

XS
172-175
88
74

A - Høyde - cm
B - Bryst - cm
C - Midje - cm

Unisex  Nordic

Størrelse   S M L XL XXL
176-179 180-183 184-187 188-191 192-195

  94 100 106 112 118
  80 86 92 98 104

3XL
196-199
122
110

XS
172-175
88
74

XXS
168-172
83
68

A - Høyde - cm
B - Bryst - cm
C - Midje - cm

Junior  Nordic

Størrelse    8 - 10 10 - 12 12-14 
 128-134 140-146 152-158 

   67 71 75 
   59 62 66

6 - 8
116-122
63
57

14-16
164-170
79
70

A - Høyde - cm
B - Bryst - cm
C - Midje - cm

Junior  Star og Team

Størrelse    8 - 10 10 - 12 12-14 
 128-134 140-146 152-158 

   67 71 75 
   59 62 66

6 - 8
116-122
63
57

14-16
164-170
79
70

Str 53  56  58
Lue / Pannebånd

Swix profilert skibekledning er ettersittende 
med et aktivt snitt. De fleste materialene er 
elastiske, noe som gjør klærne komfortable, 
funksjonelle og tekniske. 
Vi anbefaler deg å få hjelp til å ta kroppsmålene. 
Bruk primært brystmål på overdeler. Bruk primært 
midje- og høydemål på bukser.

STØRRELSESGUIDE Del-trykk Racing



Vi har gjort vårt ytterste for å gi så korrekt informasjon som mulig i denne brosjyren. Det kan komme produkt endringer i løpet av levetiden på denne brosjyren. 
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller feil informasjon.

Original Teamwear AS, Postboks 123, 1483 Skytta 
Tlf.: +47 67 06 23 00   

support@original.no     www.original.no
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