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Processo de 
Personalização

 Preencha seu 
cadastro

 Escolha seus
produtos

 Inicie sua
Personalização

 Aprovação Produção  Entrega
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Dica de escolha de 
modelagem
Nossa tabela de medidas é baseada pelo corpo, sendo que cada modelagem pode ajustar de cada forma.

O atleta da foto está utilizando o tamanho P nas três opções, caso o grupo ou 
equipe deseja escolher uma modelagem e o atleta prefere outro estilo, mas soltinha 
ou mais justa, segue exemplo abaixo:

RELAX

TRADICIONAL

FIT

3P  PP   P 

NORMAL SOLTINHA JUSTA

PP  P   M 

P  M  G 
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Solicite nossa Tabela de Medidas.



Catálogo de Jerseys

RELAX TRADICIONAL FIT

Conheça aqui as diferenças de modelagens de cada categoria. o Atleta da foto está utilizando
o tamanho P de cada Modelagem.

Os produtos dessa categoria é a 
opção para os ciclistas que 
preferem um ajuste mais

descontraído.

PÁG. 10 PÁG. 12 PÁG. 14

Com corte mais tradicional e
modelagem SEMI-FIT

(pouco ajustada ao corpo)

Para atletas que procuram 
um ajuste mais aerodinâmico

por sua modelagem FIT,  
como uma segunda pele.
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Elástico 
embutido 

Respirabilidade

Proteção UV

Gola baixa
Tecido RIDE

micro perfurado

A TRIP foi desenvolvida para ótimo custo benefício, 
sua modelagem mais “soltinha” é ideal para grupos grandes

e cicloturistas.
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Zíper 
aparente 



Elástico 
embutido 

Respirabilidade

Proteção UV

Tecido RIDE
micro perfurado

Gola Alta

A ALETA possui gola alta, corte semi-t 
e mangas mais ajustadas trazendo 

um estilo mais tradicional.
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Zíper 
aparente 



Tecido RACE com 
Proteção UV50+

Barra de
Silicone

Respirabilidade

Proteção UV

A ProTour é o inicio da linha PRO, desenvolvida com tecido
em elastano com proteção UV50+
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Sem gola



A ProRide foi desenvolvida para os dias mais quentes, 
projetada toda em tecido micro perfurado ela possui

uma ótima respirabilidade.

Tecido RIDE
micro perfurado

Manga com 
punho

Barra de
Silicone

Respirabilidade

Proteção UV
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Sem gola



Com vários diferenciais como o corte a laser na manga
que deixa a peça mais aerodinâmica e com toque único a ProTeam

ainda traz consigo um tecido extremamente tecnológico.

Tecido 
Santa Constância

Manga com 
corte a laser

Barra de
Silicone

Respirabilidade

Proteção UV
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Sem gola
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Tecido UV50+ 
nas mangas

Mangas com
corte Europeu

Barra de
Silicone

Respirabilidade

Proteção UV

A Cadence traz um estilo único, com suas mangas
estilo europeu e recorte com diferencial nas costas,

deixando a peça mais elegante e única. 

Não possui
laterais

Manga com 
corte a laser

Tecido micro-perfurado
na frente e nas costas



Opcional

A opção do 4º bolso com zíper
está disponível para todos os
modelos com um custo adicional.

Esta opção é valida somente 
para o pedido todo. 

4o 

Bolso
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Dicas de
personalização
A criação de grácos personalizados nas camisas de bike podem ser muito diferente de outras formas 
de mídia. Incentivamos você a ler as dicas e sugestões a seguir.

A La Maglia mantém localizações padrão de 
logotipo e requisitos de tamanho em todas as 

peças de vestuário.

A Camisa de bike possui várias partes, 
nunca deve-se encaixar imagens, texturas 
ou escritos com continuidade em lugares 

onde tenham costura.

Todos os logotipos e ilustrações devem estar em formato vetorial (Illustrator .ai ou Corel .cdr). Um gráco 
vetorial mantém sua clareza quando é dimensionado para tamanhos diferentes. Os grácos não vetoriais, 
conhecidos como imagens, não mantêm a clareza quando dimensionados e cará pixelizada ou 
embaçada. É importante observar que as imagens rasterizadas inseridas no Adobe Illustrator e salvas 
como um arquivo .ai ou .eps ainda são imagens rasterizadas. Eles não serão redimensionados ou 
impressos com clareza.

VETOR IMAGEM VETOR IMAGEM
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BRETELLES
E BERMUDAS



TM EVO 

MANTA

BARRA dE SILICONE

TECNOLOGIAS

Com insertos de PÓRON, uma tecnologia inovadora 
para subistiução do gel, um material de extrema resiliência,
fazendo com que a peça tenha uma maciez durante 
a pedalada toda, sem alteração de conforto independente
do tempo de pedal.

Feito para competição! Sua forma de meia-lua única, inovadora e suave 
é exclusiva. Baseado na camurça moldada e sem costuras HT90, 
fornece o melhor desempenho ergonômico e o melhor conforto,
para proporcionar aos ciclistas uma vantagem competitiva.

TM ARMADILLO 
O TM Armadillo Concept utiliza espuma durável para maior 
conforto e longevidade. Ele incorpora tecnologias incluindo 
corte 3D; remoção de excesso de espuma para suavidade 
e zonas de suporte perfeitas, superfície superior lisa e 
camadas de suporte invertidas o tornam extremamente 
confortável ao lado da pele.

*Opicional
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INVERT
Fabricado no Brasil com design Italiano, o Invert traz inovação e 
exibilidade, com densidade 90 e aplicação de silicone no apoio dos ísquios. 

*Opicional



GRÁFICO DE
BRETELLES
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 COM CORTE MAIS 

TRADICIONAL

E ALÇAS MICRO-PERFURADAS O B

RETELLE ATLETA FOI DESENVOLVIDO

PARA MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO.

PÁG. 22

 MODELAGEM DIFERENCIADA 

O PROTOUR FOI DESENVOLVIDO 

PARA MELHOR AJUSTE NO CORPO

FAZENDO COM QUE NÃO EXISTA

ATRITO DURANTE AS PEDALADAS.

PÁG. 26

 O PROTEAM É A EVOLUÇÃO 

DA LINHA PRÓ PARA 

LONGAS DISTÂNCIAS

SUA ALÇA EM ELÁSTICO 

SEM COSTURA

PERMITE UM 

CONFORTO ÚNICO.

TECIDO COM FIOS ITALIANOS,  

SEM CONTAR SEU 

FORRO ITALIANO 

DE ÚLTIMA TECNOLOGIA. 

 
PÁG. 28

antes: Bretelle Emana - Forro Italiano



O bretelle ATLETA foi desenvolvido para personalização 
nas laterais, barras e costa. 

Dando maior visibilidade para sua marca.

Alças com 
tecido micro perfurado.

Barra de
Silicone

Compressão

Proteção UV
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Modelagens
diferentes



O ProTour possui um conforto e toque suave pois foi desenvolvido 
com os de EMANA Santa Constância que 

auxiliam na recuperação muscular. 

Tecido com os de 
EMANA

Santa Constância

Alças com 
tecido micro perfurado.

Barra de
Silicone

Compressão

Proteção UV

Modelagens
diferentes

Disponível nas cores:

Azul petróleo

Branco

Preto
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FULL CUSTOM
Esta opção você pode personalizar as laterais, 
barras e a parte de trás. 
*As partes íntimas não aceitam personalização.

Disponível apenas para os modelos: 

DICAS DE
PERSONALIZAÇÃO

BASIC CUSTOM
Esta opção é mais indicada pois assim utilizamos 90%
da peça com tecido de compressão, ocasionando mais
qualidade, conforto e durabilidade.
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Se você procura um produto feito para treinos e competições de
longa duração, apresentamos o ProTeam, com seu insert italiano

e sua modelagem diferenciada que diminui o atrito durante a pedalada.

Tecido com os Italianos
Santa Constância

Alças em elástico 
sem costura

Barra de
Silicone

Modelagens
diferentes

Compressão

Proteção UV
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Disponível nas cores:

Azul petróleo

Preto

Opção de bolso
adicional.



Desenvolvido com uma modelagem diferenciada,
com tecidos de ótima qualidade.
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MACAQUINHO FEMININO

Tecido 
Santa Constância

Barra de
Silicone

Compressão

Proteção UV

Sem gola



Cintura com elástico
e cordão.

Barra para
personalização

Modelagem
única

Opção de Bolso
nas laterais.
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Tecido de
compressão.

Compressão

Proteção UV

A Bermuda PROTOUR possui opções de 
forro e bolsos nas laterais.

Confeccionada com tecido de leve compressão e Uv50+

Opção de forro 
Italiano e Nacional



casuais
e 

acessorios
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Nossa linha de T-shirt possui duas opções de tecidos ambos 
com tratamento bactericida.

Gola diferenciada 

T-SHIRT
 Opção 

de BabyLook
para mulheres

Produzida em tecido liso em
poliester com elastano com
proteção UV50+

Produzida em tecido microperfurado,
perfeita para treinos outdoor. 

- Casual Ride

- Casual Dry Elastano



REGATAS

Nossa linha de T-shirt possui duas opções de tecidos ambos 
com tratamento bactericida.

- Ride

- Dry Elastano

Tradicional

Nadador

Costas

Costas
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MANGUITOS

Tecido Dry 
com elastano

Acabamento em
elástico com silicone

BANDANAS
Tecido Dry 

com elastano
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Olá, sou a 
Estopinha! 



Informações importantes
de personalização

ARTE - Caso desejem a arte antes efetuar o pagamento de 50% do pedido, 
solicitamos uma antecipação no valor de R$200,00. Este valor após fechamento 
do pedido mínimo, será descontado no total.  Somente não será devolvido ou 
descontado caso o pedido não alcance o mínimo ou caso desistam da 
personalização. Caso tenha a arte pronta, nos envie o arquivo aberto para 
analisarmos. Os logos devem ser enviados vetorizados (CDR, AI, EPS ou PDF). 

Caso a logo enviada não atender os requisitos a mesma será avaliada e se necessário criação haverá 
um valor adicional (a combinar). Apresentamos 1 arte para aprovação e em cima desta vamos 
alterando conforme solicitação. A apresentação desta é somente em JPG.  Não fornecemos o arquivo 
aberto.  Prazo de envio da arte 2 dias úteis. 

A data de vencimento da entrada será de até 02 dias úteis. A 2ª parcela ca com 
vencimento com até 03 dias úteis antes de nalizamos o pedido. 

PAGAMENTO - Forma de pagamento por boleto bancário, você receberá após 
conrmação do pedido 02 boletos que compõe 50% de entrada e 50% + frete. 

Prazo para crédito ser compensado e liberarmos o envio do pedido. O não pagamento dentro do prazo 
gerará atraso para iniciarmos a produção e conseqüentemente atrasos na nalização do pedido.  Frete 
não incluso. 

*O RECEBIMENTO DO PEDIDO VAI DE ACORDO COM O PRAZO QUE INFORMAMOS NO ORÇAMENTO, 
ESTES APRESENTADOS PELA EMPRESA - CORREIOS OU TRANSPORTADORA. OS 30 DIAS ÚTEIS É 
O PRAZO QUE SOLICITAMOS PARA TERMINAR A CONFECÇÃO.
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...agora é só relaxar e curtir 
um produto diferenciado.



Publique fotos com a
@lamaglia.personalizados
que nós iremos repostar!

Participe do nosso 
grupo no Strava.



vendas@lamaglia.com.br

(17) 3364-6551

Av. Potirendaba, 3990 - São José do Rio Preto - SP

www.lamaglia.com.br

lamaglia.personalizados


