
MISSIE 

Alfa Shirt staat garant voor high quality bedrukkingen en meesterlijk 
borduurwerk van textiel. Onze main focus is kleding, maar ook handdoeken, 
petten, totebags en andere accessoires behoren tot ons gamma. Wij drukken en 
borduren zowel grote aantallen voor bedrijven, verenigingen en organisaties als 
gepersonaliseerd textiel in kleinere oplagen voor particulieren.  

Alfa Shirt investeert ook volop in een groene toekomst, daarom hanteren we op 
alle vlakken een eco friendly, sociaal verantwoorde en duurzame manier van 
werken. Onze sustainable aanpak betekent onder andere dat wij op een 
duurzame manier biologisch textiel bedrukken en borduren, iets wat officieel 
erkend wordt aan de hand van ons GOTS-label.  

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om onze productie volledig lokaal te 
houden, we printen en borduren dan ook alles in ons eigen atelier te Oostkamp. 
Zo steunt Alfa Shirt niet alleen de lokale economie, maar stimuleert ons bedrijf 
ook een korte keten in de textielsector. 100 % made in Belgium dus.  

Last but not least staat een enthousiaste customer service centraal bij alles wat 
we doen. Onze textielexperts leggen je graag de ins en outs van de textielwereld 
uit en staan je bij met persoonlijk advies, every step of the way. Bovendien is het 
mogelijk om ons aanbod – in alle kleuren en texturen - zelf te ontdekken in onze 
showroom. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze klanten elk detail volledig 
naar eigen wens kunnen personaliseren.  

 

VISIE 

Alfa Shirt wil blijven inzetten op innovatie. Concreet betekent dit dat wij de 
nieuwste productietechnieken en innovaties van de textiesector nauwlettend 
opvolgen en implementeren in onze eigen productie.  

Daarnaast zijn we continu op zoek naar manieren om ons bedrijf nóg duurzamer 
en ecologischer te maken, en dit op alle niveaus van onze werking.  

We hechten ook veel belang aan het bieden van optimale werkomstandigheden 
waar ruimte is voor initiatief en opleidingen.  

Ten slotte willen we de naamsbekendheid van Alfa Shirt blijven vergroten en onze 
positie als state of the art en GOTS-gecertificeerde textieldrukkerij en 
borduuratelier versterken. 


