EQUIPAMENTOS PERSONALIZADOS

CATÁLOGO DE
PERSONALIZADOS

Este é o novo catálogo de roupa personalizada e acessórios da Spiuk.
Também te oferecemos uma equipa dedicada a este trabalho.
É composta por pessoas que trabalham com o objectivo de satisfazer as
tuas necessidades de uma maneira eficaz e rápida.
O nosso objectivo tem sido sempre avançar para soluções que melhorem
o rendimento dos atletas. A experiência e conhecimento que adquirimos
ao longo dos anos na mais alta competição, levou-nos a renovar
completamente esta família de produtos que verás de seguida.
Graças à nossa experiência e especialização no sector, hoje somos
uma das empresas lideres no sector. Queremos continuar assim,
avançando e desenvolvendo soluções inovadoras.
Na Spiuk, estamos sempre em movimento para que tu não pares.

CATÁLOGO DE ROUPA
PERSONALIZADA

Desenvolvemos duas linhas de produtos para dois tipos de clientes
e de necessidades:
é dirigida a utilizadores que procuram por roupas técnicas para
praticar o seu desporto favorito sem prescindir do conforto e da durabilidade.
é dirigida a utilizadores e atletas de mais alto nível.
Pessoas que exigem roupa de qualidade que os ajude a ultrapassar
os desafios acompanhados da última tecnologia.
Adicionalmente à roupa de ciclismo e triatlo, a Spiuk também quer oferecer
uma grande variedade de roupas de atletismo, assim como um exclusivo,
único no mercado, o serviço de personalização de capacetes.

MARCAS REGISTADAS

Multifilamento de poliéster com um peso de 140g, o que faz com que os artigos se tornem muito leves e confortáveis.
Tratamento hidrófilo para transportar rapidamente a humidade da transpiração até à camada exterior, afastando-a da pele.
De tacto suave e agradável, não precisa de ser passado a ferro. As cores mantêm-se vivas durante muito tempo.

Tecido de composição bi-elástica com uma extraordinária recuperação da forma, sem se deformar.
Proporciona a compressão correcta dos músculos, o que implica uma melhor precisão ao pedalar, ao mesmo tempo que favorece uma melhor
circulação sanguínea.
É suave e agradável ao toque, graças ao seu acabamento interno suavizado que proporciona um grande conforto na utilização do produto.

Tecido multi-filamento com base de Poliéster optimizado para a prática de desportos de inverno.
Além de uma excelente transpirabilidade, a elasticidade que permite um ajuste perfeito ao corpo, torna-o muito confortável.
O acabamento hidrofílico interior expande a humidade da transpiração que facilita a secagem e previne o arrefecimento.
O interior cardado garante um óptimo nível de isolamento e manutenção térmica.

Tecido composto por poliamida e lycra criado e optimizado para o desenvolvimento de actividades desportivas em climas frios.
A sua composição bi-elástica possui uma extraordinária recuperação da forma, ideal para o uso intensivo.
Proporciona uma óptima compressão dos músculos e favorece a circulação sanguínea.
O compacto acabamento cardado no seu interior garante um imbatível nível de isolamento e manutenção térmica.

Membrana com base de poliuterano, impermeável e pára-vento, desenvolvida para resistir às mais adversas condições meteorológicas.
Ultraleve e elástica, permite uma ótima transpiração e manutenção térmica, o que traz um amplo conforto nas suas múltiplas atividades desportivas.

ALTA TECNOLOGIA

TRATAMENTO EXTERIOR

O tratamento hidrorrepelente aplicado à camada externa do tecido afasta a água e a gordura mediante um efeito "pérola", mantendo o tecido o mais
seco possível.
Desta forma impede que estes elementos externos (água, gorduras, etc.) penetrem nas fibras, o que facilita posteriormente a lavagem e
manutenção do artigo.

Tecidos com elasticidade em ambas as direções, permitindo um melhor ajuste e conforto.

União de tecidos mediante multicanais elásticos de fio, o que traz um acabamento muito plano e sem perda de elasticidade em ambos os sentidos.
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ALMOFADAS

PADS

TOUR HP CARBONIUM
Tecido E.I.T Carbonium: tecido com um entrançado especial de três fios, otimizado para uma maior elasticidade.
Grande transpirabilidade e transporte de humidade.
Favorece a dispersão do calor.
Reduz a fricção.
Capacidade bacteriostática natural.
Ajuda a eliminar a carga estática.

ELITE GEL
MULTINÍVEL: 3 níveis de espessura.
Grande capacidade de absorção de impactos e conforto, graças à combinação de espumas de diferentes densidades e gel.
Desta forma, consegue reduzir-se a fadiga do ciclista e aumentar a comodidade durante a utilização.

VUELTA CYCLING
Acolchoado sem costuras
Microfibra E.I.T Cube: tecido com o seu distinto padrão de "cubo", uma melhor absorção da transpiração e uma elasticidade e durabilidade
maior do que nunca.
MAIOR ABSORÇÃO DA TRANSPIRAÇÃO
MAIOR ELASTICIDADE
EXCELENTE ESTABILIDADE DAS CORES
BACTERIOSTÁTICA.

TEAM CYCLING MULHER

TEAM CYCLING HOMEM
TECIDO CARVICO COLORADO: este tecido oferece uma baixa
condutividade térmica e reduz o sobreaquecimento graças à sua
estrutura, que facilita a circulação interior.
Pode ser lavado na máquina de lavar e não fica rija depois de
secar, pelo que não é necessário usar cremes.

TECIDO CARVICO COLORADO: este tecido oferece uma baixa
condutividade térmica e reduz o sobreaquecimento graças à sua
estrutura, que facilita a circulação interior.
Pode ser lavado na máquina de lavar e não fica rija depois de
secar, pelo que não é necessário usar cremes.

TRATAMENTO HIDRÓFILO: expande e retira a humidade da
transpiração, ajudando a conseguir o máximo conforto
na utilização.

TRATAMENTO HIDRÓFILO: expande e retira a humidade da
transpiração, ajudando a conseguir o máximo conforto
na utilização.

INDOOR CYCLING HOMEM
MEDIDAS: 157 x 255 mm
PESO E DENSIDADE:
Nível 1: 6 mm - 80 gr/cm2
TECIDO & TRATAMENTO:
C. Colorado com tratamento Hidrofilico
e Polygiene®

TRIATHLON HOMEM

TRIATHLON MULHER

MEDIDAS: 157 x 255 mm

MEDIDAS: 154 x 220 mm

PESO E DENSIDADE:

PESO E DENSIDADE:

NÍVEL 1: 3 mm - 30 gr/cm2

NÍVEL 1: 3 mm - 30 gr/cm2

TECIDO & TRATAMENTO:

TECIDO & TRATAMENTO:

C. Colorado com tratamento Hidrofilico

C. Colorado com tratamento Hidrofilico

e Polygiene®

e Polygiene®
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CAMISOLA
MANGA CURTA

TAMANHO
desde o 3XS ao 4XL

laterais em rede

fecho de 14 cm

STAR
CAMISOLA M / CURTA

STAR
REFERÊNCIAS

laterais em rede

CAMISOLA M/C

MMCST

fecho de 14 cm

CAMISOLA M/C ABERTA

MMCSTA

3 bolsos traseiros

CAMISOLA M/C MULHER

MMCSTM

elásticos na cintura e mangas

CAMISOLA M/L VERÃO ABERTA

MMLVSTA

CAMISOLA M/C CRIANÇA

MMCSTNI

reﬂetor traseiro

EXTRAS
camisola aberta
manga comprida (sempre aberta)
6

CAMISOLA
MANGA CURTA

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

costas e laterais em rede transpirável

bolso traseiro com fecho

SUMMUM
CAMISOLA M / CURTA

SUMMUM
REFERÊNCIAS

tecido bi-elástico na frente
e mangas, traseira e laterais
em rede transpirável

CAMISOLA M/C

MMCSU

CAMISOLA M/C BOLSO

MMCSUB

elástico parcial de silicone
na cintura
reﬂetor traseiro
3 bolsos traseiros

EXTRAS
bolso traseiro com fecho
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CAMISOLA
MANGA COMPRIDA
INVERNO

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

elásticos na cintura e mangas

STAR
CAMISOLA M / COMPRIDA

STAR
REFERÊNCIAS

punhos em tecido bi-elástico
personalizável

CAMISOLA M/L HOMEM

MMLST

CAMISOLA M/L MULHER

MMLSTM

3 bolsos traseiros
elásticos na cintura e mangas
reﬂetor traseiro
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CAMISOLA
MANGA COMPRIDA
INVERNO

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

punhos em tecido bi-elástico personalizável

reﬂetor traseiro

SUMMUM
CAMISOLA M / COMPRIDA

SUMMUM
REFERÊNCIAS

punhos de tecido bi-elástico
personalizável

CAMISOLA M/L

elástico parcial de silicone
na cintura
reﬂetor traseiro
3 bolsos traseiros
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MMLSU

CAMISOLA
SEM MANGAS

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

banda nas mangas

laterais em rede

STAR
CAMISOLA SEM MANGAS

STAR
REFERÊNCIAS

laterais em rede para
ajuste perfeito

CAMISOLA S/M ABERTA

costas em rede
3 bolsos traseiros
reﬂetor traseiro
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MSMSTA

CAMISOLA
DE DOWNHILL

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

gola em forma de bico (’’V’’)

camisola de downhill manga curta

STAR
CAMISOLA DE DOWNHILL

STAR
REFERÊNCIAS

modelo especial downhill

CAMISOLA M/C DOWNHILL

MMCDEST

máxima transpirabilidade

CAMISOLA M/L DOWNHILL

MMLDEST

CASACO
DE MEMBRANA

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

costas de rede

banda nas mangas

SUMMUM
CASACO DE MEMBRANA

SUMMUM
REFERÊNCIAS

banda nas mangas para
um ajuste perfeito

COM COSTAS DE MEMBRANA

CHALSU

CASACO DE MEMBRANA
COM COSTAS DE REDE

CHALSURE

CASACO DE MEMBRANA

tecido frontal de membrana,
laterais em lycra e costas
de rede
tratamento exterior
hidro-repelente
reﬂetor traseiro

EXTRAS
costas completas de membrana
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IMPERMEÁVEL

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

banda reﬂetora nas mangas

proteção interior

SUMMUM
IMPERMEÁVEL

SUMMUM
REFERÊNCIAS

elástico na cintura na frente
e costas

IMPERMEÁVEL

banda reﬂetora nas mangas
para um maior ajuste e visibilidade
etiqueta de goma injectada SPIUK
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IMPSU

CASACO
TÉRMICO

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

reﬂetores frontais

reﬂetor traseiro

SUMMUM
CASACO TÉRMICO

SUMMUM
REFERÊNCIAS

tratamento exterior
hidro-repelente

CASACO TÉRMICO HOMEM

CHASU

CASACO TÉRMICI MULHER

CHASUM

3 bolsos traseiros mais um quarto
com fecho
reﬂetor traseiro
reﬂetores frontais

14

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

Esquema do tecido com Membrana M2V em 3 camadas.

chuva
vento

Membrana
Forro interior

transpirabilidade

calor
Tecido exterior

CALÇÕES
CURTOS

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

alças reforçadas

banda de silicone neutro nas pernas

STAR
CALÇÕES CURTOS

STAR
REFERÊNCIAS

alças reforçadas

CALÇÕES CURTOS ALÇAS

CCTST

banda de silicone SPIUK
nas pernas

CALÇÕES CURTOS ALÇAS PUNHO

CCTSTP

CALÇÕES CURTOS S/ALÇAS

CCSTST

almofada Team Cycling

CALÇÕES CURTOS S/ALÇAS PUNHO

CCSTSTP

PIRATA ALÇAS VERÃO

CPCTVST

PIRATA S/ALÇAS VERÃO

CPSTVST

CALÇÕES CURTOS ALÇAS CRIANÇA

CCTSTNI

EXTRAS
almofadas superiores
sem alças
punhos personalizável
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PIRATA

CALÇAS
INVERNO

PIRATA INVERNO
CALÇAS INVERNO
alças reforçadas
banda de silicone SPIUK
nas pernas
almofada Team Cycling

EXTRAS
almofadas superiores
sem alças

PIRATA VERÃO
alças reforçadas
banda de silicone SPIUK
nas pernas
almofada Team Cycling

EXTRAS
almofadas superiores
sem alças

STAR
REFERÊNCIAS

ALMOFADAS OPCIONAIS PARA A LINHA STAR

PIRATA ALÇAS INVERNO
PIRATA S/ALÇAS INVERNO

CPSTIST

CALÇAS ALÇAS

CLTST

CALÇAS S/ALÇAS

CLSTST

ALMOFADA
TEAM CYCLING

VUELTA CYCLING ELITE GEL
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TOUR HP
CARBONIUM

TEAM CYCLING
WOMAM

CALÇÕES
CURTOS

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

alças reforçadas

banda de silicone SPIUK nas pernas

SUMMUM
CALÇÕES CURTOS

SUMMUM
REFERÊNCIAS

alças reforçadas

CALÇÕES CURTOS ALÇAS

CCTSU

banda de silicone SPIUK
nas pernas

CALÇÕES CURTOS ALÇAS PUNHO

CCTSUP

CALÇÕES CURTOS S/ALÇAS

CCSTSU

almofada Vuelta Cycling

CALÇÕES CURTOS S/ALÇAS PUNHO

CCSTSUP

PIRATA ALÇAS VERÃO

CPCTVSU

PIRATA S/ALÇAS VERÃO

CPSTVSU

CALÇÕES CURTOS ALÇAS CRIANÇA

CCTSUNI

EXTRAS
almofadas superiores
sem alças
punhos com silicone nas pernas
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PIRATA
VERÃO/INVERNO

CALÇAS
INVERNO

PIRATA INVERNO
CALÇAS INVERNO
alças reforçadas
banda de silicone SPIUK
nas pernas
almofada Vuelta Cycling

EXTRAS
almofadas superiores
sem alças

PIRATA VERÃO
alças reforçadas
banda de silicone SPIUK
nas pernas
almofada Vuelta Cycling

EXTRAS
almofadas superiores
sem alças

SUMMUM
REFERÊNCIAS

ALMOFADAS OPCIONAIS PARA A LINHA SUMMUM

PIRATA ALÇAS INVERNO

CPCTISU

PIRATA S/ALÇAS INVERNO

CPSTISU

CALÇAS ALÇAS

CLTSU

CALÇAS S/ALÇAS

CLSTSU

VUELTA CYCLING

ELITE GEL
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TOUR HP
CARBONIUM

TEAM CYCLING
WOMAM

FATO
ANATÓMICO

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

fecho invisível

manga curta

STAR
FATO ANATÓMICO

STAR
REFERÊNCIAS

fecho invisível 35cm
banda de silicone neutro
nas pernas

FATO ANATÓMICO M/C

TAMCST

FATO ANATÓMICO M/C PUNHO

TAMCSTP

FATO ANATÓMICO M/L

TAMLST

almofada Team Cycling

FATO ANATÓMICO M/L PUNHO

TAMLSTP

EXTRAS
almofadas superiores
manga comprida
punhos com silicone nas pernas
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FATO
ANATÓMICO

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

fecho invisível

banda de silicone SPIUK nas pernas

FATO ANATÓMICO

SUMMUM
REFERÊNCIAS

fecho de 35cm

FATO ANATÓMICO M/C

TAMCSU

banda silicone SPIUK
nas pernas

FATO ANATÓMICO M/C PUNHO

TAMCSUP

FATO ANATÓMICO M/L

TAMLSU

almofada Vuelta Cycling

FATO ANATÓMICO M/L PUNHO

TAMLSUP

EXTRAS
almofadas superiores
manga comprida
punhos com silicone nas pernas
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COMPLEMENTOS

REFERÊNCIAS
COMPLEMENTOS STAR
MEIA CANO MÉDIO

CACMEP

MEIA CANO ALTO

CACLAP

MANGUITOS INVERNO

MANINE

MANGUITOS VERÃO

MANVEE

PERNITOS

PERNEE

BOTINS

BOTINE

TAMANHOS
36-39 / 40-43 / 44-47

meia
cano médio

meia
cano alto

MEIA
PERSONALIZADA

BOTIM
PERSONALIZADO

punho elástico auto-ajustável

tamanho único

zona alta transpirabilidade
zonas reforçadas
banda de ajuste
reforço para pedal
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LUVAS

REFERÊNCIA
LUVA SUMMUM
LUVAS CURTA

GUANTESU

TAMANHOS
XS-XXL

PERNITOS
PERSONALIZADOS

MANGUITOS
PERSONALIZADOS

inverno

tecido verão Ergo Warm
tecido inverno Ergo Warm

2 tamanhos M/L

LUVAS
PERSONALIZADAS

2 tamanhos M/L

reforços
impressões em silicone
canais elásticos
gel interior
zonas reforçadas
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TRIFATO HOMEM
TOP E CALÇÕES
TRIATLO

STAR
TRIFATO HOMEM
fecho invisível
costuras planas
banda elástica nas pernas
banda no pescoço
mangas debruadas
almofada Triathlon Man

EXTRAS
tratamento teﬂon
bolsos traseiros (rede)
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TRIFATO
MULHER

STAR
TRIFATO MULHER
costuras planas
elástico de silicone neutro nas pernas
almofada Triathlon Woman

EXTRAS
tratamento teﬂon

STAR
TOP

STAR
REFERÊNCIAS

fecho invisível

TAMANHOS

TRIFATO HOMEM

TTSTH

costuras planas

desde o 3XS ao 4XL

TRIFATO H. TRAT. TEFLON

TTSTHT

TRIFATO H. BOLSOS

TTSTHB

TRIFATO H. TRAT. TEFLON BOLSOS

TTSTHTB

TRIFATO MULHER

TTSTM

TRIFATO M. TRAT. TEFLON

TTSTMT

TOP TRIATLO

TOPTST

banda no pescoço
mangas debruadas

EXTRAS
3 bolsos de rede

STAR
CALÇÕES
banda de silicone neutro nas pernas
almofadaTriathlon Man / Woman
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TOP TRIATLO BOLSOS

TOPTSTB

CALÇÕES TRIATLO

SHOTST

TRIFATO
HOMEM

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

fecho textil de 35 cm

bolsos traseiros (rede)

SUMMUM
TRIFATO HOMEM

SUMMUM
REFERÊNCIAS

tratamento teﬂon

TRIFATO HOMEM

TTSUH

fecho textil de 35 cm

TRITFATO HOMEM BOLSOS

TTSUHB

costuras planas
elástico de silicone SPIUK
nas pernas
banda no pescoço
almofada Triathlon Man

EXTRAS
bolsos traseiros (rede)
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TRIFATO
MULHER

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

costuras planas

elástico de silicone SPIUK nas pernas

SUMMUM
TRIFATO MULHER

SUMMUM
REFERÊNCIAS

tratamento teﬂon

TRIFATO MULHER

costuras planas
elástico de silicone SPIUK
nas pernas
almofada Triathlon Woman

TTSUM

TOP E CALÇÕES
TRIATLO

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

tecido de rede nas costas e nos bolsos

elástico de silicone SPIUK nas pernas

SUMMUM
TOP

SUMMUM
REFERÊNCIAS

tecido de rede nas costas
e nos bolsos

TOP TRIATLO

TOPTSU

CALÇÕES TRIATLO

SHOTSU

fecho invisível de 35 cm
3 bolsos com tira reﬂetora

SUMMUM
CALÇÕES
banda de elástico na cintura
elástico de silicone SPIUK naspernas
almofada Triathlon Man / Woman
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CAPACETE
PERSONALIZADO

1

2

3

4

EXEMPLO DE VÁRIOS CAPACETES QUE PODEM SER PERSONALIZADOS
1 dharma
2 nexion
3 tamera
4 zirion
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1

2

EXEMPLO DE CAPACETES PERSONALIZADOS
1 dharma
2 nexion
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RUNNING

TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

detalhe das alças

calções

ROUPA DE ATLETISMO
tecido multiﬁlamento
Sensodry Fresh
estrutura “Mechanical Dry”
costuras planas
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TAMANHOS
desde o 3XS ao 4XL

costuras planas

calções
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O QUE DEVES SABER

3

1

1

1

3

3

4

1

2

1

4

1

2

4

2

5
4

4

7
6

6

8

8

8

8

ONDE PODEMOS COLOCAR OS PATROCINADORES: JERSEY
1 mangas
2 frontal do jersey
3 pescoço
4 costas do jersey
5 laterais do jersey
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O QUE DEVES SABER
as zonas brancas do desenho são as possíveis de serem personalizadas
a zona preta dos calções é a parte onde não pode haver impressão devido ao tipo de lycra utilizada,
lycra esta que poderá ser de várias cores.
mais informações em:

www.spiuk-portugal.com
geral@spiuk-portugal.com
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8

8

ONDE PODEMOS COLOCAR OS PATROCINADORES: CALÇÕES
6 parte frontal dos calções
7 zona lateral dos calções
8 punho dos calções
9 matrícula dos calções

PASSOS
A SEGUIR

PASSO 1
PEÇA UM ORÇAMENTO PERSONALIZADO ATRAVÉS DO NOSSO COMERCIAL

PASSO 2
DECIDA O QUE QUER E COMO QUER.
Receberá:
Um mostruário para comprovar os tamanhos e a qualidade.
Formulário para efectuar o pedido
Tenha em conta que para começar o próximo passo, deverá enviar para a Spiuk Portugal o formulário
de encomenda, logotipos, etc.
De forma a tornar o processo mais rápido, os logotipos deverão ser enviados em formato digital,
preferencialmente vectorizado.
PASSO 3
COMEÇA O PROCESSO DO DESENHO:
Receberá uma maquete via e-mail, para sua aprovação. A confirmação deverá ser enviada pelo
mesmo processo.

PASSO 4
PRODUÇÃO
Começa o processo de fabricação.
Com prazo a confirmar.

Pedido Mínimo: 25 artigos no total (os complementos não são contabilizados para total de artigos).
Quantidade Mínima para novas encomendas: 10 artigos
Pagamento: 50% antes da fabricação, 50% no acto da entrega.
A maquete não será debitada se o trabalho for adjudicado.
Não é possível modificar um desenho nem um pedido após estar em fabricação.
Devido a mudanças nos tecidos e sistema de impressão não se garante cópia exacta de equipamentos
fabricados anteriormente.

'Tamos no Terreno, Lda.
Rua das Samouqueiras, 11 A
2430-735 Vieira de Leiria
Tel. + 351 244 691 577 - Tlm. + 351 91 870 29 63
e-mail: geral@spiuk-portugal.com
www.spiuk-portugal.com

spiukportugal

Portugal

