
Ta kontakt med din återförsäljare med dina önskemål 
eller för vägledning   
Ange vilka produkter ni är intresserade av och vad ni har för 
önskemål. 

Fastställande av kundens behov samt villkor   
Återkoppling med de villkor som gäller (minimumkvantitet, 
prover, startkostnad, leveranstider). I detta skede ska vi även 
fastställa följande:
 

– Artikelnummer

– Önskemål till design

– PMS-färger

– Alla gra�ska element och loggor i vektoriserat format:  
 AI/EPS/PDF

Designprocess  
I samarbete med vårt gra�ska team, som hjälper dig genom  
hela processen, skapar vi en unik design till din klubb eller ditt 
företag. Efter ert godkännande skickas designen till vår fabrik.

Godkännande av design  
Vi kommer återkomma med o�ciella templates/skisser från 
fabriken som ska godkännas av dig som kund. När godkän -
nandet är gjort produceras det fysiska prover (en storlek per 
artikel) för att säkerhetsställa att loggor och färger är enligt 
önskemål. Det tar cirka två-tre veckor att producera prover 
efter godkänd template.

1. 

2. 

3. 

4.

Produktion av prover  
De fysiska proverna skickas till er för godkännande.

Godkännande av prover  
När de fysiska proverna, tillsammans med skissen är  
godkända kan ordern sättas igång.

Beställning  
Skicka ordern till oss så snart den är klar. Alla order ska 
skickas till oss genom det utskickade beställningsschemat, 
detta säkerställer att vi beställer rätt produkter och storlekar 
från start. 

Produktion och leverans  
Ledtiderna skiljer sig beroende på vilka produkter som  
produceras. Notera att leveranstiderna nedan gäller från och 
med godkända fysiska prover.

Bike:  9-10 veckor
XC:  12-13 veckor
T&F: 9-10 veckor

Vi har först möjlighet att ge ett slutligt leveransbesked när 
både de fysiska proverna och template/skisser på alla delar 
är godkända. Under högsäsong är det som störst press på 
produktionen, se därför till att vara ute i god tid.
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CUSTOM 
STEG FÖR STEG 



VILLKOR

Provkollektion
Klubben eller företaget kan i vissa fall ha behov att låna en provkollektion för att fastställa storlekar.  
Ha då i åtanke att dessa är väldigt eftertraktade. Därmed behöver ni vara ute i god tid om ni  
önskar att låna produkter till en utprovning. En provkollektion kan lånas i max en vecka.

Startkostnad
Det tillkommer en startkostnad på 1.500:- exkl. moms vid uppstart av en kategori (cykel, XC,  
running, triathlon). Det tillkommer en ytterligare startkostnad på 750:- exkl. moms för varje  
efterföljande kategori. Utöver det kommer varje fysiskt provplagg som produceras att faktureras  
till artikelns nettopris. 

Minimum kvantiteter
För att kunna starta upp en custom produktion är det följande kvantiteter ni  
som klubb eller företag måste uppnå: 

– 30 pcs/order

– 10 pcs/artikelnummer (Observera att herr, dam och junior har olika artikelnummer)

Till exempel 10 st cykeltröjor herr, 10 st bib-shorts herr, 10 st bikejackor herr.

Re-order
Vill ni som klubb eller företag lägga en re-order är minimumkravet 5 pcs/artikelnummer.  
En re-order innebär samma design och samma produkter som er tidigare order.  
Det tillkommer heller ingen startkostnad. 



PBC SS JERSEY 2.0
1908120
840:-

PBC WIND JACKET 2.0
1908142
1280:-

BC ARM WARMERS
1901872
384:-

PBC BIB SHORTS 2.0
1908132
1200:-

BIKE

CYCLING CAP
1901227
200:-



T&F PERFORMANCE CUSTOM SS TEE
1907064
448:-

T&F PERFORMANCE CUSTOM SINGLET
1907067
432:-

T&F

T&F PERFORMANCE CUSTOM TIGHTS
1907088
768:-

T&F PERFORMANCE CUSTOM SHORT TIGHTS
1907079
528:-



XC Custom Printed Hat
1906346
176:-

XC Custom Printed Headband
1906346
128:-

PXC Custom Jacket 3.0
1906330
1344:-

PXC Custom Vest 3.0
1906334
1040:-

PXC Custom Pants 3.0
1906332
1120:-

XCOUNTRY SKIING


