NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI BLUZY
USZYTE NA MIARĘ WASZEJ SZKOŁY

O NAS
Od 2012. roku zajmujemy się projektowaniem i sprzedażą najwyższej jakości
odzieży szkolnej i uczelnianej. Ubieramy uczniów i studentów z całej Polski
i Europy. Zaufało nam wielu klientów m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii,
Czech czy USA.
Zajmujemy się całym procesem realizacji zamówienia - począwszy
od projektowania profesjonalnych wzorów, przez zakup materiałów
i produkcję bluz w polskich szwalniach, aż po ich dostawę pod wskazany adres. Nie
jesteśmy więc kolejną firmą wykonującą nadruki na hurtowej odzieży sprowadzanej
z Azji. Dzięki temu, możemy zagwarantować najwyższą jakość i komfort noszenia
naszych produktów.
Chcemy, by każda szkoła w Polsce mogła się poszczycić swoimi własnymi bluzami,
podkreślającymi jej wyjątkowość. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie
i z troską o spełnienie jak najbardziej wygórowanych oczekiwań. Nasz cel?
Dostarczyć jak najwyższej jakości produkt dopasowany do Waszych potrzeb.
Działalność rozpoczęliśmy w 2012. roku jako czwórka licealistów w ramach
projektu z Podstaw Przedsiębiorczości. Przeistoczył się on w prężnie działającą
firmę zatrudniającą kilkanaście osób i współpracującą z ponad 300 partnerami
z całej Europy, dla których uszyliśmy już 35 000 bluz!
Bluzy Rascala to nie tylko element garderoby – to podkreślenie stylu życia uczniów.
Wspólnie stwórzmy unikatowe bluzy uszyte na miarę Waszej szkoły!
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PROJEKTOWANIE WZORÓW - ORYGINALNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Do każdego zlecenia mamy bardzo indywidualne podejście. Hafty i nadruki zawsze
projektujemy zgodnie z Waszą wizją, w oparciu o wszelkie sugestie i wymagania.
Współpracujemy z profesjonalnymi grafikami, którzy przygotowują - zupełnie
za darmo - propozycję projektu, a następnie nanoszą go na wizualizacje. Wzory
w obrębie pojedynczego zamówienia mogą być zróżnicowane - umożliwiamy
personalizację poszczególnych produktów. Istnieje również możliwość przesłania
nam gotowego projektu lub szkicu – to Wasza wizja liczy się najbardziej.
ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ - PEŁNA OPIEKA I ELASTYCZNE WARUNKI
Zanim dojdzie do złożenia zamówienia, nieodpłatnie wysyłamy pod Wasz
adres pokazowe sztuki odzieży wraz z naszą pełną rozmiarówką do przymiarki.
Zależy nam na tym, aby każdy zainteresowany miał możliwość odpowiedniego
dopasowania danego produktu oraz przekonania się na żywo o ich wysokiej
jakości.
W momencie podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie zamawianych rodzajów,
kolorów i liczby produktów, nasz przedstawiciel przyjmie od Was zamówienie
zbiorcze. Jesteśmy elastyczni jeżeli chodzi o płatność, jej warunki uzgadniamy
indywidualnie, biorąc pod uwagę Wasze preferencje.
Istnieje również możliwość prowadzenia sprzedaży produktów przez nasz sklep
internetowy, na którym umieszczamy specjalną stronę dedykowaną Waszej
szkole. Za jej pośrednictwem każdy zainteresowany może złożyć i opłacić swoje
zamówienie.
PROCES PRODUKCJI - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 100% MADE IN POLAND
Po otrzymaniu zamówienia, zobowiązujemy się dostarczyć odzież w ciągu czterech
tygodni. Jest to czas poświęcony na zakup materiałów, uszycie produktów oraz
wykonanie haftów lub nadruków. Proces produkcji odbywa się całkowicie
w Polsce. Współpracujemy z zaufanymi szwalniami, do których dostarczamy
najwyższej jakości materiały.
DOSTAWA ZAMÓWIEŃ - DARMOWA WYSYŁKA DO SZKOŁY
Pokrywamy wszystkie koszty związane z dostawą bluz pod adres szkoły.
Dostarczane są one osobiście lub za pośrednictwem kuriera. Każdy produkt
zapakowany jest w osobny foliopak. Istnieje również możliwość oznakowania
ich spersonalizowanymi etykietami, co ułatwia wydawanie bluz. W przypadku
produktów zamawianych przez sklep internetowy, istnieje możliwość wysyłki
pod adres prywatny za dodatkową opłatą.
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i dziesiątki innych!

najwyższa jakość
Tworząc nasze produkty, łączymy ponadczasowe kroje z najlepszą jakością i wykończeniem.
Bluzy szyjemy w wyselekcjonowanych przez nas, najlepszych polskich szwalniach.
Osobiście kontrolujemy proces produkcji, aby końcowy efekt naszej pracy zaspokoił
nawet najbardziej wygórowane oczekiwania.
Każdy produkt wykończony jest nadrukiem lub haftem, w zależności od preferencji.
Przy większych zamówieniach umożliwiamy również wszycie unikalnych metek
z logotypem szkoły, pełną personalizację poszczególnych produktów oraz nadanie im
unikalnych cech, takich jak np. hafty na rękawach czy też wypełnienie kaptura innym
kolorem lub wzorem.

nasze bluzy
Bluzy szyjemy z wytrzymałego i miłego w dotyku materiału o gramaturze 280g. Składa
się on w 90% z bawełny i w 10% z poliestru. Nadaje im to wytrzymałość, miękkość oraz
odporność na rozciąganie i kurczenie się podczas prania. Podobnych cech nie posiada
materiał o takiej samej grubości wykonany w 100% z bawełny.
Bluzy zaprojektowane są w autorskim kroju slim fit, z myślą o jak najlepszym dopasowaniu
do ciała. Szyjemy je w pełnej rozmiarówce: od XS do 3XL.

kolory
Nasze bluzy dostępne są w ośmiu podstawowych kolorach: czarnym, grafitowym, szarym,
zielonym, granatowym, fioletowym, burgundowym oraz różowym.
Jesteśmy jednak elastyczni - przy odpowiednio dużym zamówieniu, na Wasze życzenie
możemy wykonać bluzy także w dowolnym kolorze spoza podstawowej gamy. Dzięki
temu, każdy znajdzie u nas coś dla siebie!
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crewneck BLUZA BEZ KAPTURA

hoodie BLUZA z kapturem

zip hoodie BLUZA rozpinana z kapturem

baseball BLUZA baseballówka

koszulki

polówki

Niezawodna jakość, nowoczesny
krój męski i damski, pełne
dostosowanie do Waszych potrzeb
oraz
całkowita
dowolność
wykończenia
produktu.
Wzór
nadrukowany
sitodrukiem
lub
komputerowo (DTG).

Bardziej elegancka alternatywa dla
naszych T-Shirtów. Krój i jakość
wykończenia sprawiają, że koszulki
polo idealnie wpisują się w klasyczny
styl akademicki, a haft umieszczony
na piersi nadaje im odpowiedniego
szyku.

Uszyte z gładkiej, miękkiej i bardzo
wytrzymałej bawełny enzymowanej
o gramaturze 180g.

Uszyte z eleganckiej i wytrzymałej
bawełny pique o gramaturze 220g.

akcesoria
Nie tylko bluzy i koszulki - nasza oferta zawiera również szeroką gamę
akcesoriów: torby, worki, czapki zimowe i z daszkiem, a także stroje sportowe,
szaliki, czy skarpetki! Proponujemy pełną dowolność w wyborze wzorów,
haftów, kolorów i wykończenia.
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dlaczego rascal?
Dobrze wiemy, jak ważna jest potrzeba utożsamiania się ze swoją
szkołą. Kładziemy więc ogromny nacisk na jakość naszych produktów.
Odzież szyjemy od podstaw w Polsce, z miłych, wytrzymałych
i świetnych jakościowo materiałów. Tak, aby posłużyły przez długie lata
i były świetnym elementem wizerunku uczniów, a zarazem wyjątkową
pamiątką po ukończeniu szkoły.

Co piszą o nas inni?
www.reviews.rascalindustry.eu

kontakt
Pragniecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszej ofercie i
produktach?
Porozmawiajmy! I ustalmy szczegóły naszej współpracy.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego:
Emilia Banaś
Sales Development Representative
Szkoły Średnie
emilia@rascalindustry.eu
Jakub Stojek
Rascal Sp. z o.o.
+48 668 770 170
kuba@rascalindustry.eu
Rascal Sp. z o.o.
hello@rascalindustry.eu
www.rascalindustry.eu
ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa
NIP 6793089830
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