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Vilka är vi? 
Vi är ett mindre och lokalt tryckeri 2 mil norr om Kristianstad 

som startade upp verksamheten 2020 efter att under två års tid 
haft detta som en hobbyverksamhet. 

Intresset för att forma och skapa ligger oss varmt om hjärtat.                   
Redan vid starten så fick vi många små föreningar och företag 
som undrade om vi kunde fixa tryck till deras kläder, då de var 
tvungna att köpa större partier hos de andra tryckeriföretagen. 

Här föddes våran idé om att vi inte ska ha något krav på 
minimum antal när man beställer, utan vi tillverkar efter 

beställning!

Hur Beställer man?

Scanna 

mig



Överdel - Cottover

Vårt märke Cottover är vi otroligt stolta över!
Cottover har flera certifieringar som 

Svanen märkning och Fairtrade.
Inte nog med det så är tröjan otroligt mjuk och skön att bära. 

Ni väljer själva om ni vill ha Text eller Logotyp på ryggen. 
Önskas det tryck till bröstet så löser vi det mot en mindre 

avgift för trycket. 

DAM
Rundhalsad t-shirt i något smalare insvängd 
passform.
100% ekologisk Fairtrade bomull
Storlek: XS – XXL
Tryck : Rygg (Antingen text eller logga)

Pris: 255:-

HERR
Rundhalsad t-shirt i något smalare passform.

100% ekologisk Fairtrade bomull
Storlek: S – 4XL
Tryck : Rygg                               

Pris: 255:-

JUNIOR
Rundhalsad t-shirt. Normal passform.

100% ekologisk Fairtrade bomull
Storlek: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160
Tryck : Rygg (Antingen text eller logga)                                             

Pris: 255:-



Överdel - Graphix

Graphix är ett billigare alternativ. 
Trots sitt låga pris så håller den en god kvalité.

Den är Oeko-Tex certifierad, vilket innebär att textilen i 
den färdiga produkten är fri från ohälsosamma 

kemikalier.
Ni väljer själva om ni vill ha Text eller Logotyp på ryggen. 
Önskas det tryck till bröstet så löser vi det mot en mindre 

avgift för trycket. 

UNISEX
Rundstickad t-shirt i skön singeljersey.
100% bomull 
Storlek: S – 4XL
Svart, Grå eller Vit
Tryck : Rygg (Logga eller text)

Pris: 175:-

JUNIOR
Rundstickad t-shirt i skön singeljersey.
Normal passform, smal halsribb.

100% bomull (färg: 85% bomull, 15% polyester)
Storlek: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160, 170/XS)
Tryck : Rygg och bröst

Pris: 175:-



Överdel –Piké

Piké i klassisk pikéstickning. 
Denna tröja är av märket Cottover,
Som du kan läsa mer om på tidigare sida. 
Normal passform, stickad ribb i krage. 
2 st knappar i förstärkt knappslå.

HERR
Tröjan finns i 3 färger. vit, grå och svart.
Storlek: S – 4XL 
Tryck: Rygg (Logga eller text) 
Önskas det tryck till bröstet så löser vi det 
mot en mindre avgift för trycket. 

Pris: 459:-

DAM
Tröjan finns i 3 färger. vit, grå och svart.
Storlek: XS – XXL 
Tryck: Rygg (Logga eller text) 
Önskas det tryck till bröstet så löser vi det 
mot en mindre avgift för trycket. 

Pris: 459:-



Överdel – Långärmad Piké

Långärmad piké i klassisk pikéstickning. 
Denna tröja är av märket Cottover,
Som du kan läsa mer om på tidigare sida. 
Normal passform, stickad ribb i krage. 
2 st knappar i förstärkt knappslå.

DAM
Tröjan finns i 3 färger. vit, grå och svart.
Storlek: XS – XXL 
Tryck: Rygg (Logga eller text) 
Önskas det tryck till bröstet så löser vi det 
mot en mindre avgift för trycket. 

Pris: 489:-

HERR
Tröjan finns i 3 färger. vit, grå och svart.
Storlek: S – 4XL 
Tryck: Rygg (Logga eller text) 
Önskas det tryck till bröstet så löser vi det 
mot en mindre avgift för trycket. 

Pris: 489:-



Överdelar - Munkjacka

UNISEX
Munkjacka med hel dragkedja, huva och 
utanpåliggande framfickor. Raglanärm, mudd 
nedtill samt i ärmavslut. Normal passform, 
borstad insida.
65% bomull, 35% polyester
Storlek: S – XXL 
Tryck : Rygg och bröst

Pris: 460:-

JUNIOR
Munkjacka med hel dragkedja, huva och 
utanpåliggande framfickor. Raglanärm, mudd 
nedtill samt i ärmavslut. Borstad insida.
65% bomull, 35% polyester
Storlek: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160, 
170/XS)
Tryck : Rygg och bröst

Pris: 439:-



Överdelar - Softshell

DAM
Softshelljacka
Softshell med bra andingsförmåga.
Två sidfickor med dragkedja. Två innerfickor.
Invändig vindslå med hakskydd.
Reglerbar midja.
Storlek: XS – 3XL
Tryck : Rygg och bröst

Pris: 759:-

HERR
Softshelljacka
Softshell med bra andingsförmåga.
Två sidfickor med dragkedja. Två innerfickor.
Invändig vindslå med hakskydd.
Reglerbar midja.
Storlek: XS – 5XL
Tryck : Rygg och bröst

Pris: 759:-



Väskor

TYGKASSE SVART/NATUR
Klassisk tygkasse med långa handtag.

100% ekologisk bomull
Storlek: 39x43cm
Tryck : En sida
Du väljer själv vilken typ av tryck.

Pris: 198:-

SPORT BAG
• Ett huvudfack
• Två bärhandtag
• Justerbar axelrem
• Frontficka med dragkedja
• Reflexdetalj på utsidan
• Volym: 28 liter
Storlek: 50x25x25cm
Tryck : En sida
Du väljer själv vilken typ av tryck.

Pris: 275:-

SPORT BAG LARGE (Grå eller Svart)
• Ett stort huvudfack
• Tvåvägs dragkedja
• Bottenplatta
• Skoficka på ena kortsidan
• Meshficka på andra kortsidan
• Avtagbar och justerbar axelrem
• Två bärhandtag
• Frontficka med dragkedja
• Refelxdetalj på front
• Volym: 33 liter
Storlek: 50x25x30 cm
Tryck : En sida
Du väljer själv vilken typ av tryck.        

Pris: 350:-



Headwear

MÖSSA
Mössa i singeljersey kvalitet med 
dekorations sömmar ton i ton.
Du väljer själv vilken typ av tryck.
95% ekologisk Fairtrade bomull, 5% 
spandex
One Size
Tryck väljer ni logga eller text
Svart eller vit
Tryck : Fram 

Pris: 198:-

PANNBAND
Pannband i singeljersey kvalitet med 
dekorations sömmar ton i ton.
Du väljer själv vilken typ av tryck.
95% ekologisk Fairtrade bomull, 5% 
spandex
One Size
Tryck : Fram

Pris: 165:-



Övrigt

EMALJMUGG RETRO
Denna handgjorda kopp är lika perfekt till båten 
som till picknicken i lekparken eller när man går 
på vandring. Koppen är lätt, slittålig och tål tuff 
behandling. Om möjligt blir den ännu charmigare 
ju mer sliten den är.
Tryck : Till höger om örat, önskas till vänster 
(som på bilden) så är det bara att säga till!

Pris: 198:-

MUGG STANDARD
Mugg i glaserat stengods, rymmer 325ml. 
Koppen är säker att användas i både diskmaskin 
och mikrovågsugn.
Tryck : Till höger om örat (se bild), önskas till 
vänster så är det bara att säga till!

Pris: 140:-

VATTENFLASKA VIT
Vit vattenflaska i aluminium, Hållbart både för 
dig och för miljön. Den är perfekt att ta med sig 
när man ska ut och köra med sin motorcykel 
eller som till picknicken.
Flaskan kommer med två olika typer av korkar.

Pris: 179:-



Dekal – Utskuren

Endast Text.

Utskuren dekal att sätta på de flesta ytor som till exempel
Bil, Båt, Dörr, Fönster, Vägg osv.

7årig  
OBS! Vid placering på vägg så kan tapet/färg dras med vid borttagning av dekal.

Dekalerna har ingen Bakgrund.
Önskas printad dekal med bakgrund istället, kontakta oss via Mail.  

STORLEK
Liten: 290x290mm, 195:-
Stor: 500x500mm,  295:-

FÄRGER
Vit, Svart, Silver

STORLEK
Liten: 290x87mm, 80:-
Stor: 500x150mm, 160:-

FÄRGER
Vit, Svart, Silver


