
-Tryk på tøj fra dag til dag 

Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 

50 hvide t-shirts med et tryk i 1  farve for eller bag:  

1499,- kr.  
ex. moms og fragt 



Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 

www.overnite.dk 

Overnite Textiltryk har siden marts 1994 
betjent og serviceret ca. 6500 danske og 
internationale virksomheder, sportsklub-
ben, foreninger og organisationer.  
 
Overnite Textiltryk kan levere tøj med 
tryk efter Deres krav og ønsker fra dag 
til dag.  
 
Med 5 afdelinger på Sjælland, og et stort 
site på Internettet, er vi Danmarks stør-
ste kæde af textiltrykkerier. Det betyder 
at vi er 5 gange hurtigere end vore kon-
kurrenter. 
 
Hvis det haster, kan De bestille og få va-
ren leveret senest 24 timer senere. Vi 
arbejder døgnet rundt alle ugen dage, 
året rundt. 
 
Ingen er hurtige end os… 
 
Alle vore priser er ex. moms, fragt og 
evt. reproarbejde 
 

Side 1 



Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 

www.overnite.dk 

10 sweatshirt med 1-farvet tryk for eller bag 

Kun 1290,- kr. ex. moms 

 
Classic sweatshirt i originalt, amerikansk college design. 
70 % bomuld og 30 % polyester, børstet indvendig, dobbelt rib med 3 
% elastan, sidesøm og nakkebånd.  
En kvalitets allround model, som kan bruges på kontoret, værkstedet, 
sportspladsen eller derhjemme . 
Vægt:           280 g. 
Farver:         Sort - Navy blå - Rød - Mørk grøn - Ask grå - Kobolt blå. 
Størrelser:   S - M - L - XL - XXL. 
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Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 

www.overnite.dk 
Pilotjakke  
Flot pilotjakke i nylon med orange for. 
Den har en kraftig lynlås, 2 udvendige stiklomme 
med knap, rib i bunden og ærmegabet samt 2 
inderlommer.  
Farve:          Sort. 
Størrelser:   S-XXL/XXXL. 
Antal:           25 stk.       50 stk.     100 stk. 
Pris pr. stk.  285,- kr.    271,- kr.   259,- kr.    
Inkl. et 1 farvet-tryk på for eller bagside 
  

Bronx 
Police jakke med bomuldsfor og krave. Modellen 
er med mange lommer, en kraftig lynlås og Bronx 
skilt med velcrolukning på venstre bryst. 
Skiltet er velegnet til påtryk så medarbejderne 
kan bære dit logo i stedet for Bronx logoet. 
Farver:         Sort  
Størrelser:   XS/S-XL.   
Antal            25 stk.       50 stk.        100 stk. 
Pris pr. stk.  285,- kr.    271,- kr.     259,- kr. 

Inkl. et 1 farvet-tryk på for eller bagside. 

Oxford skjorte  
En elegant og klassisk Oxford vævet i 70 % 
bomuld og 30 % polyester. Skjorten er med en 
brystlomme og 2-lags nakkestøtte. Modellen fås 
både med og uden button down og med korte 
eller lange ærmer. 
Farver:         Lyseblå , hvid. 
Størrelser:   S-XXL.  
Antal            25 stk.            
Pris pr. stk.  156,- kr.         

Inkl. et 1 farvet-tryk på for eller bagside. 
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Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 

www.overnite.dk 

Keyhangers lux. og classic 
Udført i slidstærkt nylon med kraftig karabinhage. Luksus modellen 
har sort nylon udløserspænde til hurtig aftagning af f.eks. nøgler. 
 
Bredde: 19 mm. 
Farve:    sort 
 
                                        25 stk.   50 stk.    100 stk.  250 stk. 
Lux. model pr. stk.:             36 kr.     28 kr.      21 kr.    17 kr.     
 
Classic model pr. stk.           34 kr.     26 kr.      19 kr.    15 kr. 
 
Alle priser er incl. et 1-farvet tryk, men ex. moms og fragt.  

LUX.  CLASSIC 
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www.overnite.dk 

Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 

Trykmetoder 

Gummitryk: 
Med denne metode holder trykket lige så længe som produktet, og kan 
bruges på både mørke og lyse tekstiler.  
 

Vandfarver: 
Bruges på lyse tekstiler, vandfarven trænger ind i tekstilet, i modsæt-
ning til gummifarven der ligger ovenpå. Vandfarver er ikke velegnet til 
præcisionstrykning, hvor man skal bruge fine linier, da det som sagt 
flyder mere. Metoden er at foretrække på skjorter, da man kan stryge 
direkte oven på trykket. 
 

Nylontryk: 
Vil være en gummifarve blandet med hærder, som bruges til glatte 
overflader så som nylonjakker, tasker, o.s.v. 
 

Transfertryk: 
Kan med god grund bruges til produkter hvor man ikke kan komme til 
at trykke. Denne metode er af god kvalitet, men er ikke lige så holdbar 
som de ovenstående metoder. 
 
Fototransfertryk: 
Anbefales til små oplag med mange farver. Denne metode har dog begrænset 
holdbarhed (8 - 10 vaske). 
 

Vaskeanvisning: 
Vaskes på vrangen, på 40 grader. 
Undgå strygning direkte på trykket, med mindre med at det er trykt 
med vandfarve. 
Tåler ikke afblegning med klor eller lignende. 
Tørretumbling er muligt, men gavner ikke trykket. Hvis man følger va-
skeanvisningen, vil trykket have en lang holdbarhed 
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Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 

www.overnite.dk 
Casual polo sweatshirt 
Klassisk polo sweatshirt. 70 % bomuld 30 % 
polyester, med dobbelte syninger, nakke- og 
skulderbånd samt 3 knapper i stolpelukningen. Den 
fine forarbejdning sikrer en polo hvor selve blusen, 
såvel som kraven, bliver ved med at være pæn og 
præsentabel. 
Farver: Sort, grøn, grå, marine, kobolt, rød, hvid. 
Vægt:          280 g. 
Antal           25 stk.          50 stk.         100 stk. 
Pris pr. stk.  124,- kr.       114,- kr.       106,- kr.  

Inkl. et 1 farvet-tryk på for eller bagside. 

Stretch t-shirt. 
Dame t-shirten er figursyet i 92 % bomuld / 8 % 
elastan. Denne stofkombination sikre en perfekt 
pasform. T-shirten er velegnet til piger/damer der 
er trætte af, ikke at have et feminint alternativ til 
de traditionelle t-shirts. 
Farver:        Rød, sort og grå 
Vægt:          220 g. 
Størrelser:   XS/S-XL.   
Antal            25 stk.       50 stk.        100 stk. 
Pris pr. stk.  89,- kr.      80,- kr.       73,50 kr.    

Inkl. et 1 farvet-tryk på for eller bagside. 

Casual sweatshirt med hætte  
Flot og lækker hætte sweatshirt. 70 % bomuld og 
30 % polyester, med 2 stiklommer, dobbelte 
syninger og gennemgående lynlås. 
Vægt: 280 g. 
Farver: marineblå og bordeaux. 
Størrelser: XS/S-XL/XXL.  
 
Antal            25 stk.       50 stk.        100 stk. 
Pris pr. stk.  165,- kr.    153,- kr.      143,- kr.    

Inkl. et 1 farvet-tryk på for eller bagside. 
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Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 

www.overnite.dk 

10 windbreakers med 1-farvet tryk for eller bag 

Kun 1490,- kr. ex. moms 

 
Windbreaker er jakken, som med profiltryk sætter fokus på virksom-
heden og samtidig vil være populær hos brugeren. 
Vandafvisende og med indfarvet for. Hætte i krave, 2 lommer med lyn-
lås. 
Lynlås på ryggens inderside sikrer mulighed for påtryk / broderi. 
100 % nylon- polyester/bomulds for. 
Farver:         Sort- Navy- Kongeblå- Gul.  
Størrelser:   S-M-L-XL. 
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Amager 
Nyrnberggade 23  
2300 Kbh. S. 
Tlf. +45 3295 4101 
Fax. +45 3295 4191 
Mail: amager@overnite.dk 
 

Frederiksberg 
Ndr. Fasanvej 164  
2000 Frederiksberg 
Tlf. +45 3888 4100 
Fax. +45 3888 4142 
Mail: frederiksberg@overnite.dk 
 

Hillerød 
Frederiksværksgade 4E   
3400 Hillerød    
Tlf. +45 4824 9100     
Fax. +45 4824 4126 
Mail: hilleroed@overnite.dk 
 

Overnite Online 
Tlf. +45 3295 2989 
www.overnite.dk 
Mail: post@overnite.dk 
 

Virum 
Virum Stationsvej 145  
2830 Virum  
Tlf. +45 4583 4101 
Fax. +45 4583 4102 
Mail: virum@overnite.dk 

Se Danmarks største udvalg i tøj med & uden tryk på www.overnite.dk  
Mail til post@overnite.dk 


