POSZEWKI na poduszki
Poszewki satynowe
Poszewki matowe
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Poduszka serce
Nadruk na poszewkach wykonujemy metodą
termosublimacji. Technika ta sprawia, że pod wpływem wysokiej
temperatury (190 st. C.), barwnik wnika do struktury materiału
dzięki czemu nadruk jest bardzo trwały i niewyczuwalny w dotyku
– nie występuje efekt nałożenia farby na powierzchni. Nadruk
wykonujemy już od jednej sztuki. Poszewka z własnym zdjęciem
lub własnym nadrukiem jest więc oryginalnym i niepowtarzalnym
prezent dla bliskiej osoby.
Dostępne są dwa rodzaje materiałów, z których są uszyte poszewki
– poszewka satynowa o miękkiej, delikatnej w dotyku i błyszczącej
powierzchni oraz poszewka matowa. Obydwie poszewki są
wielkości 37 x 37 cm i pasują rozmiarem do standardowej
poduszki typu „Jaś”.
Trzecie opcja to poduszka w kształcie serca o wymiarach 40x40
dostępna wraz z wypełnieniem.

Koszulki z Twoim nadrukiem

Tabela wymiarów i formatów nadruków na poszewkach.

Poszewki i fotokar tki z Twoim nadrukiem
Wymiar Formatu Spady w mm na Wymiar Formatu Brutto
Netto w mm
każdy bok
w mm

Format
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Format Netto
format gotowego produktu
Marginesy - po 5 mm. na każdy bok

spad do prawej 2 mm

Format Brutto
format brutto jest sumą spadów i formatu netto

28x20

284x200

2

280x196

5

28x28

284x284

2

280x280

5

zielona linia przerywana wyznacza margines,
ważne elementy jak logo i teksty muszą mieścić się
w obrębie marginesów
linia czarna jest liną cięcia i wyznacza obszar netto,
to co mieści się w obrębie tej linii będzie widoczne
na poszewce, tolerancja cięcia wynosi 1mm,
dlatego elementy tła muszą wystawać
poza czarną linię cięcia do linii czerwonej są to spady,
które zostaną obcięte
linia czerwona wyznacza obszar brutto
elementy tła powinny dochodzić do tej linii
tak jak na przykładzie - szary prostokąt

5 mm
spad dolny 2 mm
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Marginesy
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spad górny 2 mm

spad do lewej 2 mm
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Kubki z Twoim nadrukiem

2 mm

margines spady
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POSZEWKI I PODUSZKI
POSZEWKI SATYNOWE I MATOWE
parametry produktu :
technika nadruku :
wymiary nadruku :
rodzaj poszewki :
kolorystyka :

poszewka na poduszkę typu „Jaś”
termosublimacja
prostokąt 28x20, kwadrat 28x28
poszewka satynowa 37x37 cm, poszewka matowa 37cm x 37c
pełen kolor RGB

przykładowe realizacje :

zadruk : jednostronny
nakłady:
wypełnienie poszewki:
personalizacja:
dodatkowe opcje:
wydruk próbny:
termin realizacji:

dowolny od jednej sztuki
brak
nd
projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g
48 godzin

PODUSZKA W KSZTAŁCIE SERCA
przykładowe realizacje :
parametry produktu : poduszka serce
technika nadruku : termosublimacja
wielkość nadruku : 28x20
poduszka serce biała 40x40 cm, poduszka dwukolorowa
rodzaj poduszki :
-czerwono biała (nadruk na stronie białej)
kolorystyka : pełen kolor RGB
zadruk : jednostronny
nakłady:
wypełnienie poszewki:
personalizacja:
dodatkowe opcje:
wydruk próbny:
termin realizacji:

dowolny od jednej sztuki
poszewka wraz z wkładem
nd
projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g
48 godzin

Poduszka w kształcie serca z Twoim nadrukiem jest idealna aby wyznać uczucia bliskiej osobie. Do wyboru wersje: biała albo dwukolorowa: czerwono biała (nadruk na
stronie białej). Nadruk technika sublimacyjną wykonywany w temperaturze 195 st. C. sprawia że poduszka jest miła w dotyku a nadruk niewyczuwalny i bardzo trwały
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WIZYTÓWKI

Błyszcząca, miła w dotyku poszewka ze zdjęciem lub dowolnym nadrukiem indywidualnym idealna na prezent dla bliskiej osoby. Nadruk wykonany techniką sublimacyjną w temperaturze 195 st. C. jest niewyczuwalny w dotyku i bardzo trwały.

