
voel je vrij en
comfortabel tijdens elke
behandeling!

HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN:
sportswearonline.nl
075-7723856
info@sportswearonline.nl
www.sportswearonline.nl

PRAKTIJKKLEDING
FUNCTIONEEL EN COMFORTABEL 



Wij geloven in een
persoonlijke benadering

OVER ONS
Sportiviteit zit ons in het bloed. Door onze
jarenlange ervaring bent u verzekerd van een
goed advies en een probleemloze afhandeling.
Vele fysio praktijken gingen u al voor.
Klantenservice is voor ons de belangrijkste
service die wij aan onze klanten verlenen. Wij
zijn pas tevreden als u tevreden bent!

HOE WERKT HET IN
DRIE STAPPEN:
KEUZE MAKEN

Wij helpen u graag de juiste keuze te maken
voor uw praktijk. Neem daarvoor een kijkje op
onze website bij het kopje "teamkleding of
praktijkkleding".  Bij vragen staat onze
klantenservice voor u klaar per telefoon, mail
of app.

PAS-SET

Nadat u een keuze heeft gemaakt sturen wij u
een pas-set van de kleding voor dames en
heren. Zo bent u er zeker van dat uw
medewerkers de juist maat ontvangen.
Na het passen bestellen wij voor de gewenste
kleding en sturen deze (eventueel) door naar
onze drukkerij.

DRUKKERIJ EN AFLEVERING

U ontvangt een document waarop beschreven
staat  aan welke eisen uw logo moet voldeon
en hoe deze aan te leveren. De drukkerij legt de
gemaakte drukproef aan u voor. Nadat u
akkoord bent gegaan met de drukproef wordt
de kleding bedrukt. De kelding wordt na
bedrukking door ons gecontroleerd en aan u
verzonden.
 
 
 



LEISURE HOOD

 

 

 

Een heerlijk
comfortabel vest,

wat het gehele jaar
door gedragen kan
worden. Dit Craft
vest is een echte

topper om te dragen
tijdens je werk. Het

zachte materiaal
zorgt voor een
comfortabele
pasvorm en

voldoende warmte.
Dit vest kan prima

bedrukt worden met
uw logo.

Heren

Dames

Heren Heren Heren

Dames Dames Dames

Hieronder geven wij u een impressie van onze collectie. 
Uiteraard kunnen wij u meer laten zien bij interesse



 

 

De Polo Pique van
Craft voor heren en

dames is een
prachtige sportieve

polo met een
atletische pasvorm.

Doordat de polo
gemaakt is van

kwalitatief goed
materiaal gaat deze
- ook bij langdurig

gebruik - lang mee.
 De polo is voorzien

van het Craft logo op
de mouw en drie

knopen van de borst
tot de hals. 

De polo is in vele
verschillende

kleuren verkrijgbaar
van kleine tot grote

maten.

Polo Pique 
Heren Heren Heren Heren

Heren Heren Dames Dames

Dames Dames Dames Dames



 

 

De Craft Prime Tee
voor heren en
dames is een
uitstekend,

lichtgewicht sportief
shirt. Doordat het

materiaal
vochtafvoerende

eigenschappen
heeft blijft u langer

droog en fris. Het
materiaal voelt

zacht aan waardoor
het shirt direct op
uw huid gedragen

kan worden. De
Prime Tee is

verkrijgbaar in
diverse kleuren en
kan prima bedrukt

worden met een
logo.

Prime Tee
Dames Dames Dames Dames

Dames Dames Heren Heren

Heren Heren Heren Heren



EMAIL
 
info@sportswearonline.nl

www.sportswearonline.nl

WEB

Geef met onze praktijkkleding uw praktijk de
professionele uitstraling die het verdient.

075 7723856

Interesse?
Neem contact
met ons op!


