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Klaipėdos miesto reprezentacinės sportinės aprangos dizaino stiliaus knygos tikslas – 
sukurti vieningą sportininkų, atstovaujančių Klaipėdos miestą, 

sportinės aprangos dizainą.
Klaipėdos miesto reprezentacinės sportinės aprangos dizainas 

sukurtas atsižvelgiant į išreikštą apklausų būdu 
Klaipėdos miesto sporto bendruomenės nuomonę.

Klaipėdos miesto reprezentacinės sportinės aprangos dizaino kolekcijos spalvų
nuotaika inspiruota jūros vaizdo. Tamsi jūros gelmės mėlyna vibruoja su vandenyno mėliu.

 Sidabrinio rūko spalva atrodo tarsi plaukia tolyje.
Jausminga grafikos geometrija iš vieno tono linijų sudaro horizonto įspūdį.

 Šriftas „Klaipėda“ kurtas ir pieštas taip, kad sudarytų Klaipėdos Jūros vartų vaizdą, 
pro kuriuos į uostą tarsi įplaukia burinis laivas.

Visa kolekcijos atmosfera atspindi pajūrio nuotaiką ir, tuo pačiu
tampa išskirtine, būdinga tik Klaipėdos miestui.

Audiniai iš minkšto kvėpuojančio poliesterio.
Jaukūs, komfortiški, 

nevaržantys judesių rūbai su išskirtine grafika ir 
Klaipėdos herbu širdies srityje.

Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga
Kolekcija „HORIZONTAS“



SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Transfera „Klaipėda“ (Elastic transfer)
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Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Ženklų klijavimo vietos ir spalvos ant skirtingų fonų

Transfera „Klaipėda“ (Elastic transfer)

3D transfera „ Burė“ (Reflex transfer)

Transfera Lietuva (Textile transfer)

Austinė klijuojama emblema „Klaipėdos herbas“

X klubo
logo

Rėmėjas

6 cm

Vaizdas ant skirtingų fonų

8-12 cm
priklauso nuo
rūbo dydžio

2,5 - 4 cm

5
 c

m

Pastaba: ženklo atstumai tarpusavyje ir nuo kraštų
               labai priklauso nuo rūbo dydžio

10-16 cm
priklauso 

nuo
rūbo dydžio

6-9 cm
priklauso nuo

rūbo dydžio

3cm

Pastaba: herbo vieta klijuojant nustatoma 
matuojant atstumą A ( nuo gaminio centro krūtinės srityje)
ir atstumo B ( nuo peties aukščiausio taško)

 B

 A

Vaizdas ant skirtingų fonųVaizdas ant skirtingų fonų

Kolekcija „HORIZONTAS“



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

firminės grafikos projektas

Kolekcija „HORIZONTAS“



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga
Kolekcija „HORIZONTAS“

Sublimuojamos firminės grafikos spalvinai variantai

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

- C 100 M 70 Y 7 K 75

Sublimacijos spalvos CMYK skalėje
( atitikmenys pagal Textile Pantone spalvas)

- C 80 M 20 Y 0 K 20 - C 100 M 70 Y 7 K 75

- C 80 M 20 Y 0 K 20

- C 80 M 20 Y 0 K 20

- C 0 M 0 Y 0 K 0

- C 10 M 0 Y 0 K 20

- C 0 M 0 Y 0 K 0 - C 10 M 0 Y 0 K 20

- C 0 M 0 Y 0 K 0 - C 0 M 0 Y 0 K 0

- C 80 M 20 Y 0 K 20



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Marškinėliai trumpomis rankovėmis vyrams „Horizon“

Sublimacija

triadatis peltakis
su padengimu

„lycra tape“ dengta
apykaklės įsiuvimo siūlė

formuota apačia

Apykaklė iš to pačio
audinio

Trikotažas “Vel” PESpeties siūlė
triadatis peltakis
su padengimu

Palanka 2 cm
dviadatė

Transfera „Klaipėda“ (Elastic transfer)

klijuojama
3D transfera „ Burė“ 

(Reflex transfer)

Klijuojama
transfera Lietuva 

(Textile transfer + silver)

Austinė klijuojama emblema 
„Klaipėdos herbas“

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Spalviniai variantai

Technologinis aprašas

- sudėtis: trikotažas iš 100% poliesterio, paruošto sublimacijai (rekomenduojamas trikotažas,
  paruoštas sublimacijai iš 100% poliesterio arba 92-95%poliesterio+8-5% elastano);

- technologija - WickOn - lengvai išgarinanti drėgmę ir leidžianti jaustis komfortiškai suprakaitavus 
  (rekomenduojama - WickOn, DryClim arba DryFit tipo)

- masė - 130±5 g/m2 (rekomenduojama - 120-140 g/m2)
- raštas - iškilus reljefinis (rekomenduoijama -

 nuo lygios su nedidelėmis skylutėmis iki reljefinio rašto);

siūlės nekontrastingos

Kolekcija „HORIZONTAS“

Palanka 2 cm
dviadatė



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga
Kolekcija „HORIZONTAS“

Elastinis trilobalas PES 85% E 15%

sublimuotas
kontrastingas įdūras

 Užtrauktukas
nedengtas

Juosmuo su guma
su virvele ir 

kanaliuku virvelei

 Sublimuota
detalė

3,5cm pločio

3D transfera „ Burė“

žingsnio siūlė formuota,
ateinanti į priekį

Užsiūta raudona austinė
dekoratyvi detalytė

 šiek tiek formuota apačia

 Antuko peltakis fiktyvus

- sudėtis: 85% poliesteris+15% elastanas, paruoštas sublimacijai, stipriai pašiauštas iš blogosios pusės 
  (rekomenduojamas trikotažas, paruoštas sublimacijai iš  85-95%poliesteris+15-5% elastanas);

- technologija - WickOn - lengvai išgarinanti drėgmę ir leidžianti jaustis komfortiškai suprakaitavus 
  (rekomenduojama - WickOn, DryClim arba DryFit tipo)

- masė - 260±5 g/m2 - (rekomenduojamas trikotažas - 170-260 g/m2);
- raštas - lygus matinis (rekomenduojamas - lygus matinis arba su labai mulkiu reljefiniu rašteliu);

Šortai vyrams „Tornado“

siūlės nekontrastingos

Spalviniai variantai

Technologinis aprašas

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Palanka 2 cm
dviadatė



apie 3cm

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Marškinėliai trumpomis rankovėmis moterims „Allure“

„lycra tape“ dengta
apykaklės įsiuvimo siūlė

Apykaklė iš to pačio
audinio

Palanka 2 cm
dviadatė

Transfera „Klaipėda“ (Elastic transfer)

klijuojama
3D transfera „ Burė“ 

(Reflex transfer)

Klijuojama
transfera Lietuva 

(Textile transfer + silver)

Austinė klijuojama emblema 
„Klaipėdos herbas“

Spalviniai variantai

triadatis peltakis
su padengimu

formuota apačia

Sublimacija

peties siūlė
triadatis peltakis
su padengimu

Technologinis aprašas

Technologinis aprašas

Trikotažas “Vel” PES
- sudėtis: trikotažas iš 100% poliesterio, 

paruošto sublimacijai (rekomenduojamas trikotažas,
  paruoštas sublimacijai iš 100% poliesterio 

arba 92-95%poliesterio+8-5% elastano);
- technologija - WickOn - lengvai išgarinanti drėgmę ir 

leidžianti jaustis komfortiškai suprakaitavus 
  (rekomenduojama - WickOn, DryClim arba DryFit tipo)

- masė - 130±5 g/m2 (rekomenduojama - 120-140 g/m2)
- raštas - iškilus reljefinis (rekomenduoijama -

 nuo lygios su nedidelėmis skylutėmis iki reljefinio rašto);

siūlės 
nekontrastingos

Kolekcija „HORIZONTAS“

Palanka 2 cm
dviadatė



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga
Kolekcija „HORIZONTAS“

 Nedengtas užtrauktukas
kišenių išėmose žingsnio siūlė formuota,

ateinanti į priekį

Juosmuo su guma
su virvele ir 

kanaliuku virvelei

 Sublimuota
detalė

3,5cm pločio

3D transfera „ Burė“
Užsiūta raudona austinė

dekoratyvi detalytė šiek tiek formuota apačia

 Antuko peltakis fiktyvus

Elastinis trilobalas PES 85% E 15%
- sudėtis: 85% poliesteris+15% elastanas, paruoštas sublimacijai, stipriai pašiauštas iš blogosios pusės 

  (rekomenduojamas trikotažas, paruoštas sublimacijai iš  85-95%poliesteris+15-5% elastanas);
- technologija - WickOn - lengvai išgarinanti drėgmę ir leidžianti jaustis komfortiškai suprakaitavus 

  (rekomenduojama - WickOn, DryClim arba DryFit tipo)
- masė - 260±5 g/m2 - (rekomenduojamas trikotažas - 170-260 g/m2);

- raštas - lygus matinis (rekomenduojamas - lygus matinis arba su labai mulkiu reljefiniu rašteliu);

Šortai moterims „Sunset“

siūlės nekontrastingos

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Spalviniai variantai

Technologinis aprašas

siūlės nekontrastingos

Palanka 2 cm
dviadatė



SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Marškinėliai ilgomis rankovėmis vyrams „Breeze“

Sublimuotas raudona 
spalva kirpinys

Ala trilobalas PES 100% 

triadatis peltakis
su padengimu

Struktūrinis
tinkliukas

Peties siūlė 
perkelta 

3cm į priekį

Palanka
5 cm

Apatinis apykaklės
 kirpinys matomas

išorėje. 
tarsi kantelis

Sublimacija

„lycra tape“ dengta
apykaklės įsiuvimo siūlė

formuota apačia

Palanka 5 cm
dviadatė

Transfera „Klaipėda“ (Elastic transfer)

klijuojama
3D transfera „ Burė“ 

(Reflex transfer)

Austinė klijuojama emblema 
„Klaipėdos herbas“

Klijuojama
transfera Lietuva 

(Textile transfer + silver)

Spalviniai variantai

Technologinis aprašas

- sudėtis: trikotažas iš 100% poliesterio, paruoštas sublimacijai, lengvai pašiauštas iš blogosios pusės 
  (rekomenduojamas trikotažas, paruoštas sublimacijai iš 100% poliesterio 

arba 92-95%poliesterio+8-5% elastano)
- technologija - WickOn - lengvai išgarinanti drėgmę ir leidžianti jaustis komfortiškai suprakaitavus 

  (rekomenduojama - WickOn, DryClim arba DryFit tipo)
- masė - 180±5 g/m2 - (rekomenduojamas - 150-180 g/m2);

- raštas - su nedidelėmis skylutėmis (rekomenduojamas - lygus arba reljefinis su nedidelėmis skylutėmis);

Kolekcija „HORIZONTAS“



SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Marškinėliai ilgomis rankovėmis moterims “Haze”

apie 3cm

Sublimuotas raudona 
spalva kirpinys

triadatis peltakis
su padengimu

Struktūrinis
tinkliukas

Peties siūlė 
perkelta 

3cm į priekį

Palanka
5 cm

Apatinis apykaklės
 kirpinys matomas

išorėje. 
tarsi kantelis

Sublimacija

„lycra tape“ dengta
apykaklės įsiuvimo siūlė

formuota apačia

Transfera „Klaipėda“ (Elastic transfer)

klijuojama
3D transfera „ Burė“ 

(Reflex transfer)

Austinė klijuojama emblema 
„Klaipėdos herbas“

Klijuojama
transfera Lietuva 

(Textile transfer + silver)

Spalviniai variantai

Technologinis aprašas

Ala trilobalas PES 100% 
- sudėtis: trikotažas iš 100% poliesterio, paruoštas sublimacijai, lengvai pašiauštas iš blogosios pusės 

  (rekomenduojamas trikotažas, paruoštas sublimacijai iš 100% poliesterio 
arba 92-95%poliesterio+8-5% elastano)

- technologija - WickOn - lengvai išgarinanti drėgmę ir leidžianti jaustis komfortiškai suprakaitavus 
  (rekomenduojama - WickOn, DryClim arba DryFit tipo)

- masė - 180±5 g/m2 - (rekomenduojamas - 150-180 g/m2);
- raštas - su nedidelėmis skylutėmis (rekomenduojamas - lygus arba reljefinis su nedidelėmis skylutėmis);

Kolekcija „HORIZONTAS“



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Sportinis kostiumas vyrams “Storm”

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Spalviniai variantai

Elastinis trilobalas PES 85% E 15%
- pagrindinės medžiagos sudėtis: 

trikotažas iš 85% poliesterio+15% elastano, paruoštas sublimacijai, 
  stipriai pašiauštas iš blogosios pusės 

  (rekomenduojamas šiauštas iš blogosios pusės trikotažas, 
paruoštas sublimacijai iš 

  85-95%poliesteris+15-5% elastanas);
- priedinės medžiagos sudėtis: 

  trikotažas-struktūrinis tinkliukas 
paruoštas sublimacijai  iš 90%poliesterio+10%elastano 

  (rekomenduojamas trikotažas-struktūrinis tinkliukas, 
paruoštas sublimacijai  iš 85-95%poliesterio+15-5% elastano);

- technologija - WickOn - 
lengvai išgarinanti drėgmę ir leidžianti jaustis komfortiškai suprakaitavus 

  (rekomenduojama - WickOn, DryClim arba DryFit tipo)
- masė - 260±5 g/m2 - (rekomenduojamas trikotažas - 220-260 g/m2);

- raštas - lygus matinis 
(rekomenduojamas - lygus matinis arba su labai mulkiu reljefiniu rašteliu);

siūlės 
nekontrastingos

Kolekcija „HORIZONTAS“



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Sportinis kostiumas vyrams “Storm”

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Ląstikas kirptas 
iš trikotažo 2x2

Elastinis trilobalas
PES 100% E 15%

Struktūrinis 
tinkliukas

5-007
PES 90% E 10%

Užsiūta austinė juostelė

nėra peties siūlės

triadatis peltakis
su padengimu

Ląstikas kirptas 
iš trikotažo 2x2

 Užtruktuko dengimas

Peties siūlė 
perkelta 

3cm į priekį

Sublimacija
formuota apačia

Transfera „Klaipėda“ (Elastic transfer)

klijuojama
3D transfera 

„ Burė“ 
(Reflex 

transfer)

Austinė klijuojama emblema 
„Klaipėdos herbas“

Klijuojama
transfera Lietuva 

(Textile transfer + silver)

Įsiuvai kelių srityje

Kišenės su dengtais
užtrauktukais

juosmuo su guma
 ir virvele

per visą juosmenį

 Nedengtas 
užtrauktukas

Šiek tiek į 
nugarinę

dalį perkelta 
vidurio siūlė

Elastinis trilobalas
PES 85% E 15%

Technologinis aprašas

a
p
ie

 8
-1

0
cm

Palanka 5 cm
dviadatė

Palanka 2 cm
dviadatė

Kolekcija „HORIZONTAS“



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Sportinis kostiumas moterims “Wave”

SPALVOS:

MARITIME BLUE - 19-3831 TPX SILVER SEA BLUE - 18-4141 TPX VAPOR BLUE - 14-4203 TPXSILVER ICE WHITE - 11-0601 TPX

Spalviniai variantai

Elastinis trilobalas PES 85% E 15%
- pagrindinės medžiagos sudėtis: 

trikotažas iš 85% poliesterio+15% elastano, paruoštas sublimacijai, 
  stipriai pašiauštas iš blogosios pusės 

  (rekomenduojamas šiauštas iš blogosios pusės trikotažas, paruoštas sublimacijai iš 
  85-95%poliesteris+15-5% elastanas);

- priedinės medžiagos sudėtis: 
  trikotažas-struktūrinis tinkliukas paruoštas sublimacijai  iš 90%poliesterio+10%elastano 

  (rekomenduojamas trikotažas-struktūrinis tinkliukas, 
paruoštas sublimacijai  iš 85-95%poliesterio+15-5% elastano);

- technologija - WickOn - 
lengvai išgarinanti drėgmę ir leidžianti jaustis komfortiškai suprakaitavus 

  (rekomenduojama - WickOn, DryClim arba DryFit tipo)
- masė - 260±5 g/m2 - (rekomenduojamas trikotažas - 220-260 g/m2);

- raštas - lygus matinis 
(rekomenduojamas - lygus matinis arba su labai mulkiu reljefiniu rašteliu);

siūlės 
nekontrastingos

Kolekcija „HORIZONTAS“



Klaipėdos miesto reprezentacinė sportinė apranga

Sportinis kostiumas moterims “Wave”

Technologinis aprašas

Struktūrinis 
tinkliukas

5-007
PES 90% E 10%

Ląstikas kirptas 
iš trikotažo 2x2

Kišenės 
užtrauktukas
bedengimo

triadatis peltakis
su padengimu

Užsiūta austinė 
juostelė

nėra peties 
siūlės

Peties siūlė 
perkelta 

3cm į nugarą

Sublimacija

Transfera „Klaipėda“ (Elastic transfer)

klijuojama
3D transfera „ Burė“ 

(Reflex transfer)

Austinė klijuojama emblema 
„Klaipėdos herbas“

Klijuojama
transfera Lietuva 

(Textile transfer + silver)

Kirpta palanka 5 cm

 Nedengtas 
užtrauktukas 20cm

 juosmuo su guma ir virvele

Šiek tiek į 
nugarinę

dalį perkelta
 vidurio siūlė

 Formuojanti siūlė

 
vidinė juosmens dalis

iš tinkliuko

 
priekinėje detalėja

raukimas minimalus

 Nedengtas 
užtrauktukas

Elastinis trilobalas
PES 100% E 15% a

p
ie

 8
-1

0
cm

Palanka 2 cm
dviadatė

Kirpta palanka 5 cm

Kolekcija „HORIZONTAS“
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