Entre els nostres catàlegs hi podràs tot tipus de roba
per vestir el teu equip, ja sigui un club gran o petit
KAPPA: Marca torinesa a la primera línia del disseny italià. Actualment estan vestint
clubs de primera línia com el S.S.C. Napoli, Standard Liége o el mateix Borussia
Mönchengladbach. A Catalunya vestim equips com el Girona FC o el Reus Deportiu. El
Barça va vestir el seu moment amb samarretes que encara es veuen al Camp Nou.
ROYAL: Marca napolitana amb línies molt avantguardistes per a tots els esports.
Vesteixen a clubs com Empoli F.C., Scavolini de Pesaro o el Livorno. A Espanya han
vestit al Rayo Vallecano, Fuenlabrada o Alaves. Nosaltres ho hem introduït a molts
clubs i n’estem molt contents.

ZEUS: Marca napolitana reina del disseny, a Italia és molt coneguda i està entrant amb
molta força aquí. Equipen equips de la primera linia com el F.C.Crotone, Lollo Caffè
Napoli C5 o Hamilton Academical F.C.. Vesteixen diferents seleccions de varis països:
Selección Española de Voleibol , Federacione Italiana Hockey o Top Volley Belgium.
Cada cop que entrem en un club ja no marxem.

MAX: Marca siciliana de Siracusa, innoven amb el disseny a preus molt responsables. A
Italia vesteixen equips de la Serie B com el Ascoli Picchio S.C.P. , Vicenza Calcio o al
Catania. A les illes son els subministradors oficials de Club Voleibol Ciutadella de la
Superlliga Espanyola. Tenen un servei excel·lent.

CAMA: Empresa del nord d’Itàlia produint des de l’any 1.957. Especialistes en vestir
clubs, línies molt clàssiques i intemporals. Son fabricants directes, no importen la roba
que està feta amb materials italians. Tenen molta varietat de colors i estils per satisfer
al club més exigent.
ROLY: Marca espanyola de distribució de roba. Son els nostres especialistes en roba per
campus, amplíssima gama de colors tant en cotó com en polièster. Models amb molta
rotació i moltes novetats cada any. Un estoc que mai s’acaba.

TFS: És una empresa amb més de 20 anys d'experiència en el sector, especialitzats en
copes econòmiques, i articles de luxe sempre relacionats amb el món de l'Esport, la
nostra gran experiència facilita el servei i l'atenció que donem als nostres clients.
BARMO: Personalitzem tot al vostre gust: dorsals, nom, patrocinador, escut,
banderes...tot el que et puguis imaginar. Podem fer única qualsevol roba i poden fer
repeticions quan s’escaigui. Utilitzem les tècniques més modernes: sublimació, DPI,
transfer, foil..... I també les clàssiques: vinil, serigrafia brodat...

