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EMPRESA

Conta com um time que está preparado 

para prestar uma consultoria personalizada 

e auxiliar na escolha da melhor solução para 

a sua demanda.

Dispõe de um amplo leque de produtos 

personalizados que podem proporcionar a 

uniformização do seu time, a fidelização de 

clientes, ações promocionais e até mesmo 

presentear alguém ou no seu uso pessoal.

A Camisetas Rápido surgiu em 2012 

como uma pequena estamparia. Com o 

passar dos anos, foi se profissionalizando 

em camisetas personalizadas, sempre 

focada na entrega rápida e com qualidade.

Prontos  para  aten der  qualquer 

demanda, mesmo a partir de uma peça, 

utiliza técnicas modernas de impressão nos 

mais diversos materiais sem perder a 

agilidade.



CAMISETA UNISSEX
Gola Redonda/Careca

100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
P, M, G, GG, EG e EGG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,

transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.
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*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.



BABY LOOK
Gola Redonda/Careca
a
100% ALGODÃO 
a
Tamanhos: P, M, G, GG e EG
Cores disponíveis: 
a

 
Tamanhos: EG1 e EG2
Cores disponíveis: 
a

Aceita impressão digital, silk screen, transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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CAMISETA 
INFANTIL/JUVENIL
Gola Redonda/Careca
100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
INFANTIL 0, 2, 4, 6 e 8
JUVENIL 10, 12, 14 e 16

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,
transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.



MANGA LONGA
UNISSEX
Gola Redonda/Careca
100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,

transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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MANGA LONGA 
INFANTIL/JUVENIL
Gola Redonda/Careca
100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
INFANTIL 0, 2, 4, 6 e 8
JUVENIL 10, 12, 14 e 16

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,
transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.



CAMISETA UNISSEX
Gola V

100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,

transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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BABY LOOK
Gola V

100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,

transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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REGATA
Unissex 

100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,

transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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REGATA
Baby Look

100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,

transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.

REGATA 
INFANTIL/JUVENIL
Gola Redonda/Careca
100% ALGODÃO 

Tamanhos: 
INFANTIL 0, 2, 4, 6 e 8
JUVENIL 10, 12, 14 e 16

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,
transfer e bordado.

Ideal para uso geral, a malha 100% algodão 
proporciona conforto térmico e toque suave.
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CAMISETA UNISSEX
ESTILO DRY FIT 
Gola Redonda/Careca

POLIÉSTER - HELANCA LIGHT

Tamanhos: 
P, M, G e GG

Cores disponíveis: 

 

Aceita silk screen e transfer.

Proporciona conforto e performance para 
qualquer ocasião.

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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CAMISETA UNISSEX
POLIÉSTER 
Gola Redonda/Careca

100% POLIÉSTER

Tamanhos: 
P, M, G, GG, EG e EGG

Cor disponível: 

 
Aceita impressão silk screen e sublimação.

Proporciona conforto e performance para 
qualquer ocasião.
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**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.



BABY LOOK
POLIÉSTER 
Gola Redonda/Careca

100% POLIÉSTER

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cor disponível: 

 
Aceita impressão silk screen e sublimação.

Proporciona conforto e performance para 
qualquer ocasião.
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**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.



CAMISETA POLIÉSTER 
INFANTIL/JUVENIL
Gola Redonda/Careca

100% POLIÉSTER 

Tamanhos: 
INFANTIL 0, 2, 4, 6 e 8
JUVENIL 10, 12, 14 e 16

Cor disponível: 

 

Aceita impressão silk screen e sublimação.

Proporciona conforto e performance para 
qualquer ocasião.
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**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.



CAMISETA UNISSEX
MALHA FRIA (PV)
Gola Redonda/Careca

67% POLIÉSTER e 33% VISCOSE

Tamanhos: P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita silk screen.

Ideal para uso geral, proporciona conforto e 
performance para qualquer ocasião.

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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POLO
Unissex

Malha Piquet
50% ALGODÃO e 50% POLIÉSTER

Tamanhos: 
P, M, G, GG, EG e EGG

Cores disponíveis: 

a

Exceto na cor Rosa Bebê para os tamanhos

do P ao GG

Aceita bordado, impressão digital e 

silk screen.

*Consulte nosso time de vendas sobre pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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POLO
Baby look

Malha Piquet
50% ALGODÃO e 50% POLIÉSTER

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita bordado, impressão digital 

e silk screen.
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*Consulte nosso time de vendas sobre pedido mínimo para cada técnica de impressão.



MOLETOM 
Tradicional

50% ALGODÃO 
50% POLIÉSTER

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital na cor preta e
silk screen nas demais cores, inclusive 
na preta.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte nosso time de vendas sobre pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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MOLETOM 
Cangurú com Touca

50% ALGODÃO 
50% POLIÉSTER

Tamanhos: 
P, M, G, GG e EG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital na cor preta e
silk screen nas demais cores, inclusive 
na preta.

*Cinza mescla 88% algodão e 12% poliéster. 
**Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão.
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BODY 
Baby

100% ALGODÃO

Tamanhos: 
RN, P, M, G e GG

Cores disponíveis: 

 

Aceita impressão digital, silk screen,
transfer e bordado.

O body baby manga curta é confortável e gostoso para o 
uso de bebês e tranquilidade de papais e mamães.

*Consulte com nosso time de vendas o pedido mínimo para cada técnica de impressão e para disponibilidade de mais cores.
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CANECA
Porcelana Branca

325ml

Peso: 370g
 9,5cmAltura:

 12cmLargura:
 8cmProfundidade:

Técnica utilizada:
Sublimação

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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COPO LONG DRINK
Acrílico Branco

330ml
Tiragem mínima: 20 Peças

Peso: 48g
 15cmAltura:

 6cmLargura:
 14cmProfundidade:

Técnica utilizada:
Transfer rígido

Cores disponíveis:

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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TAÇA DE GIN
Acrílico Branco

475ml
Tiragem mínima: 20 Peças

Peso: 84g
 19,5cmAltura:

 10cmLargura:
 9cmProfundidade:

Técnica utilizada:
Transfer rígido

Cores disponíveis:

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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TAÇA TULIPA
Acrílico Branco

300ml
Tiragem mínima: 20 Peças

Peso: 61g
 15cmAltura:

 6,5cmLargura:
 14cmProfundidade:

Técnica utilizada:
Transfer rígido

Cores disponíveis:

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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TAÇA CHAMPAGNE
Acrílico Branco

200ml
Tiragem mínima: 20 Peças

Peso: 65g
 20cmAltura:

 5cmLargura:
 10cmProfundidade:

Técnica utilizada:
Transfer rígido

Cores disponíveis:

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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CANECA DE CHOPP
Acrílico Branco

400ml
Tiragem mínima: 20 Peças

Peso: 61g
 12cmAltura:

 7,5cmLargura:
 11,5cmProfundidade:

Técnica utilizada:
Transfer rígido

Cores disponíveis:

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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ECO BAG
Sacola Ecológica

100% ALGODÃO
COR CRU NATURAL

 30cmAltura:
 35cmLargura:

 15cmFundo:

Aceita impressão digital e silk screen.

*Consulte nosso time de vendas para pedido mínimo e disponibilidade.
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OUTROS 
PRODUTOS
e serviços

Estamos preparados também para 

atender outras demandas de acordo com a 

sua necessidade.

Em seguida, apresentamos produtos 

que podem ser personalizados, porém sem 

estoque imediato. É sempre necessário 

consultar previamente o nosso time 

comercial para saber dos prazos de 

produção e entrega.



Tem um produto diferente do que consta 
em nosso catálogo e deseja estampar?

Consulte nossa equipe!

BONÉ
Brim

Tiragem mínima:
20 Peças

Aceita impressão digital, 
silk screen, sublimação, 
transfer e bordado.

*Consulte nosso time de vendas 
sobre disponibilidade.

SQUEEZE

Tiragem mínima:
20 Peças

Aceita sublimação.

*Consulte nosso time de vendas 
sobre disponibilidade.
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MEDIDAS
e cores



Guia de Medidas

Largura

A
lt

u
ra
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Depois, é só comparar as medidas com as deste guia.

Para ter a certeza de estar pedindo o tamanho correto, 

meça uma camiseta que costuma usar e que se sinta 

confortável.

CAMISETA MODELOS BÁSICOS
Unissex: Gola Careca | Gola V | Manga Longa

P
51x68 

M G GG EG EGG
53x70 56x76 60x76 67x88 74x88

Baby Look: Gola Careca | Gola V
P

38x56
M G GG EG EG1

40x59 42x62 45x62 50x62 54x64
EG2
57x67

Juvenil
10

40x53
12 14 16

42x56 45x59 50x62

Infantil
0

28x37
2 4 6 8

31x40 34x44 36x47 38x49

MOLETOM
Unissex

P M G GG EG
51x67 54x68 58x71 61x72 64x75

Unissex: Regata
P

49x64
M G GG EG

53x67 55x68 58x70 63x74

Baby Look: Regata
P

36x46
M G GG EG

37x47 41x49 42x52 45x56

- As medidas acima considerem a largura x altura;
- Os tamanhos estão em centímetros;
- As camisetas com gola em V têm as mesmas medidas, 

porém só estão disponíveis até o tamanho EG no 

modelo unissex e baby look ;
- As nossas camisetas são pré lavadas, mas mesmo 

assim, o algodão tem um encolhimento natural após a 

primeira lavagem, seu tamanho pode encolher até 3% 

do seu tamanho natural;
- As medidas podem ter variação de 4% devido ao 

processo de confecção.



ARQUIVOS
como enviar sua arte



Verde
Bandeira

Turquesa

Amarelo Laranja Rosa
Bebê

Rosa
Pink

Vermelho 

Azul
Marinho

Azul
Royal

Bordô

Marrom

Verde
LimãoRoxa 

Cinza
Mecla Chumbo 

Branco PretoVerde
Musgo

Guia de
Cores

- Estas cores estão disponíveis no 
modelo com gola careca. Caso 
prefira outro modelo, consultar 
disponibilidade de cores com o 
atendimento.

As cores neste arquivo são 

s o m e n t e  p a r a  r e f e r ê n c i a 

aproximada, pois podem variar de 

monitor para monitor;
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10dpi 72dpi 300dpi

Para atender seu pedido, é necessário definir 

primeiro qual o tipo de impressão será usado para 

estampar sua peça. E cada processo de produção 

precisa de um formato de imagem específico.

A Impressão Digital e a Sublimação em tecidos 

claros podem ser feitas com arquivos em JPG, 

JPEG, PNG com ou sem fundo transparente. 

Podem ser usados também arquivos em PDF, 

CDR ou AI. 

Se suas imagens estiverem em PSD, será 

necessária a consulta com a nossa equipe de 

Design para avaliação do arquivo.

Se suas camisetas forem estampadas em Silk 

Screen, será necessário que o arquivo chegue pra 

gente em vetor salvo em PDF ou em formatos 

abertos como Ilustrator ou CorelDraw. Caso haja 

fontes, elas devem estar convertidas em curvas. 

Se for Impressão Digital (DTG) em tecidos 

coloridos, o seu arquivo deve ser gravado em PNG 

sem fundo ou, se estiver em PDF, AI ou CDR - com 

as fontes convertidas em curvas, assim podemos 

convertê-lo em PNG e usá-los tranquilamente. 

Se tiver mais alguma dúvida, consulte nosso 

Manual de como enviar sua estampa! 

Não avaliamos a arte ou interferimos no seu processo criativo. O que 

fazemos é orientar no que se refere às nossas limitações técnicas 

para a produção das suas peças.

!!!

O número de cores e pixels de uma imagem resulta 

diretamente na nitidez da imagem. A resolução de 

uma imagem com a finalidade de impressão 

deverá ser de, no mínimo, 300DPI's.

PNG Transparente PNG com Fundo
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www.camisetasrapido.com.br 

@CamisetasRapido
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