
Odzież premium dla szkół i uczelni

 Polub nas





Od 2013 roku specjalizujemy się w tworzeniu 
unikalnej odzieży dla szkół i uczelni. Wszystkie 
nasze produkty są w całości szyte w polskich 
szwalniach, co gwarantuje naszym klientom jakość 
na najwyższym poziomie. Zaufało nam już ponad 
40 tys. uczniów i studentów, którzy noszą bluzy 
naszej produkcji.

Dzięki posiadanemu przez nas doświadczeniu, 
możemy zaoferować Państwu pełnowymiarową 
obsługę - od stworzenia grafiki, aż do dystrybucji 
bluz wśród studentów.

Nasze produkty to nie tylko praktyczny, modny
i wygodny sposób na ubiór, ale przede wszystkim 
doskonała pamiątka i duma z noszenia
logo swojej szkoły/uczelni na piersi. 

O nas

Doskonała pamiątka
i duma z noszenia logo 
swojej szkoły na piersi.



 PROJEKTY
GRAFICZNE

DUŻY WYBÓR
KOLORÓW

HAFTOWANE LUB 
NADRUKOWANE 

LOGO

100% Made
in Poland

SZEROKI WYBÓR 
MODELI

SKLEP
INTERNETOWY



bluza
kangurka

bluza
classic

bluza
bejsbolówka

bluza
rozpinana

Nasze produkty

torba bawełniana

czapka
z daszkiem 

polo

czapka
zimowa

t-shirt

szalik

worko-plecak

skarpety

Dodatkowo:





Zaufali nam

i wiele innych



bluzup.com

ul. Czerniakowska 71 lok. 605

00-718 Warszawa

kontakt@bluzup.com
+48 600 488 712
+48 508 170 110



Chcesz zorganizować bluzy dla swojej szkoły, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Nie 
szkodzi, wytłumaczymy i podpowiemy, a następnie wykorzystamy swoją wiedzę 
w taki sposób, aby wymarzone ubrania dostarczyć do Twojej szkoły. A na dodatek – 
damy gwarancję zadowolenia. Zobacz, na co warto zwrócić uwagę i w czym możemy 
Wam pomóc!

Zobacz, na co należy zwrócić uwagę

To co, szyjemy?
+48 508 170 110             kontakt@bluzup.com

Zaprojektujemy Twój znak szczególny, by każdy od razu powiedział „to oni!”

Pokażemy, jak oszałamiająco będzie wyglądać bluza, w każdym kolorze i modelu.

Bezpłatnie dostarczymy zestaw bluz do mierzenia, do Waszej szkoły.

Aby każdy otrzymał swoją bluzę w odpowiednim rozmiarze, kolorze i modelu.

Niech każdy dowie się, że będziecie mieli najlepsze bluzy w swoim mieście.

1. Projekt graficzny logo

2. Poproś o wizualizację bluz

Jak krok po kroku zorganizować bluzy w swojej szkole?
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