Aquest son alguns dels sistemes de personalització que utilitzem,
constantment ens anem renovant per millorar el resultat i el preu
SUBLIMACIÓ: La sublimació és la tècnica per al marcatge d'objectes mitjançant
transferència de la tinta a l'objecte amb l'aplicació de calor. La durabilitat d'aquest
mètode d'estampació per sublimació de equipacions esportives personalitzades és
per a tota la vida, abans s'espatlla la samarreta que l'estampació, ja que la tinta
gasificada es barreja entre la filatura del teixit, penetrant completament i
aconseguint que imatges en alta resolució apareguin brillants i riques en color.
Nomes es poden sublimar peces que siguin 100% polièster (o almenys un 75%) i
de color blanc o bastant clar. Les tintes de sublimació són transparents, és a dir,
que si estampem mitjançant sublimació una peça negra els colors no apareixeran
estampats perquè el negre els hi “menja” o si és sobre una peça de colors la tinta
perd la seva força i el seu color real a causa del color de fons de la peça.

SERIGRAFIA: L'estampació mitjançant serigrafia és la forma més tradicional de la
impressió. Amb aquesta tècnica aconseguim els resultats de la més alta qualitat,
aquesta és la tècnica més adequada per a tiratges llargs per cobrir que els costos
inicials de pantalles i fotolits.

VINIL: Vinil tèxtil o vinil de tall es considera una tècnica d'impressió, però no hi ha
cap impressió real involucrada. El que succeeix és que la màquina usa la tècnica de
tall en un paper de vinil d'alta qualitat amb la forma del disseny. És molt probable
que hagis vist això en la numeracions d'equips de qualsevol esport. Els
beneficis d'aquesta tècnica és que és de baix cost en comandes de baix volum i és
ideal per a dissenys senzills d'un sol color, noms i nombres. El vinil Tèxtil és un
sistema d'estampat utilitzat exclusivament per a frases, nombres o logotips en
colors plans. Perfecte per a tiratges curts o d'una sola unitat ja que no cal fer
pantalles de serigrafia.

ESTAMPACIÓ DIGITAL: La estampació digital és un procés relativament nou,
recomanada per a dissenys complexos o de molts tons de color. Aquesta tècnica
d'estampació digital s'usa para quan es necessita una sola impressió, o per a
mostres o dissenys amb colors molt complexos, com a imatges de fotos. No és
l'ideal per a les comandes de gran volum, ja que tendeix a produir variacions molt
petites de peça a peça. Ho recomanem per a les quantitats de 50 o menys.

BRODAT: El brodat és de llarga durada i d'aspecte professional. Es pot utilitzar en
gairebé qualsevol tipus de peça i durarà més que l'element en què està cosit. En el
cost sempre hem de contar que tots els dissenys tenen un picatge inicial.

