
Tryckt & Klart



Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp 
på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram 
ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa 
kunders behov av profilerade yrkeskläder.



Nu blir det enklare att profilera dina kläder. Tryckt & Klart är namnet på Ahlsells  
nya koncept för profilering av arbetskläder.

Vi har bestämt oss för att bli marknadens bästa leverantör av personligt skydd och  
kläder. Och vi är en god bit på väg. För din skull erbjuder vi det bästa sortimentet 
från de ledande tillverkarna. Vi har byggt en organisation med skyddsspecialister 
som täcker hela landet. Därmed vet vi vilket skydd som är bäst och mest rätt för 
företaget. Kort sagt: Vi kan personligt skydd! Våra kunskaper kostar givetvis inte  
extra för kunderna. Samtidigt är de lika dyrbara som nödvändiga. Det handlar ju om  
er säkerhet på arbetsplatsen. Vi kompromissar inte – och det gör säkert inte du heller.

Vi har investerat i en ny anläggning för klädtryck och brodyr. I logistikcentrum i  
Hallsberg har ett toppmodernt klädcenter tagit form. Det är en satsning som  
inbegriper allt från ett kraftigt utvecklat affärssystem till tryck- och brodyrmaskiner 
med den senaste tekniken. En rad specialister är knutna till projektet.

I våra Ahlsellbutiker runt om i landet har vi också ”minutservice” för korta serier  
upp till max fem plagg. Det förutsätter givetvis att er transfer finns i butiken.

Det är utsidan som räknas

Världens bästa marknadsföring
Profilerade arbetskläder stärker varu-
märket och ger en känsla av laganda 
och samhörighet bland personalen. 
Självklart vill du också att företaget 
ska framstå som proffsigt och kom-
petent. En bra bit på vägen kommer 
man med god profilering och snygga 
kvalitetskläder. Dessutom blir jobbet 
mer lustfyllt i rätt klädsel. Glöm 
heller inte att många även använder 
jobbkläderna på fritiden. Kort sagt:  
En mindre investering kan göra stor 
skillnad i din marknadsföring.



Logistikcentrum i Hallsberg är Ahlsells nav. På en yta motsvarande tio fotbolls-
planer lagerförs cirka 100 000 artiklar från ledande leverantörer. Varor klara för 
leverans dagen efter beställning. Det viktigaste är självklart att du får varorna  
i tid. Och det får du. Vår leveransprecision är i världsklass. I logistikcentrum  
ligger även vårt nya klädcenter med kompetent personal och hög kvalitet.  
Maskinparken kommer från ledande ACG Nyström.

Beställ direkt i internetbutiken
När du valt kläder i butiken och fått hjälp med profilering av en säljare kan du 
göra beställningen i internetbutiken. Den är alltid öppen. Lika enkelt är det att 
göra kompletterande beställningar.

Tryck i butiken
Som en service för våra kunder kommer vi även i fortsättningen att erbjuda 
klädtryck i många Ahlsellbutiker. Dock i liten skala och för enstaka plagg.

Trygga tryck

Samla inköpen och 
handla större volymer  
till bättre pris

VÅRA LEDANDE LEVERANTÖRER





Vårt erbjudande

TRANSFER. Profilera arbets-
kläderna med företagets logga. 
Transfer kan i princip användas 
på alla plagg. 

KUNDUNIKA LÖSNINGAR. Vi kan 
även skräddarsy lösningar efter 
kundernas speciella önskemål 
och krav.

REFLEXBAND. Kan till exempel 
tryckas på ett ben eller armslut  
för höjd synbarhet.

NAMNTRYCK. Komplettera 
företagsloggan (transfer) med 
namntryck för att göra plagget 
mer personligt.

BRODYR. Med en broderad logga 
blir plagget lite exklusivare. 
Fungerar inte på alla material 
(exempelvis regnkläder).

NAMNBRODYR. Både högklassigt 
och personligt.

Vad är en transfer?
Transfers är de dekaler eller märken som trycks på kläderna. 
Ahlsell har valt marknadsledande ACG Accent som leveran-
tör av transfers.

Det finns flera olika typer av transfers
• FX-transfer är den i särklass vanligaste. Fungerar på samt- 
 liga textila material. Egenskaper: PVC-fri, flexibel, mjuk och  
 stretchbar, knivskarpa konturer, heltäckande färger (genom- 
 blödningsskydd), strykbar upp till 140 grader. Certifierad  
 enligt Bluesign och Öko-Tex klass 1. Godkänd för flam- 
 skyddade plagg (CE). Rekommenderas av ledande kläd- 
 leverantörer av flamskydd. Klarar industritvätt samt tork- 
 tumling.

• FX-HD. Transfer i HD-kvalitet. Processtryck gjorda digitalt.  
 Full HD-upplösning.

• FX-Reflex. Transfer i färg med reflekterande yta.

• FX-HD-EC. Transfer med brodyreffekt.

BLUESIGN
Bluesign är en standard för miljö-
certifiering av textilproduktion. Den 
innefattar företagets samhällsansvar, 
produktionens utsläpp, resurshållning 
och arbetarskydd samt säkerhet för 
konsumenterna som använder plaggen.

ÖKO-TEX
Öko-Tex (Oeko-Tex) är en världsledande 
märkning för textilier. Certifieringen inbe-
griper hela tillverkningsprocessen. Det  
är en garanti för att plagg inte innehåller  
ämnen som kan vara farliga vid hudkontakt.



SEX SKÄL TILL VARFÖR DU SKALL KÖPA KLÄDER  
OCH PERSONLIGT SKYDD FRÅN AHLSELL

1. Totallösning. Du väljer personlig skyddsutrustning från de främsta tillverkarna och  
 beställer samtidigt dina profilerade arbetskläder. Inga mellanhänder, inget krångel.
2. Högsta kvalitets- och miljöbetyg. Vi samarbetar med marknadsledande ACG.  
 Våra FX-transfers är certifierade enligt Bluesign och Öko-tex.
3. Snabbt. Från beställning till leverans på bara några dagar (förutsatt att vi har din transfer).
4. Kompetens. Erfaren personal som är specialister på klädtryck och brodyr.
5. Precision. Inga lokala avvikelser. Oavsett var i landet du beställer blir dina profilerade  
 arbetskläder exakt som du har bestämt. Det garanterar vi.
6. Flexibelt. Ring oss, beställ i butik eller från vår dygnet-runt-öppna internetbutik.
 Den kan även nås via Ahlsell-appen i din smarta telefon.



Ahlsell Sverige AB
Tel: 0771- 870 870
www.ahlsell.se
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