
Hoogwaardige teamkleding
TCA Sports is een kleine maar uiterst ondernemende leverancier van sportkleding 

die is gevestigd in de regio Île-de-France in het noorden van Midden-Frankrijk. 

Het bedrijf levert hoogwaardige teamkleding - speciale basketbal-, volleybal-, 

voetbal- en rugby-outfits in teamkleuren - aan lokale en regionale sportclubs.

De stijlvolle teamkleding van het bedrijf springt in het oog op het veld 

en in de zaal. Met zijn eigen ontwerpteam kan TCA Sports op maat 

gemaakte teamkleding in een breed scala aan kleuren, stijlen en maten 

creëren. De productie wordt uitbesteed aan een externe leverancier, die de 

kleding op grote schaal produceert met behulp van sublimatieprint.

Groter productaanbod
TCA Sports vult zijn activiteiten op het gebied van teamkleding aan 

door thematisch promotiemateriaal te leveren aan dezelfde klanten. 

Deze merchandise wordt gecreëerd in samenwerking met de clubs en 

wordt ontworpen om zowel hun leden als supporters aan te spreken. 

Het gaat om thematische T-shirts, hoodies en sporttassen

De leveringsvereisten verschillen van die voor de teamkleding die het bedrijf 

verkoopt. Meestal gaat het om kleinere ordergroottes en is een kortere doorlooptijd 

vereist. Om een flexibele service te kunnen bieden en de winst te maximaliseren, 

beprint TCA Sports deze kledingstukken zelf met een Ricoh Ri 1000 textielprinter.

Klantcase: TCA Sports

“De Ricoh Ri 1000 textielprinter 
blijkt een slimme investering te 
zijn geweest. Het apparaat is 
snel, gebruiksvriendelijk en stelt 
ons in staat om hoogwaardige, 
thematische merchandise op 
aanvraag te produceren.” 

Benjamin Lemoine,  

bedrijfseigenaar

Ri 1000 wordt gebruikt om thematische 
T-shirts, hoodies en sporttassen te 
produceren

TCA Sports
Sportkledingleverancier gebruikt 
textielprinter om zijn aanbod te vergroten 

Geen
m i n i m a l e 
ordergrootte



Textielbedrukking
De handel in teamkleding is seizoensgebonden: 

teamoutfits worden gewoonlijk ruim voor aanvang 

van het sportseizoen besteld. Door de verkoop van 

merchandise voor evenementen weet TCA Sports 

zijn verkoopperiode te vergroten. Met de Ri 1000 

kan TCA Sports zijn assortiment updaten en het hele 

jaar door clubs benaderen met nieuwe ideeën.

TCA Sports gebruikt de Ri 1000 om thematische teksten 

direct op T-shirts, hoodies en andere merchandise af te 

drukken. Het vijfkleurenproces (CMYK+W) maakt het 

mogelijk om gekleurde kledingstukken met prachtige 

illustraties te beprinten. En omdat de milieuvriendelijke 

inkten van Ricoh in het weefsel worden geabsorbeerd, 

heeft de kleding een zachte en luxueuze afwerking

 

Eenvoudig productieproces
TCA Sports vindt de technologie gemakkelijk te gebruiken. 

De Ri 1000 kan ongeveer 30 T-shirts per uur beprinten 

en dankzij het digitale proces kan de kleding individueel 

worden gepersonaliseerd. Het touchscreen van de printer 

vereenvoudigt de bediening. Er kan een afdrukvoorbeeld 

worden bekeken op het display en de voortgang kan in 

real-time worden gevolgd met behulp van het kijkvenster.

Het enige nadeel dat TCA Sports heeft opgemerkt, is dat 

het voorbehandelen van afzonderlijke kledingstukken 

soms tijdrovend kan zijn. Om dit probleem te verhelpen, 

heeft TCA Sports een assortiment voorbehandelde 

T-shirts ingekocht. Omdat de T-shirts gemaakt zijn van 

natuurlijk katoen en de Ricoh-inkten ECO PASSPORT-

gecertificeerd zijn, kan TCA Sports de kledingstukken 

als ecologisch duurzaam op de markt brengen.

“We gebruiken de Ri 1000 om 
thematische merchandise te 
produceren voor sportclubs. 
Klanten zijn onder de indruk 
van de verscheidenheid 
en kwaliteit, en zien al 
gauw nieuwe promotionele 
mogelijkheden voor hun club.”

Benjamin Lemoine,  

bedrijfseigenaar
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