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Tričká, dresy a čiapky

              

Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 16,00 € s DPH   

Tričko Bavlna 100%150 gramov , S-XXLCena 14,00 € s DPH   

 2 / 7

TShirts/Chyt-a-zozer.png
TShirts/Chyt-a-zozer.png
TShirts/Chyt-a-zozer.png


Tričká, dresy a čiapky

Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 16,00 € s DPH    

Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 19,00 € s DPH    

Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 16,00 € s DPH    

Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 16,00 € s DPH               
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Tričká, dresy a čiapky

  

      Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 12,00 € s DPH   Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 19,00 € s DPH   Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 21,00 € s DPH   Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 16,00 € s DPH   Tričko Bavlna 100%150 gramov, S-XXLCena 14,00 € s DPH   Top s ramienkami Bavlna 100%, 145 gramov, S-XLCena 14,00 € s DPH         Pošlite nám Váš návrh a my sa postaráme o zbytok. Naš
e ceny Vás presvedčia. Vyskúšajte. 
Realizácie nájdete v záložke Galéria.
Veľmi výhodné ceny za tričká a nízke ceny za potlač.
  

Máte nápad na tričko, dres, alebo čiapku? Predstavíme Vám novú kvalitu. Nové transférové
aj tlačové fólie a nové atramenty. Prídite a porovnáte si ju sami. Potlačíme a nažehlíme tričká,
dresy, pracovné odevy a čiapky už od 1 ks technológiou digitálnej tlače, flock aj flex.  Každá z
týchto technológií sa vyznačuje svojimi špecifikáciami, výhodami, obmedzeniami, charakterom
a cenou. Po konzultácii s Vami navrhneme najvhodnejšiu technológiu vzhľadom k motívu,
množstvu potlačených kusov, farebnosti, kvality podkladov a typu textilu. U nás v prevádzke
Vám radi predvedieme jednotlivé možnosti tlače a druhy tričiek.následného nažehlenia na textil.
takýmto spôsobom vieme vytlačiť a nažehliť od fotografických motívov, portrétov, spoločných
fotografií až po plnofarebné firemné logá. Pred nažehlením je možné motív upraviť výrezom do
ľubovoľného tvaru.

  

Digitálna tlač.
Technológia digitálnej tlače funguje na princípe tlače motívu na podkladovú fóliu a následného
nažehlenia na textil. takýmto spôsobom vieme vytlačiť a nažehliť od fotografických motívov,
portrétov, spoločných fotografií až po plnofarebné firemné logá. Pred nažehlením je možné
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Tričká, dresy a čiapky

motív upraviť výrezom do ľubovoľného tvaru.

  

 

  

  

  

Flex.
Technológia flex je založená na tenkých plastových fóliách, ktoré sa najprv plotrom vyrežú do
požadovaného tvaru a následne nažehlia na textil. Je vhodná na dresy aj tričká s modernými
motívmi. Fólia je na dotyk veľmi príjemná a jemná. Jednotlivé fólie FLEX sa dodávajú v
nasledovných farebných vzoroch.
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  Flock.  Technológia flock je založená na fóliách s textilným povrchom, ktoré sa najprv plotrom vyrežúdo požadovaného tvaru a následne nažehlia na textil. Je vhodná na všetky druhy textilu. Fólia jena dotyk veľmi príjemná, jemná a má zamatový povrch. Jednotlivé fólie FLOCK sa dodávajú vnasledovných farebných vzoroch.  

  

  http://print-studio.sk/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&cid[]=86#   
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