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FORM FARGE

VASK BRODERING

TRYKK MERKELAPP

MERKER

MIKRO-
INJEKSJON LUKNING

TILBEHØR

Caps med 5,6 eller 7 paneler. Luer, bøttehatter eller Army style – 
velg din favoritt!

Velg ulike farger på panel, brem, sømmer, knapper – 
match din logo!

Enzymvask, vintagevask, steinvask – gir stoffet et 
slitt og rustikt preg.

Velg mellom flatt- 3D – og metalltrådbroderi. Velge også unike broderier 
som 3D med sublimasjon, pixel og svamp-look.

Velg mellom transfer, screen print, rubber print, «all-over 
print» og sublimasjon.

Design din egen merkelapp og sett i produktet! 
Merkelappen kan broderes eller trykkes.

Sett på ditt eget merke enten i stoff, skinn, metall etc.

Gir 3D-effekt på rubber print/rubber merke. Snap back, borrelås eller metallspenne – ditt valg! 
Metallspenner kan preges og lasergraveres.

Hva med et eget klistremerke på capen? Du kan også få 
egen hang-tag og polybag.

SPECIALLY
FOR YOU!

BEANIES OG
SKJERF 

LAGET I EU

BASEBALL
CAPS

BEANIES,
SKJERF,

HANSKER

HEAD-OVERS

MINIMUMSANTALL
VED SPESIALPRODUKSJON

Leter du etter en cap som er litt utenom det vanlige? Vil du ha noe unikt som skiller 
seg ut i mengden? Velkommen til Atlantis – en verden full av muligheter og få 
begrensninger!

Atlantis produseres av italienske Master Italia SpA, og har over 20 års erfaring innen 
design og produksjon av caps og hodeplagg. Atlantis er internasjonalt kjent for sin 
solide kvalitet i et tidsriktig og innovativt design.

Caps er ikke bare et trendy moteplagg eller et salgsfremmende produkt. Caps 
er så mye mer. Caps uttrykker en klar bedriftensidentitet! Hos Atlantis kan du 
spesialtilpasse og lage din helt særegne cap utfra et enormt utvalg av stoff, form 
og farge. Du kan også velge en lagerført variant du kan tilpasse med din logo. 
Velg mellom imponerende mange former for bearbeiding – det er i grunn bare 
fantasien som setter grenser. 

I vedlagte katalog finner du hele Atlantis’ brede sortiment av lagerførte varer – 
se og bli inspirert!

FOR FLERE IDEER OG INSPIRASJON GÅ TIL
atlantis-caps.com/myatl/public/get_inspired.php

Ved produksjon i Kina:

288/432/576/720 og oppover for 
alle produkter unntatt buffer. 
Her er min. antall 576 og oppover.

Ved produksjon i Europa:

200/300/400/500 og oppover for luer og skjerf. 
For andre produkter må man følge antall 
i inner- eller ytterkartong. 
Kartongantall finnes på atlantis.com

Du kan bestille fra hele Atlantis’ sortiment hos 
oss. Vi har et stort utvalg av lagerførte varianter 
hvor du fritt bestiller ønsket antall. I tillegg har 
vi varianter som kalles «xtra». 
Dette er produkter vi bestiller direkte fra 
Atlantis og hvor man må forholde seg til antall 

BESTILLING AV
VARER

i kartong. Kartongantall på xtra-variantene 
finner du på våre nettsider.

Bestillingsfrist for bestilling av xtra-varianter er 
tirsdager kl. 1600.



PRØVER

PRØVE LAGET
I EUROPA
5-10 dager fra godkjent
skisse

PRØVE LAGET
I ØSTEN
2-3 uker fra godkjent
skisse

Fra 60-90 dager
PRODUKSJON I KINA

Fra 15 dager
PRODUKSJON I EUROPA

HANDELSKOMPANIET AS. Bøleveien 208, 3713 Skien. Tlf. + 47 35 90 50 00.
www.you-brands.com / postmaster@you.no

MED BÅT: Ca. 90 dager
avhenging av tider for
avgang og ankomst

TRANSPORT I TID:

MED FLY: Ca. 60 dager
avhengig av transit-tider

FRAKT &
LEVERING

Bestilling av prøver:

Vareprøve bestiller du hos oss. Ønsker du en 
ferdig bearbeidet prøve, koster det 100 euro. Ved 
bestilling reduseres denne kosten til max 80 euro.
Fotoprøver er GRATIS!


