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100% Gepersonaliseerd

INDIEN JE EEN OUTFIT NODIG HEBT…

Selecteer de stof
Geef jouw gewenste 

kleuren aan

Denk na over het design

Stuur ons jouw ideeën

Combineer 

verschillende 

stoffen

Voeg alle details 

die je wilt toe

DAN DOEN ONZE DESIGNERS DE REST
BELUX
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Persoonlijk design

Professionals in de sector

Professionals in de sector

Nihon Sport Belux, begon in 1997 met de productie van sportartikelen en heeft zich sinds 
2006 gespecialiseerd in de productie van gepersonaliseerde sportkleding. 

Ons doel is direct met de klant te communiceren om zo producten op maat te ontwikkelen. 
We bieden kwaliteit om zo een uniek product te kunnen leveren. Alle producten worden in 
eigen ateliers gemaakt, wat ons in staat stelt een betere kwaliteit en prijs te kunnen bieden. 

Ons team van designers zal altijd streven naar het beste eindresultaat.

Wij ontwikkelen de producten op maat, waarbij we logo’s en sponsors toevoegen. We hanteren 
geen maximum aan verschillende kleuren en we zorgen voor de beste kwalitatieve afwerking 
en maatvoering. Wij hebben al veel ervaring opgedaan in het personaliseren van sportartikelen 
sinds 1997. 

Wij bieden diverse productiemethoden voor het vervaardigen van (exclusieve) sport- en 
teamkleding. Wij verwerken diverse kwalitatief hoogwaardige stoffen om zo unieke sport-
kleding te maken.

Verschillende stoffen 

volgens de sport

Exacte kleur

Dubbele stiknaad

Logo’s, namen en 

nummers inbegrepen

Afdruk in hoge resolutie

4



5



Voetbal

Gepersonaliseerde uitrusting Gepersonaliseerde 
sokken

Stof

Sportshirt

Laat jouw fantasie de vrije loop en ontwerp jouw gepersonaliseerde voetbal uitrusting. Je 
hoeft alleen maar jouw ontwerp/logo en een lijst met wensen te sturen en ons designteam 
doet de rest. 

Sublimeren geeft u de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder het gebruik 
van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan logo’s of spon-
sors alles inclusief grafische ondersteuning. 

Stoffen met QUICKDRY® technologie, is een stof die resistent, 
duurzaam, elastisch en vochtregulerend is.

Gepersonaliseerde 
polo’s
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Basketbal

Aan twee zijden te 
dragen shirt.

Laat jouw fantasie de vrije loop en ontwerp jouw gepersonaliseerde basketbal uitrusting. 
Je hoeft alleen maar jouw ontwerp/logo en een lijst met wensen te sturen en ons 
designteam doet de rest. 

Sublimeren geeft u de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder het gebruik 
van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan logo’s of 
sponsors alles inclusief grafische ondersteuning. 

Stoffen met QUICKDRY® technologie, is een stof die resistent, 
duurzaam, elastisch en vochtregulerend is.

Gepersonaliseerde sokken
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Rugby

Laat jouw fantasie de vrije loop en ontwerp jouw gepersonaliseerde rugby uitrusting. Je 
hoeft alleen maar jouw ontwerp/logo en een lijst met wensen te sturen en ons designteam 
doet de rest. 

Sublimeren geeft u de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder het gebruik 
van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan logo’s of 
sponsors alles inclusief grafische ondersteuning. 

De stoffen zijn speciaal ontwikkeld voor de rugby sport. Het is 
een stof die resistent, duurzaam, elastisch en vochtregulerend is. 

Gepersonaliseerde trainingspakken en 
sporttassen

Stoffen

Sterk polyester
Interlock
Neopreen

Gepersonaliseerde uitrusting. Design op maatwerk

Versterkte hals. 

Platte stiksels met 
dubbele stiknaden.

Siliconen 
(anti slip)

Combinatie van 
materialen
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Handbal

Laat jouw fantasie de vrije loop en ontwerp jouw gepersonaliseerde handbal uitrusting. Je 
hoeft alleen maar jouw ontwerp/logo en een lijst met wensen te sturen en ons designteam 
doet de rest.  

Sublimeren geeft u de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder het gebruik 
van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan logo’s of 
sponsors alles inclusief grafische ondersteuning. 

Stoffen met QUICKDRY® technologie, is een stof die resistent, 
duurzaam, elastisch en vochtregulerend is.

Gepersonaliseerde trainingspakken

Stof

Microvezel
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Chándals personalizados y Bolsas deportivas

Microvezel
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Hockey en rolhockey

Laat jouw fantasie de vrije loop en ontwerp jouw gepersonaliseerde hockey en rolhockey 
uitrusting. Je hoeft alleen maar jouw ontwerp/logo en een lijst met wensen te sturen en 
ons designteam doet de rest. 

Sublimeren geeft u de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder het gebruik 
van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan logo’s of 
sponsors alles inclusief grafische ondersteuning. 

Sportsokken 
gepersonaliseerd

Stoffen met QUICKDRY® technologie, is een stof die resistent, 
duurzaam, elastisch en vochtregulerend is.

Stof

Trainingspakken

Gepersonaliseerde sjaals

Microvezel
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IJshockey

Laat jouw fantasie de vrije loop en ontwerp jouw gepersonaliseerde ijshockey uitrusting. 
Je hoeft alleen maar jouw ontwerp/logo en een lijst met wensen te sturen en ons 
designteam doet de rest.  

Sublimeren geeft u de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder het gebruik 
van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan logo’s of 
sponsors alles inclusief grafische ondersteuning. 

Stoffen met QUICKDRY® technologie, is een stof die resistent, 
duurzaam, elastisch en vochtregulerend is.

Ondersteuning van het grafische design

Stof Design op maat
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Atletiek/Hardlopen

Laat jouw fantasie de vrije loop en ontwerp jouw gepersonaliseerde atletiek/hardloop 
uitrusting. Je hoeft alleen maar jouw ontwerp/logo en een lijst met wensen te sturen en 
ons designteam doet de rest. 

Sublimeren geeft u de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder het gebruik 
van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan logo’s of spon-
sors alles inclusief grafische ondersteuning. 

Wij bieden producten aan voor atletiek van hoge 
kwaliteit met in ons achterhoofd de details voor 
comfort die nodig zijn voor het uitvoeren van deze 
sport. Zo vermijden we dat de stof gaat schuren of 
gaat irriteren. 

De stof is speciaal ontwikkeld voor atletiek, waarbij de 
QUICKDRY® technologie is toegepast dat de stof resis-
tent, duurzaam, elastisch en vochtregulerend maakt. 

Design op maat

Gepersonaliseerde 
sokken

Stoffen
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Design op maat

Wielrennen/Mountainbiken

Laat jouw fantasie de vrije loop en ontwerp jouw gepersonaliseerde wielren/mountainbike 
uitrusting. Je hoeft alleen maar jouw ontwerp/logo en een lijst met wensen te sturen en 
ons designteam doet de rest. 

Sublimeren geeft u de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder het gebruik 
van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan logo’s of 
sponsors alles inclusief grafische ondersteuning. 

Stoffen speciaal ontwikkeld voor de wielrensport. De  stof die resistent, duurzaam, elastisch en 
vochtregulerend is. 

Gefabriceerd van materialen die jouw voeten droog houden 
dankzij de hoge vochtregulatie. In verschillende stoffen 
verkrijgbaar.

Sokken 100% gepersonaliseerd.

Siliconen (anti slip)

Lycra en Polyester
Platte stiknaden 
extra versterkt
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FIETSBROEK

Fietsbroek met hoog rendement en comfort. Ideaal 
voor lange afstanden dankzij de geïntegreerde gel. 
Deze gel is antibacterieel en behoudt zijn werking 
tussen de 6 en 8 uur. Deze broek heeft een hoge 
vochtregulatie. 

120g/m2 
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GEPERSONALISEERDE, 
GESUBLIMEERDE 

UITRUSTING

Sublimeren biedt de club de mogelijkheid om sportuitrusting te ontwerpen zonder 
het gebruik van verschillende stoffen, extra stiknaden, zonder kleurenlimiet, limiet aan 

logo’s of sponsors alles inclusief grafische ondersteuning. 
Wij maken voor onze klanten een uniek product qua design.

Functioneel, goede pasvorm en betaalbaar.
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Gesublimeerd shirt

Wij bieden verschillende modellen en artikelen aan in verschillende patronen en stiksels 
afhankelijk van de sport. 

Sublimeren geeft ons de mogelijkheid om de uitrusting te ontwerpen zonder 
kleurenlimiet, limiet aan logo’s of sponsors.

Het bied de mogelijkheid om de uitrusting te voorzien van een exclusief design om zo 
een unieke uitstraling te creëren zonder het gebruik van verschillende stukken stof en 
extra stiknaden om irritatie te voorkomen. 

Gesublimeerde sportbroek voor alle sporten zonder kleurlimiet, inclusief logo’s en 
sponsors. Wij bieden gemaakte patronen en een grafisch basis ontwerp aan. 
Kan gemaakt worden met en zonder zakken.

Sportbroek

Stof
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Gesublimeerd trainingspakGesublimeerde polo’s

Polyester trainingspak kan voor 100% 
gepersonaliseerd worden. Dit artikel staat 
aan de top van ons assortiment. Wij bieden 
grafische ondersteuning zodat jij alleen 
maar met het idee hoeft te komen. 
Inclusief logo’s, sponsors en zonder 
kleurlimiet.
Geschikt voor alle sporten. 

Alle onderdelen van het trainingspak 
zijn geschikt om te sublimeren 
waardoor je een uniek design kunt 
creëren en een originele uitstraling 
kunt krijgen. 

Gesublimeerde sweater of hoody

Gesublimeerde polo’s kunnen voor 100% 
gepersonaliseerd worden zonder kleurlimiet. 
100% vochtregulerend. 
Inclusief grafische ondersteuning 
Bedenk jouw idee en laat het ons weten. 

Sweater met capuchon of klassiek 
model met ronde hals. 
De sweater kan compleet 
gepersonaliseerd worden van de 
capuchon tot de mouwen. 
Zonder kleurlimiet
Met grafische ondersteuning.

Polyester

Polyester
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Gesublimeerd trainingspak

GEPERSONALISEERDE 
UITRUSTING

Wij personaliseren de kleding geheel naar de wens van de klant met geborduurde of 
bedrukte logo’s, namen en nummers.

Vraag om een offerte of neem contact met ons op.
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Gepersonaliseerde shirts

Sportbroek

Sportsokken

Aan de hand van een basis patroon stellen wij met de gewenste kleuren van de club uw 
kledingstuk samen. 
We voegen daarnaast gepersonaliseerde logo’s toe.  

Aan de hand van een basis 
patroon stellen wij met de 
gewenste kleuren van de club uw 
kledingstuk samen.

Gemaakt van polyester en elastiene.

Compressiesokken voor alle sporten. Helpen bij het verlichten van 
ongemakken door kneuzingen en verstuikingen. Ook aan te bevelen 
voor het voorkomen van spataderen.

BASIS OF GEPERSONALISEERD

GEPERSONALISEERDE COMPRESSIESOKKEN

Logo

Naam

Nummer
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Gepersonaliseerde polo’s

Gepersonaliseerde trui

Gepersonaliseerd trainingspak

Aan de hand van een patroon 
stellen wij met de gewenste kleuren 
van de club uw kledingstuk samen.

Wij voegen de gewenste logo’s toe. 

Er is keuze uit verschillende stoffen. 

Katoen 300g

Trainingspak van microvezels met het logo en kleuren van uw club.

Logo

Logo

Katoen

Micro vezels

Gevoerde binnenzijde
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GEPERSONALISEERDE 
BASIS PRODUCTEN

Gepersonaliseerde basisproducten met borduring of bedrukking.

Wij bieden producten van de beste kwaliteit volgens de basis eisen van de sport.

Sportsokken, bedrijfskleding, sportkleding, vrijetijdskleding, overkleding en tassen.
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BASIS PAKKET 
Sportshirt + broek + sokken

Sport shirt korte mouw 
100% polyester 140g/m2

Sportbroek kort 
100% polyester 140g/m2

Sportsokken zonder logo 
100% polyamide

Beschikbare kleuren:

Basis sweater
Kwaliteit 280g van zacht materiaal
50%katoen- 50%polyester
Dubbele versterkte elastische stiknaden 
aan de hals, broekspijpen en mouwen.

Kwaliteit 320g van zacht materiaal
50% katoen -50% polyester
Dubbele versterkte elastische stiknaden 
aan de hals, broekspijpen en mouwen.
Steekzak aan de voorzijde, capuchon met 
aantrekkoord in dezelfde kleur.

Sweater met ronde hals:

Hoody:

NEEM CONTACT OP 
VOOR SPECIALE 
PRIJZEN VOOR 
BASIS PAKKETTEN
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Gepersonaliseerde korte broek

Gepersonaliseerde regenjas

Gepersonaliseerd windjack

Parka’s

Jassen en Parka’s van bekende 
merken. Met gepersonaliseerde 
logos. 

Korte broek 100% katoen.
115 tot 275gr/m3. Met optie voor 
elastieken taille met riemlussen. Met of 
zonder steekzakken.
Met kontzak met knoop.

Waterdichte regenjassen van nylon. 
Met volledige rits. Met vaste capuchon.
De jas kan in 1 van de steekzakken worden 
opgevouwen. 

Sportief windjack. Met volledige rits. 
2 steekzakken. Met elastiek in de mouwen. 
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Hesjes

Gepersonaliseerde microvezel handdoeken

Gepersonaliseerde sporttassen

Sportsokken

Microvezel handdoek super 
absorberend.

190gr/m2

Met opbergzak. Sneldrogend.

Afmetingen 40x60cm

Sporthesjes 100% polyester

Basis hesjes gepersonaliseerd 
met logo’s.

Verschillende modellen 
beschikbaar afhankelijk van 
de sport

Wij produceren verschillende sportsokken voor alle sporten. 
Basis, gepersonaliseerd en compressiesokken. Complete personalisatie, technisch 
support en grafisch design. De beste prijs kwaliteitverhouding, lokaal gefabriceerd.

31



GEPERSONALISEERDE 
RECLAMEPRODUCTEN

Wij bieden een uitgebreid assortiment van producten voor fans en kleine organisaties.

Wij ontwikkelen deze artikelen op originele wijze waarbij we logo’s toevoegen. 

Wij personaliseren de artikelen en passen de artikelen aan aan de wensen 
van de klant inclusief het design.

Ons jong en dynamisch team staat voor u klaar om u te voorzien van de 
beste optie op elk moment.

We hebben veel ervaring op het gebied van personaliseren en een professioneel team 
klaarstaan om uw wensen te vervullen.
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Gepersonaliseerde sjaals

Minimaal 50 stuks

Wij zijn producenten van sjaals en reclame artikelen zonder tussenhandelaar. 
Wij personaliseren uw sjaal voor uw club met ons eigen designteam. 
Eerste klas materialen. Raadpleeg de verschillende opties en modellen die we hebben. 
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Sjaals met franjes 

Gepersonaliseerde mutsen

MARINE- 

BLAUW, 

FELBLAUW, 

WIT

FELGROEN, 

GEEL, WIT

MARINE-

BLAUW, 

GEEL, WIT

MARINEBLAUW 072C

BLAUW 285C

ROOD 485C

ZWART, 

ROOD, WIT

ROOD, 

OLIJF-

GROEN, 

GEEL

FELROZE, 

WIT, ZWART

MARINE-

BLAUW, 

ROOD, WIT

BORDEAUX-

ROOD, GEEL, 

PAARS/

BLAUW

ROOD, 

GEEL, WIT

GEEL, 

ZWART, 

ROOD

ZWART, 

GRIJS, WIT

WIT, GRIJS, 

ZWART

GEEL 109C OLIJFGROEN 348C

ROSE 1905C
BORDEAUXROOD 

195C

FELGROEN 342C PAARS/BLAUW 2746C

Wintermutsen gepersonaliseerd. 
Verschillende modellen 
verkrijgbaar. Met grafische 
ondersteuning. 
Minimaal 50 stuks. 
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Buff (Nekwarmer)

Keycords gepersonaliseerd

Sleutelhanger gepersonaliseerd

Nekwarmer gepersonaliseerd. 
Geborduurd of gesublimeerd. 
De beste kwaliteit stoffen. 

Met grafische ondersteuning. 

Keycords gepersonaliseerd. Gedetailleerde borduring, bedrukking 
of gesublimeerd op polyester. Zie onze maten en afmetingen die 
we ter beschikking hebben. 
Ondersteuning in design.

Vanaf 50 stuks. 

Sleutelhanger in jouw gewenste vorm van 
PVC, metaal of stof.
Grafische ondersteuning.
Verschillende modellen en opties beschikbaar.
Vanaf 50 stuks.
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Emblemen

Vlaggetjes

Slippers met 
gepersonaliseerd 
design
Fotografische afdruk zonder witte rand. 
Rubberen zool met een dikte van 1,5 cm. 
Verschillende maten beschikbaar. 

TOP 
ZOMER

In details geborduurde vlaggetjes of gesublimeerd op polyester 
met zijde touw en franjes. 

Van 8x10cm tot 28x39cm. Ondersteuning in design. 

Vanaf 50 stuks

Emblemen voor de club met 
gedetailleerde borduring. 

Het embleem kan op stof 
genaaid worden of met hitte 
erop worden geplakt. 

Vanaf 50 stuks
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Algemene verkoopvoorwaarden info@nihonsport-belux.be 

ALGEMEEN
Op alle bestellingen doorgegeven aan Nihon Sport Belux zijn de volgende voorwaarden 
van toepassing die worden geaccepteerd door de koper op het moment dat de bestelling 
is geplaatst via welke weg dan ook. De gegevens van deze catalogus kunnen zonder 
notificatie gewijzigd worden. 

MONSTERS
Monsters kunnen alleen ontvangen worden als er een bestelling wordt geplaatst en 
moeten goed verpakt en in perfecte staat geretourneerd worden. 

BESTELLINGEN
Als u de offerte eenmaal heeft geaccepteerd, moet u een aanbetaling doen van 50% van 
het totaalbedrag. De overige 50% dient betaald te worden vóór het versturen van de 
bestelling.

PRODUCTIE
De productie of samenstelling van de uitrusting zal starten zodra er een schriftelijk 
akkoord gegeven is op het voorbeeld en alle maten door de klant zijn aangeleverd. 
De levertijd is 3-4 weken, weekenden meegeteld. 
Leveringen in minder dan 10 dagen zijn niet mogelijk. 

LEVERINGEN
De klant wordt ruim voor de leverdatum geadviseerd de overige 50% van de betaling 
te voldoen. Het is belangrijk om de betaling te voldoen zodat u de goederen kunt 
ontvangen.

TRANSPORT
Transport geschiedt tegen kostprijs en in overleg. Expressleveringen tegen meerpijs.

LEVERINGSVOORWAARDEN
De klant is verplicht de goederen te bekijken of deze conform de pakbon zijn geleverd. 
De klant moet meteen melding maken indien er een afwijking in de levering is.

BELUX
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Sublimatie 
Mooie, zachte afwerking, ademend en zonder kleurlimiet. 

Textiel sublimatie is een vrij nieuwe druktechniek speciaal voor het personaliseren van witte 

kledingstukken uit 100% polyester. 

Deze methode is ook uiterst geschikt voor het personaliseren van technische sportkleding omdat 

het de poriën van het weefsel niet bedekt en de stof dus laat ademen. 

Proces textiel sublimatie 

1. Het ontwerp wordt geprint met een plotter met hittegevoelige inkt op een papier dat de inkt

niet absorbeert.

2. Nadien wordt het papier met hitte en onder hoge druk op de stof van het te personaliseren

kledingstuk aangebracht. De inkt heeft de eigenschap om te verdampen door de hitte van

de warmtepers en dringt zo in de moleculen van het polyester.

3. Dan wordt het speciale papier verwijderd.

4. En hoppa……..het gepersonaliseerde kledingstuk is klaar!

Voordelen van deze techniek: 

• De opdruk met sublimatie is onuitwisbaar: De inkt heeft zich chemisch vermengd met de

stof..

• De opdruk is niet voelbaar, weegt niets en is ademend.

• Er zijn gen kleurlimieten.

• Er hoeven geen films of zeven gemaakt worden zoals bij zeefdruk.

• Het is een snel proces dat mogelijk is in kleine oplagen.

• Heeft een mooie, bijna fotografische weergave zonder extra kosten: een afbeelding in

meerder kleuren kost evenveel als een afbeelding in 1 kleur.

• Het nadeel is dat deze methode enkel toegepast kan worden op witte polyester maar

gelukkig hebben wij een zeer groot aanbod in dit materiaal: T- shirts, polo’s,

trainingspakken, hoodies, sweaters, rashguards, shorts enz…

• Het is zelfs zo dat wij onze catalogus nog verder gaan uitbreiden.

www.nihonsport.com contact@nihonsport.nl T: +31 (0)492 - 520227

Sublimatie in het kort
Mooie, zachte afwerking, ademend en zonder kleurlimiet.

Textiel sublimatie is een vrij nieuwe druktechniek speciaal voor het personaliseren van witte 
kledingstukken uit 100% polyester.

Deze methode is ook uiterst geschikt voor het personaliseren van technische sportkleding 
omdat het de poriën van het weefsel niet bedekt en de stof dus laat ademen.

Proces textiel sublimatie

       1.   Het ontwerp wordt geprint met een plotter met hittegevoelige inkt op een papier dat   
 de inkt niet absorbeert.
       2.   Nadien wordt het papier met hitte en onder hoge druk op de stof van het te 
 personaliseren kledingstuk aangebracht. De inkt heeft de eigenschap om te verdampen  
 door de hitte van de warmtepers en dringt zo in de moleculen van het polyester.
       3.   Dan wordt het speciale papier verwijderd.
       4.   En hoppa……..het gepersonaliseerde kledingstuk is klaar!

Voordelen van deze techniek:

       •    De opdruk met sublimatie is onuitwisbaar: De inkt heeft zich chemisch vermengd met de
 stof..
       •    De opdruk is niet voelbaar, weegt niets en is ademend.
       •    Er zijn geen kleurlimieten.
       •    Er hoeven geen films of zeven gemaakt worden zoals bij zeefdruk.
       •    Het is een snel proces dat mogelijk is in kleine oplagen.
       •    Heeft een mooie, bijna fotografische weergave zonder extra kosten: een afbeelding in  
 meerdere kleuren kost evenveel als een afbeelding in 1 kleur.
       •    Het nadeel is dat deze methode enkel toegepast kan worden op witte polyester maar
 gelukkig hebben wij een zeer groot aanbod in dit materiaal: T- shirts, polo’s,
 trainingspakken, hoodies, sweaters, rashguards, shorts enz…
       •    Het is zelfs zo dat wij onze catalogus nog verder gaan uitbreiden.
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www.nihonsport.com contact@nihonsport.nl T: +31 (0)492 - 520227
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Sports & Leisure Co
Vrijheidslaan 39

3990 Peer
T: 0494/089999

info@nihonsport-belux.be 
www.nihonsport-belux.be 

BELUX


