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Eksperci w dziedzinie sitodruku

TECHNOLOGIE I WYKOŃCZENIA

SITODRUK  - najtrwalsza metoda nadruku, na wszelkiego typu podłożach. 

Pozwala na uzyskania perfekcyjnie ostrej krawędzi oraz wysokiego nasycenia 

kolorystycznego. Barwy dobierane w systemie PANTONE ,  pozostają niezmienne

przez długo okres czasu. Nadruki są odporne na ścieranie oraz czynniki 

atmosferyczne. 

®

TERMOTRANSFER  -  umożliwia naniesienie nadruku na trudnych podłożach 

tekstylnych, niedostępnych dla innych metod, z bardzo dobrym odwzorowaniem 

szczegółów i pokryciem powierzchni. Pozwala także na samodzielną aplikację prasą

transferową.

FOLIE FLEX  -  technologia do zdobienia tkanin różnego typu, takich jak bawełna, 

poliester,  materiały techniczne. Nie wymaga przygotowalni, dzięki czemu produkcja 

jest opłacalna już od 1 sztuki. Idealna także w przypadku personalizacji.

TAMPODRUK  - technika umożliwia druk na powierzchni nieregularnej, stosowana 

do znakowania akcesoriów reklamowych oraz małych elementów dla przemysłu. 

Nadruk cechuje wysoka precyzyjność odwzorowania drobnych szczegółów, także

na trudnych surowcach, dzięki różnym metodą dodatkowego utwardzania farby.



PLOTOWANIE - dedykowane do wycinania także małych nakładów produkcyjnych. 

Idealne do wykonania egzemplarza próbnego, przed uruchomieniem właściwej partii

produkcyjnej. Wykorzystywane do wycinania na foliach samoprzylepnych z roli, 

arkuszy lub zadrukowanych wcześniej formatek.  

SZTANCOWANIE - pozwala na uzyskanie dowolnego kształtu na surowcach, 

takich jak folie, papiery, kartony czy też tworzywa sztuczne. Wykrojnik można 

wykorzystywać wielokrotnie, a jego żywotność jest uzależniona od grubości 

i rodzaju materiału.  

FREZOWANIE - pozwala na nadawanie kształtu grubym tworzywom sztucznym oraz 

surowcom, takim jak drewno, sklejka, płyta wiórowa czy cienkie aluminium. Nie 

wymaga wykonania wykrojnika, idealne do wykonania specjalistycznych szablonów

lub pojedynczych sztuk.
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GRUPY PRODUKTOWE 

ETYKIETY I NAKLEJKI - odporne na czynniki atmosferyczne, do zastosowań wewnątrz 

i na zewnątrz, dowolna ilość kolorów. Możliwość zwiększenia światłoodporności oraz 

użycia lakieru UV. Cięte na prosto i do kształtu, nacinane od spodu. Możliwość aplikacji 

folii transportowej.

 - wykorzystywane w sektorze przemysłowym, na elementach PANELE I OBUDOWY

składowych maszyn. Znakowanie podłoży o różnych strukturach. Możliwość produkcji

od jednej sztuki. Wysoka precyzja pozycjonowania wzoru na detalach małych i 

wielkogabarytowych. Nadruk trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. 

 -  zastosowanie także dla trudnych materiałów, sztucznych TRANSFERY PLASTIZOLOWE

i naturalnych. Aplikacja na gotowy produkt za pomocą prasy lub do samodzielnej 

aplikacji przez klienta. Pełna paleta kolorów, także CMYK z białym podkładem.

- sitodruk na papierze barwionym w masie, możliwość WIZYTÓWKI OZDOBNE I KARNETY

użycia kolorów specjalnych, lakieru wybiórczego i druku wypukłego. Dla wymagających 

klientów, szukających oryginalnych rozwiązań. Zastosowanie dla wizytówek, kartek 

okolicznościowych, bonów, zaproszeń, a nawet prestiżowych kalendarzy.
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GRUPY PRODUKTOWE 

TORBY REKLAMOWE - wykonane z różnych surowców wielokrotnego użytku: papierowe,

foliowe (w tym zwolnione z opłat recyklingowych), z ekologicznych materiałów.

Możliwy zadruk sitodrukiem bezpośrednim i transferowym, flexodrukiem i offsetem. 

-zastosowanie sitodruku UV, wysoka opłacalność przy dużym TABLICE I BANERY 

nakładzie ilościowym i zastosowaniu grafiki wektorowej. Wysokie nasycenie kolorów, 

odporność na ekspozycję słoneczną i czynniki atmosferyczne.   

 -KOSZULKI I ODZIEŻ WIERZCHNIA

Zdobienia sitodrukiem bezpośrednim z zastosowaniem ekologicznych farb wodnych, 

sitodrukiem transferowym, flexem, flockiem oraz hot printem.. Nadruki trwałe, odporne

na wielokrotne pranie. Możliwość znakowania także na wykrojach.                                    

 - praca na towarze powierzonym lub własnym. Zadruk technologią sitodruku ODZIEŻ BHP

bezpośredniego oraz transferowego, flexem i sublimacją. Dobór technologii zależny od 

rodzaju odzieży roboczej oraz elementów ochronnych.

 - nadruki wykonane metodą sublimacji, folią flex oraz sitodrukiem STROJE SPORTOWE

transferowym. Personalizacja numerów i nazwisk.  
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE
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