Materiály, technologie
Technologie výroby
Výroba textilu a tisk designu probíhá metodou zvanou digitální sublimační tisk, díky které
získávají výroky věrné zobrazení barev a která umožňuje přesnou aplikaci všech požadovaných
log a nápisů ve fotografické kvalitě. Pro tisk jsou používány nejkvalitnější barvy, které jsou
zárukou barevné stálosti dresů. Výrobky jsou z kvalitních, ověřených materiálů, které vyhovují
současným vysokým nárokům, včetně precizního dílenské provedení.
Sublimační tisk
je jedna z nejmodernějších technologií, která umožňuje zrealizovat i nejsložitější požadavky
tisku ve fotografické kvalitě na spoustu různých materiálů. Základem je tepelně-chemický
proces, který zajistí přenos barev do materiálu. Výsledný obraz není pouze na povrchu, ale
obarví materiál do hloubky. Tím je zajištěna dlouhá trvanlivost tisku, rovnající se často
životnosti použitého materiálu.
Výroba je prováděna na špičkovém stroji a vše je zažehlováno na tepelném lisu. Tak je
zaručena nejvyšší kvalita a ostrost přenesených barev na daný materiál.
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Jaké jsou výhody sublimace?
- perfektní barvy
- digitální tisk s fotorealistickým vzhledem
- mechanická odolnost
- nehmatatelný potisk odolný proti oděru což zaručuje dlouhou trvanlivost
- při opakované výrobě naprosto totožné barvy

Bavlněný textil je potištěn metodou sítotisku, při které je motiv loga přenášen na potiskovaný
předmět pomocí sítotiskové šablony a tiskové stěrky. Odolnost potisku proto není neomezená.

Jak udržovat výrobky k Vaší dlouhé spokojenosti
Produkty jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, což spolu s precizním dílenským provedením
našich dodavatelů splňuje všechny předpoklady, aby Vám dlouho sloužily. Přesto si dovolujeme
uvést několik doporučení pro jejich údržbu a ošetřování.
1. Dbejte důsledně pokynů na etiketách jednotlivých výrobků, dle zobrazených symbolů
2. Používejte prací lázeň o teplotě maximálně 40 °C. V žádném případě nepoužívejte vyšší
teplotu praní, zabráníte tak jejich poškození. Materiály jdou velice dobře vyprat od
jakéhokoliv znečištění i při nižších teplotách
3. Neodkládejte vyprání, snažte se je vyprat co nejdříve po znečištění
4. Doporučujeme je prát obrácené na rubovou stranu
5. Používejte běžné prací prostředky
6. Nenechávejte je zbytečně dlouho namočené v pracím prostředku
7. Dresy perte odděleně od ostatního prádla
8. Doporučujeme nepoužívat aviváž při máchání dresů. Aviváž vytváří film na jednotlivých
vláknech a ucpává póry tkaniny, tím se zmenšuje prodyšnost
9. Sušte je volně zavěšené, nepoužívejte sušičku ani jiná topná tělesa
10. Materiály používané k výrobě se nemačkají (100% polyester), žehlení proto není nutné
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Poslední důležitá informace.
Sublimačně potištěný materiál vyniká stálými barvami, které nevyblednou na slunci, nevadí
jim voda ani jakékoliv jiné nepříznivé podmínky. I přes veškeré tyto vynikající vlastnosti,
nemůže být odolný mechanickému poškození. Je třeba si proto dát pozor zejména při
manipulaci s ostrými předměty, nářadím, poškodit ho může také suchý zip od batohu atd.

