
ACERBIS

ACERBIS is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en op de markt brengen van technische 
kleding en accessoires voor sportactiviteiten. De belangrijkste kenmerken van de producten van 
ACERBIS zijn passie, voortdurend onderzoek naar materialen, innovatie en design, waardoor het 

bedrijf aanwezig kan zijn op de Italiaanse en internationale markt.

Je team kleden met Acerbis? Wat kunnen wij je bieden?
3-jarig contract
Wedstrijdkledij

Eventuele pasdag op de club
Eigen clubshop voor alle leden

www.sdmsolutions.be - info@sdmsolutions.be
0478 57 95 71 – 0475 96 36 62
Mailing november 2021

Je ontvangt deze e-mail omdat je bent opgenomen in onze mailinglist.

Meer weten?

IV-GRIPSOCKS

Met de IV-Gripsocks streef je namelijk naar Infinite Victory. De anti-slip sokken bieden ultieme 
grip, perfecte pasvorm (39-46 - one size) en extra steun waardoor jij niet meer wegglijd in jouw 

schoenen!
Onze anti slip sokken met het mooie design van ons Infinite Victory logo, zal vanaf nu een 100% 

gegarandeerde toevoeging zijn aan jouw sport outfit.

Wij doen er alles aan dat jij het maximale uit jezelf kan halen!

Bestel hier!

Meer weten?

PATRICK

Patrick is een Belgisch sportmerk dat al jaren in alle klassen van sport gebruikt wordt. Patrick 
maakt onder andere kleding voor voetbal en volleybal en handbal. Kijk je regelmatig naar 

Belgisch voetbal? Dan zie je onze scheidsrechters heel vaak in een Patrick-outfit. Kortom, ze 
bieden in hun verschillende lijnen zeer leuke teamswear aan!

Teamswear voor je hele club? Wat kunnen wij je bieden?
3-jarig contract
Wedstrijdkledij

Eventuele pasdag op de club
Eigen clubshop voor alle leden

ONEKEEPER
De beste kwaliteit en comfort van keepershandschoenen, waar elke keeper op kan vertrouwen! 
De looks van de handschoenen zorgen in combinatie met de personalisatie voor een geweldige 

uitstraling.

ONEKEEPER is een nieuw, betaalbaar keepersmerk en zal komende jaren nog meer visibiliteit 
krijgen door zijn adembenemende kwaliteit van keepersproducten!

SDM SPORTSWEAR
Met aandacht voor design, de juiste fit en comfort realiseren wij een kwalitatief en uniek product tegen 

een betaalbare prijs. Hiervoor maken we gebruik van sublimatietechnologie.
De kleuren, logo's en het design worden rechtstreeks op de stoffen overgebracht via een 

sublimatieprinter. De opdruk zit als het ware in de stof, waardoor bedrukkingen en daarbij behorende 
extra kosten overbodig worden.

Dit resulteert in zeer duurzame sportkledij. Kleuren en logo's zullen na verloop van tijd niet meer 
vervagen zoals vaak het geval is bij textieldruk.

Dankzij deze techniek kunnen een oneindig aantal ontwerpen gecreëerd worden.

Meer weten?

Shop hier!
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