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Een complete lijn of juist een uniek artikel, 
speciaal ontworpen en geproduceerd in jouw 
eigen huisstijl of uitstraling. Dat is waar 
het Lemon & Soda Private Label Concept 
voor  staat! Wij ontwerpen en produceren 
 kwalitatief hoogwaardige kleding; natuurlijk 
in de stijl van jouw bedrijf of naar de smaak 
van de klant. Het Lemon & Soda Private Label 
Concept is dé oplossing om de lijn of het 
artikel helemaal af te stemmen op de wensen 
van de klant.

Werkkleding bepaalt voor een groot deel 
de uitstraling van jouw bedrijf. Vormgeving, 
kleurkeuze en de juiste verwerking van de 
huisstijl zorgen voor herkenbaar
heid en een professionele uitstraling. 
Daarnaast voelen medewerkers zich 
prettiger in nette en goed zittende 
kleding; wat weer een positief effect 
heeft op de klanten.

    
   D

e eindeloze mogelijkheden van  

Of het nu gaat om een enkel item of het 
ontwikkelen van een complete collectie: het 
Lemon & Soda Private Label Concept maakt 
het allemaal mogelijk! Je kunt rekenen op 
een flexibele manier van werken volgens een 
vooraf afgesproken planning. Je bestelling 
wordt, van aanvraag tot levering en van dag 
tot dag, begeleid door een  enthousiast team 
van professionals.

Laat je inspireren voor op  
maat gemaakte promotie- 

en bedrijfskleding!

Waarom?  
         Het resultaat  

is origineel en  
authentiek

Ieder imago is immers uniek. Je hoeft niet altijd 
genoegen te nemen met standaard artikelen. Je kunt  
ze echter wel als inspiratie gebruiken om je eigen 
kledinglijn op te zetten. Dat kan heel eenvoudig met  
het Lemon & Soda Private Label Concept.

Het Lemon & soda Private Label Concept is van 
toegevoegde waarde wanneer men:
•   Een eigen visie heeft op promotionele of bedrijfskleding
•   Een bestaand artikel op maat wil maken 
•   Een eigen draai wil geven aan een collectie
•   De huisstijl van het bedrijf volledig  

wil integreren
•  Wil laten zien waar het bedrijf  

voor staat

 Lemon
& Soda



De eerste stap is het kiezen van het  
model en de gewenste maatspecificatie:  
van comfort fit tot body fit, van babymaten  
tot grote maten.
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   Creëer  

je eigen kledinglijn 
               of artikel in   
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Stap 3
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Stap 4

Selecteer een model  
en de opties

Selecteer een model  
en de opties

Kies de kwaliteit  
en het gewicht

Zoek kleur(en) uit

Decoraties en accessoires 
toevoegen

Mogelijkheden
Het aantal artikelen dat je bestelt, bepaalt  
of de gewenste maatwerkopties mogelijk 
zijn. Zo is een custom made product al  
mogelijk bij een minimale bestelhoeveelheid 
van 250 stuks. Uiteraard kunnen deze  
stukken verdeeld worden over 2 modellen.  
De minimale bestelhoeveelheid per model  
is dan 100 stuks.

1000500250TIP
•   Gebruik de mogelijkheden 

van The Choice als inspiratie
•   Stuur ons een sample  

waarvan we één-op-één  
kopieën maken

•   Vertel ons over het gewenste 
model en wij maken een  
digitale presentatie

eenvoudige stappen



TIP
Laat je inspireren door de kwaliteiten 
van de Lemon & Soda collectie.  
In onze showroom kun je deze  
collectie zien, voelen en ervaren.

Stap 2
Zoek kleur(en) uit

Stap 3
Kies kwaliteit en gewicht

Op maat gemaakte items kunnen in elke 
kleur met elke gewenste contrastkleur.  
Denk bijvoorbeeld aan een contrasterende 
mouw, contrasterende sluiting, contrast  
ritsen, contrast tipping of piping. Er zijn veel  
contrasten mogelijk.

Een private label artikel kan in veel  
verschillende stofkwaliteiten en gewichten 
geproduceerd worden. We geven graag  
advies over welk materiaal bij welk  
artikel past.

Een Tshirt kan bijvoorbeeld worden  
geproduceerd in 100% katoen, katoen  
met polyester, 100% polyester of katoen  
met elastaan. 

Vanaf 250 stuks is het  moge lijk 
om een kledingstuk in een 
eigen PMSkleur te maken. Deze 
 hoeveelheid kan verdeeld worden 
over twee modellen, indien het 
minimum aantal per model 100 
stuks is. Bijvoorbeeld 150 stuks 
voor hem en 100 stuks voor haar.

TIP
Geef ons de PMS-kleuren 
van je huisstijl, zodat wij 
goed kunnen adviseren.

Kg Kg



Silicone badge Bedrukte embossing

Contrast mouw  
met bedrukking

Transparante  
silicone print

ZipperpullerWoven neklabel

Woven labelsDrawstring

Gepersonaliseerde 
knoop

Lasercut applicatie

Stap 4
Decoraties en accessoires toevoegen

De laatste stap is het toevoegen 
van decoraties en accessoires.  
Er zijn veel mogelijkheden.

Standaard wordt een artikel 
afzonderlijk verpakt in een 
polybag. De keuze is echter aan 
jou. Je kunt ook kiezen voor een 
branded polybag of printerfold 
verpakking.



Levertijd en prijs

Week 1 
Akkoord orderbevestiging en presentatie. 

De bestelling wordt geplaatst bij de fabriek

Lemon & Soda Private Label Concept levert maatwerk.  
Jouw specifieke wensen in combinatie met de gewenste 
hoeveelheden bepalen de kosten. De levertijd wordt vooraf 
afgesproken en is afhankelijk van een snelle goedkeuring van  
labdips, decoraties en stalen.

Dit tijdschema is slechts een richtlijn en is  
afhankelijk van de productieregio.

Week 3
Lab dips en labels  
ter goedkeuring

Week 5
Print en/of borduurvoorbeeld  

ter goedkeuring

Week 6
Overige accessoires  

ter goedkeuring

Week 10
Preproductie sample  

ter goedkeuring

Week 7 
Preproductie sample  

ter goedkeuring

Week 10-12 
Levering

Week 18 - 20 
Levering

Midden-Oosten

Verre Oosten

      Je weet precies waar je aan to
e ben

t.



Printed logo on the chestpocket in 2 colours 

Woven taglabels at the left hem in 3 colours

Private woven loop label & size label 

10 MM

10 MM

Woven looplabel 10 x 10 mm

10 MM

10 MM

10 MM

Width: 8,5 cm

Height: 22 cm

4.

3.

2.

1.

COLOURS

7 MM

30 MM

30 MM

7 MM

40 MM

Woven looplabel 40 x 30 mm

40

Do not iron decoration
Wash with similar colours

100% COTTON
+ 90% COTTON / 

10% VISCOSE

Printed logo on the front in 1 colour 

Navy Heather - 
PMS number 2955c

Grey Heather - 
standard colour

Green - 
PMS number 555c

LEMON & SODA PLC
T-SHIRT FOR HIM

NON 1115

XS  |  S | M | L | XL | 2XL | 3XL

100% combed cotton - jersey 
melange - 90% combed cotton / 
10% viscose - jersey

180 gr/m2

- cut & sewn frontpanel
- chestpocket
- contrast fishbone necktape

FOLDED LINE

60 MM

1.

2.

3.

4.

Grey - 
PMS number 430c

L

Navy - 
PMS number 296c

White - 
standard colour

5.

VOORBEELDEN



Printed logo on the left sleeve in 1 colour (+ub) 

Private woven loop label & size label 

10 MM

10 MM

Woven looplabel 10 x 10 mm

10 MM

10 MM

10 MM

Width: 8,5 cm

Height: 12 cm

3.

2.

1.

COLOURS

7 MM

30 MM

30 MM

7 MM

40 MM

Woven looplabel 40 x 30 mm

40

Do not iron decoration
Wash with similar colours

80% COTTON
20% POLYESTER

Printed logo on the chest in 2 colours (+ub) 

Grey Heather - 
standard colour

Blue - 
PMS number 296c

Grey - 
PMS number 421c

LEMON & SODA PLC
CARDIGAN FOR HIM

NON 3270

XS  |  S | M | L | XL | 2XL | 3XL

80% cotton - 20% polyester --- 
heavy sweat

380 gr/m2

- heavy ribs at hem and cuffs
- contrast fabric at the inside hood
- raglan sleeves
- contrast sleeves and hood

White - 
standard colour

Pu leather badge on the right sleeve

Width: 6 cm

4.

5. Pu leather taglabel around the left hem

50 MM FOLDED LINE

1.

2.

3.4.

5.



PRIVATE LABEL CONCEPT


