
Din helhetsleverantör inom förädling



VISA ÄVEN DITT VARUMÄRKE I MÖRKER

När det blir mörkare ute är det 
oerhört viktigt att synas! 
Med vår reflex syns du redan på 125 
meters håll.

Perfekt att använda på ytterplagg 
så som mössor, jackor, väskor, 
halsdukar m.m. 

Vi arbetar med 3M, som är 
marknadsledande inom reflexmate-
rial.
Låt oss hjälpa dig ta fram ditt
varumärke i reflex.

3M REFLEXFOLIE / 3M REFLEXBAND

VÄVT MÄRKE, VM56 OCH VMF56
VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA TYPER AV BAKSIDOR

Kan fås med:
Värmebaksida s tandard

Värmebaksida industri
Självhäftande s tandard

Självhäftande special

Med ett vävt märke får du en exklusiv, 
tydlig och snygg märkning, som passar 
utmärkt på en dressad look som piké, 
kavaj, skjorta. Mycket passande även till 
handdukar, plädar m.m. 

VM56 skärs med raka hörn.
Maximalt 12 färger.

Med VMF56 Vävt Märke Formskuret, får 
du samma exklusiva vävda märke som 
ovan, skillnaden är att formen är helt 
valfri. 
VM56 formskärs. Maximalt 12 färger.

KONSTLÄDER
VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA TYPER AV BAKSIDOR

Ett märke som graveras med laser 
och ger en oerhört hög detaljrike-
dom.
Passar mycket bra på stickat och 
fleece, snygg detalj på jackan, 
pikéer som ger dem lite tuffare 
intryck.
Finns i färgerna svart, brunt och 
grått.

Kan fås med:
Sömnadskanal för sömnad

Värmebaksida standard
Värmebaksida industri

Självhäftande standard
Självhäftande specia

1-6 FÄRGSTRYCK, PROCESSTRYCK OCH PROCESS MED BRODYREFFEKT
IMAGE GRIPPING TRANSFER

Vår transfer är framtagen för att 
fungera på de flesta kända mate- 
rialen på marknaden. 

En transfer till dom flesta produkter, 
innebär en enklare hantering för Er 
och Er kund behöver inte köpa flera 
olika kvaliteter.

Transfer passar bäst på t-shirt,
funktionskläder, arbetskläder, väskor 
m.m.

VÄVT MÄRKE BASIC

Med ett Vävt Märke Basic, finns det 
många möjligheter.
Det kan sys fast runt kanten på 
plädar, handdukar, ärmslut, skjortor, 
pikéer m.m.
Dessa är även vanliga till
nacketiketter, mittvik till handdukar 
eller sidvik.
Maximalt 12 färger.

PRINT & WEAVE
VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA TYPER AV BAKSIDOR

Kan fås med:
Värmebaksida s tandard

Värmebaksida industri
Självhäftande s tandard

Självhäftande special

Print´n Weave är ett vävt märke 
med sublimeringstryck.

Här får du den textila känslan med 
vilket tryck du önskar, så som bilder, 
foton, toningar m.m.

PRODUKTER

Symboler i katalogen:

Självhäftande Påvärmningsbar Sömnad



PRODUKTER

SCREENTRYCK

Screentryck, även kallad direkttryck 
är en utav de äldsta
tryckmetoderna och lämpar sig bra 
till t-shirts, college, hood tröjor, 
tygkassar m.m.

Ett märke i kombinationen 
broderat/vävt, ger en riktigt 
exklusive känsla. Dessa passar 
utmärkt till pikéer, college, jackor, 
byxor och väskor.

Det går även att få med langette-
rad eller broderad kant för en extra 
effekt, som antingen värms eller sys  
fast.

BRODERAT / VÄVT MÄRKE
INKLUSIVE VÄRMEBAKSIDA, ASIEN PRODUKTION

Direktbrodyr är en riktigt snygg
applicering på de flesta plagg.
Få ett rufft utseende på collegetrö-
jan eller ett elegant intryck på 
skjortor, kavajer, jackor.

Användningsområdena är näst intill 
oändliga. Ton i ton passar perfekt 
om du vill synas, men på ett diskret 
sätt.

Badrockar, handdukar, väskor är 
också vanliga produkter att brodera 
på. 
Fördelen är också att, du kan 
brodera i så låg kvantitet som 
1 styck.

DIREKTBRODYR

Vad passar bättre till arbetsbyxor, 
jeans eller kanske shorts, om inte 
ett snyggt loggat bälte.

Bältet består av ett slitstarkt
polyesterband med antingen tryck 
på eller med ett påsytt vävt band.

Spännet finns i blankt eller matt
utseende.

LOGOBÄLTE
LÄNGD 120 ELLER 140 CM

Logoband används i dag i otroligt 
många sammanhang. 
Mässor, event, passerkort eller 
varför inte hemma för husets 
nycklar etc.

Vi kan erbjuda er flera olika
utföranden, allt från enkla till 
avancerade med flera detaljer och
tillbehör.

TRYCKT LOGOBAND / KARBINKROK

Med en vävd eller konstläder 
zipper, märker du upp jackor, 
tröjor, fleece, väskor etc.
Zippern fästs i dragkedjan på ett 
enkelt, snyggt och praktiskt sätt.

Vävda zippers finns som 
enkelsidig, dubbelsidig, fylld och 
formskuren.

Konstläder finns i färgerna svart, 
grått eller brunt.

VÄVD ZIPPER / ZIPPER KONSTLÄDER  
ENKELSIDIG, DUBBELSIDIG, FYLLD ELLER FORMSKUREN



MULTI-PROFILERING

Vår unika metod bygger på att vi 

producerar ditt varumärke i ett 

antal som räcker under en längre tid. 

Varumärket kan sedan lagerhållas, 

distribueras och appliceras på de 

flesta plagg och produkter. Du som kund

vinner följande fördelar: Inget lager, ingen 

inkurans, alltid rätt logo och snabba leveranser. 

Du kan använda varumärket på 

arbetskläder, profilplagg, sportplagg, 

sponsring, event, gåvor m.m. 

Med våra produkter kan du vara säker 

på att ditt varumärke blir exakt lika på 

alla plagg och produkter.

Vårt unika lim är utvecklat för att ge 

ett bestående intryck under plagget/

produktens livslängd. För produkter 

som inte tvättas används självhäftande/ 

självhäftande Special och för produkter 

som tvättas används olika värmebaksidor.



Vävt märke formskuret (VMF56)

Vävda märken VM56 / VMF56

Minsta kvantitet: 10 st

Antal färger:                1-12

Leveranstid: 5 arbetsdagar

Tvättbarhet sömnad: upp till 90°

Tvättbarhet påvärmning: upp till 85°

Tvättbarhet självhäftande: kan ej garanteras

VÄVT MÄRKE & FORMSKURET

Vävt märke formskuret (VMF56)

Vävt märke formskuret (VMF56) Vävt märke (VM56)

Vävt märke (VM56)

Vävda märken lämpar sig som märkning 

på piké, collegetröja, skjorta, jacka, byxa, 

väska, mössa, vantar, halsduk m.m.

Vävt märke VM56 är för logos med 

fyrkantig/rektangulär form.

Vävt märke formskuret VMF56 är för logos 

med valfri form.

 

Våra vävda märken vävs med upp till 12 färger 

I en fantastisk kvalité. Märkena går att få med  

värmebaksida, självhäftande baksida och 

självhäftande specialbaksida. Kan även sys fast.



Print´n Weave / Print´n Weave friskuret

Minsta kvantitet: 10 st

Antal färger:                obegränsat

Leveranstid: 5 arbetsdagar

Tvättbarhet påvärmning: upp till 85°

Tvättbarhet självhäftande: kan ej garanteras

PRINT´N WEAVE & FRISKURET

Print´n Weave Print´n Weave friskuret

Print´n Weave

Print´n Weave friskuret

Print´n Weave är perfekt för alla motiv som är 

tonade eller rastrerade samt fotorealistiska.

Vår unika metod ger motivet exakt rätt utseende 

utan att kompromissa med former och färger.

Print´n Weave friskuret är en mjuk och 

följsam kvalitet som blir en del av plagget. 

Den är perfekt till motiv som är frilagda, 

tonade eller rastrerade och produkten blir

ett fantastiskt komplement till direktbrodyr.



Vävt märke Basic VMB56

Minsta kvantitet: 10 / 50 st

Antal färger: upp till 12   

Leveranstid: 5 / 20-25 arbetsdagar

Tvättbarhet sömnad: upp till 90°

VÄVT MÄRKE BASIC

Vävt märke VMB56 är för det mesta en vikt etikett 

som lämpar sig som utvändig märkning runt

kanter på t.ex. muddar, vantar, mössor m.m. 

eller som invändig märkning i t.ex. nacke.

Mittvikta etiketter lämpar sig för märkning på 

de flesta plagg och produkter. 

Sidvikta etiketter är lämpliga för märkning i nacken 

på de flesta plagg samt som produktmärkning 

på plädar, dukar med mera.



Image Gripping

Minsta kvantitet: 25 st

Antal färger: 6 till Process

Leveranstid: 6 arbetsdagar

Tvättbarhet: 30°-85°

En Transfer
som håller i
längden...

TRANSFER

Vår transfer Image Gripping passar bra för

arbetskläder, profilplagg, sport- och modeplagg. 

Vår transfer framställs med plastisolfärger 

och ger en mycket bra färgåtergivning. 

Den lämpar sig även för industritvätt.

Vår transfer är ÖKO-Tex-certifierad, klass 1 

och även flamskyddad.

Produkten fungerar på de flesta kända material

på marknaden vilket innebär en enkel hantering. 

Dessutom har den goda egenskaper som 

stretch och nötningsbeständighet. 

och passar 
utmärkt för 
stretchiga 

plagg

Slitstarkt



DIGITALTRANSFER

Digitaltransfer

är perfekt till 

foton, toningar 

och specialtryck

Digitaltransfer

Minsta kvantitet: 25 st

Antal färger: obegränsat

Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

Tvättbarhet: 30°-85°

Digitaltransfer passar bra för arbetskläder, 

profilplagg, sportplagg och modeplagg. 

Digitaltransfer är framtagen för motiv

med toningar, foton och specialtryck. 

Denna transfer framställs digitalt och 

har en fantastisk färgåtergivning.

Transferkvaliteten har bra egenskaper 

som stretch och nötningsbeständighet. 

Vår digitaltransfer är ÖKO-Tex-certifierad,

klass 1. Tryckt med vattenbaserade färger. 



Vävt märke friskuret / Flockfolie / Plotter

Minsta kvantitet: 10 st / 1 st / 1 st

Antal färger:                1  

Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

Tvättbarhet påvärmning: upp till 60°

VÄVT MÄRKE FRISKURET

Vävt märke friskuret

Flockfolie

Plotter

Vävt märke friskuret skapar en perfekt märkning 

med ditt varumärke där delar av motivet och text

är fullständigt utskurna. Vävt märke friskuret 

levereras rensat på en transparent bärare,

klart för påvärmning. 

Vävt märke friskuret är med finare detaljer ett bra

komplement till direktbrodyr.



Gummimärke (PVC)

Minsta kvantitet: 50 st

Antal färger:                upp till 6

Leveranstid: 15-20 arbetsdagar

Tvättbarhet sömnad: upp till 60°

GUMMIMÄRKE

Gummimärken
syns och ger ditt 

varumärke en 
extra 3D-effekt

Gummimärken lämpar sig för jackor, väskor,  

mössor, vantar, byxor, kepsar m.m. när man  

vill få fram tredimensionella logotyper. 

Gummimärken i PVC går att få med små 

detaljer i valfri form och upp till 6 solida 

färger. Med en transparent bottenplatta 

Gummimärken sys fast. Sömnadskanal ingår.

färger.

blir märkningen oberoende av artiklarnas 



KONSTLÄDERMÄRKE & BASIC

Konstlädermärke & Basic (KLM & KLB)

Minsta kvantitet: 10 st

Leveranstid: 5 arbetsdagar

Tvättbarhet sömnad: upp till 90°

Tvättbarhet påvärmning: upp till 30°-85° 999 Svart

941 Grå

430 Brun

428 Rödbrun

D661 Guldbrun

424 Ljusbrun

Valfri form och 

6 grundfärger 
 ger en speciell 

märkning

Ett märke som graveras med laser och 

ger en oerhört hög detaljrikedom.

Passar mycket bra på stickat och

fleece, som snygg detalj på jackan, på pikéer

för att ge dem lite tuffare intryck.

Finns i färgerna svart, brunt och grått.

Märkena går att få med sömnadskanal,

värme- eller självhäftande baksida.



ZIPPER - VÄVDA / GUMMI

Zipper               Vävda Gummi (PVC)

Minsta kvantitet: 50 st 100 st

Antal färger:               upp till 12 6 per sida   

Leveranstid: 20-25 arb.dagar 20-25 arb.dagar

Tvättbarhet: 60° 60°

Zipper lämpar sig som diskret utvändig 

märkning på ziphood, jacka, väska och 

allt annat med en dragkedja.

Vävda - en- eller dubbelsidigt - zipper vävs

i hög kvalité med upp till 6 färger per sida. 

Produkten går att få antingen platt eller fylld 

för en exklusivare känsla.

Gummizipper går att få med upp till 6 färger 

per sida, i valfri form och levereras med snöre 

eller minikarbinhake för enkel montering.

Det kan fås med olika budskap och logos på

fram och baksida.



BRODERAT / VÄVT MÄRKE

Broderat / Vävt märke

Minsta kvantitet: 50 st

Antal färger:                1-12

Leveranstid: 20-25 arbetsdagar

Tvättbarhet sömnad: upp till 90°

Tvättbarhet påvärmning: upp till 60°

Ett märke i kombinationen broderat/

vävt ger en riktigt exklusive känsla. 

Dessa passar utmärkt till pikéer,

college, jackor, byxor och väskor.

De går även att få med antingen

langetterad eller broderad kant som 

antingen kan sys på för en extra effekt 

 eller värmas på.



LOGOBÄLTE

Logobälte

Minsta kvantitet: 10 st

Antal färger:                12 st

Bredd: 40 mm

Längd: 1200 mm & 1400 mm

Leveranstid: 10-15 arbetsdagar

Vad passar bättre, till både arbetsbyxor,

jeans eller varför inte shorts, om inte med ett

snyggt loggat bälte. 

Bältet består av slitstarkt polyesterband

med antingen tryck på eller med ett påsytt 

vävt band.

Spännet finns i blankt eller matt utseende.



TRYCKT LOGOBAND / KARBINKROK

Tryckt logoband

Minsta kvantitet: 100 st

Antal färger: 1 till  flerfärgs  

Bredder: 10 / 15 / 20 / 25 mm

Leveranstid: 10-25 arbetsdagar

Logoband används i dag i otroligt många 

sammanhang. Mässor, event, passerkort eller

varför inte privat hemma för husets nycklar etc.

Vi kan erbjuda er flera olika utföranden, 

allt från enkla till mer tillbehör.



3M REFLEXFOLIE / 3M REFLEXMÄRKE

När det blir mörkare ute är det oerhört viktigt 

att synas i mörker! Du syns på väldigt långt håll. 

Perfekt att använda på ytterplagg så som 

mössor, jackor, väskor, halsdukar m.m. 

Nu kan du även få reflexmärke med graverad 

logotyp.

Låt oss hjälpa dig ta fram ditt varumärke

 i reflex.

Vi arbetar med 3M, som är marknadsledande 

Reflexen går även att fås på rulle i varierad bredd.

inom reflexmaterial.

3M Reflexfolie / 3M Reflexmärke

Minsta kvantitet: 1 st / 25 st

Antal färger:                obegränsat

Leveranstid: Ca. 7 arbetsdagar

Tvättbarhet påvärmning: upp till 85°

Tvättbarhet självhäftande: kan ej garanteras



www.shop.bamatex.se



-    Order historik

 Med hjälp av Tokyo kan Ni lätt hålla koll på vilka    
 ordrar Ni har inlagda. Ni kan även se vem som lagt  
 ordern, vilket datum ordern registrerades, om din    
 order är levererad, vilket datum produkterna skall   
 skickas från oss, och hur mycket totalkostnaden    
 blev. 

-    Motivbibliotek

 Alla motiv ni beställer sparas i vårt motivbibliotek.    
 Sök bara på motivnamnet för att se alla tidigare    
 tillverkade motiv. Man kan även lägga
 repeatbeställningar direkt via biblioteket.

Spara tid med Tokyo!

Genom att logga in i webblösningen kan Ni registrera 
era egna ordrar direkt via Tokyo.
Det enda du behöver göra för att lägga en egen order 
är att ange:

- Typ av produkt ni önskar att beställa
- Motivnamn, som ni sedan kan söka på i ert      
 motivbibliotek.
- Bredd och höjd på motivet
- Vilka färger motivet innehåller.

Ladda sedan upp en vektoriserad fil på motivet och 
ange hur många ni önskar beställa.

När Ni har sparat Er beställning, läggs den i Er varukorg, 
där Ni kan se totalkostnaden på Er beställning innan 
Ni väljer att bekräfta köpet.

Om jag inte har ett färdigt underlag?

Om Ni inte har den information kring motivet som 
krävs för att lägga ordern själv, hjälper kontoret Er 
med att lägga in beställningen.
Med hjälp av Tokyo kan vi lägga upp ärenden för att 
hålla koll på alla pågående motiv och beställningar. 

- Ni får en bekräftelse när ärendet är skapat.  
- Ett korrektur när ärendet är behandlat.  
- En bekräftelse när ärendet har blivit till en order.

Vill man gå tillbaka till ett påbörjat ärende behöver 
man bara ange sitt ärendenummer. Då hittar vi de 
senast aktuella korrekturen, ihop med den 
ursprungliga informationen 
kring beställningen.

-    Placeringsverktyget

 Med hjälp av vårt nya placeringsvektyg kan man    
 göra placeringsinstruktioner direkt i Tokyo.
 Välj bara motivet Ni vill placera ut på plagget från
 Er varukorg.
  
 Dra sedan ut motivet på rätt plats på plagget.
 Man kan välja att placera ut sina motiv på våra    
 förbestämda plagg, eller ladda upp bilder på sina   
 egna plagg. 

 När man har gjort klart sin mall, får man namnge   
 den för att man lätt skall kunna hitta mallen om man  
 vill göra en repeatbeställning på hela      
 uppsättningen.

Vad är Tokyo?

Tokyo är ett verktyg som tagits fram för att skapa en 
enkel och effektiv orderläggning.

Med fokus på användarvänlighet har vi lyckats ta fram 
ett vektyg som gör det enkelt för Er som kund att 
säkerställa Er förädling, se orderhistorik, och kalkylera 
priser.

Varför skall jag använda Tokyo?

Förutom att erbjuda möjligheten att registrera era 
egna ordrar direkt på hemsidan, kan även Tokyo hjälpa 
Er med att räkna ut priser och hålla koll på Er order-

-    Kalkylatorn

 Genom att ange produkt, storlek och antal färger    
 kan vår kalkylator ge Er ett exakt pris utan att     
 behöva ringa, maila eller slå i en traditionell prislista.

historik.

www.shop.bamatex.se



BAMATEX AB  SWEDEN • +46 (0) 33 180 11 80 • www.bamatex.se

Vi vet hur viktigt det är att ha en stark och snygg profilering, och i vår värld är det 

”dom små detaljerna som gör det”. Förädlingen är en kombination av kvalitativa produkter, 

ett know-how och känsla. Det är ett hantverk och en yrkeskunskap som vi besitter. 

Den kunskapen har vi fått, tack vare vår nyfikenhet och strävan att alltid utvecklas och bli bättre.

Vi har varit aktiva på textila marknaden och hjälpt företag att förädla sitt varumärke sedan 1980-talet

Lämna plaggen till oss, så hjälper vi er att hitta rätt märkning till rätt plagg.


