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Technika warstwy - 
duża gęstość umożliwia precyzyjne
odtworzenie szczegółów projektu.
Ceniona przez wymagających producentów.

Technika satyny -
błyszczące tło (białe lub czarne), 
nadające etykiecie szlachetny wygląd, 
to cecha wyróżniająca tą technikę.

Technika tafty - 
etykieta bardzo miękka i cienka, 
stosowana przede wszystkim do 
odzieży lekkiej i oznaczania wyrobów.

Bardzo bogata kolorystyka przędz
Szybkie terminy

Wysoka jakość tkania

Obszywanie i podklejanie emblematów
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Wszywki i  etykiety 
 drukowane

Wszywki informacyjne,
 rozmiarowe, 
firmowe na tkaninach nie
strzępiących się, 
satynach

• Etykiety na papierze 
   samoprzylepnym
• Etykiety kartonowe
• Kody kreskowe
• Etykiety na satynie 
   podklejanej

Szybkie terminy realizacji,
nieograniczona ilość kolorów
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Nadruki na taśmach

www.wszywki.pl

Nowa technologia umożliwia nadruk 
w bardzo dużej rozdzielczości 
pozwalającej na wykonanie nawet 
najbardziej skomplikowanych 
projektów graficznych. Ilość 
kolorów nadruku w tej metodzie nie 
ma wpływu na koszt zadrukowanej 
taśmy. Techniczne możliwości 
nadruku umożliwiają nam 
naniesienie nawet kolorowych zdjęć 
na powierzchnie taśmy.

Zalety:
• Ilość kolorów nie ma wpływu na
  cenę
• Szybkość realizacji
• Bardzo dobry współczynnik
  jakość/cena
• Możliwość nadruku od 0.6 do 140
  mm
• Nadruk dwustronny
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Smycze i akcesoria

Smycze i logobandy są gadżetem 
który doskonale identyfikuje markę, 
produkt, wydarzenie bądź firmę. 
Dzięki swojej uniwersalności są 
doskonałym nośnikiem reklamowym. 
Wykorzystując naszą technologię 
jesteśmy wstanie umieścić na taśmie 
prawie wszystko.

Smycze/logobandy produkujemy w 
technikach:

- Sublimacja
- Sitodruk
- Plastizol
- Tkane 
(taśma żakardowa naszyta na taśmę 
nośną)
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Naszywki mikrowtrysk.
Naszywki w technice 
mikrowtrysku wykonywane są z 
litego PCV. Stosując metodę 
nakładania kilku warstw o 
różnych kolorach można osiągnąć 
różne efekty zdobienia. Sztywność 
naszywek można (w pewnym 
zakresie) dostosować do 
wymagań klienta. Tą techniką 
możemy wykonać przywieszki do 
zamków z wtopionym metalowym 
elementem mocującym 
przywieszkę do maszynki zamka 
(pasują do systemu zamków 
firmy ALPHA). Zastępując podłoże 
z PCV włókniną lub tkaniną 
uzyskujemy dodatkowe 
możliwości techniczne 
kształtowania wyglądu naszywki.
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KARTONIKI I PLOMBY

18 mm x 18 mm x 6 mm 29 mm x 15 mm x 6 mm

27 mm x 19 mm x 6 mm

25 mm x 7 mm x 6 mm

18 mm x 6 mm

Aluminium 16 mm
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Oferujemy szeroki wybór etykiet wykonywanych z różnych materiałów (papier, priplak, karton).
Mogą one być drukowane jedno- lub dwustronnie. 
Częstą praktyką jest łączenie etykiet wydrukowanych na popierze z wykonanymi na priplaku.
Dzięki zastosowaniu specjalnych wykrojników, możemy przygotować etykiety w praktycznie
dowolnym kształcie.

Etykiety mogą zostać zaopatrzone w plastikową bądź metalową plombę ze sznurkiem wiskozowym.
Sugerujemy także dołączenie zapasowego guzika w specjalnie do tego celu przygotowanej torebce,
wykonanej z papieru lub priplaku.
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Etykiety, przywieszki, kartoniki  to klucz,
jeśli chodzi o kreowanie klimatu całej kolekcji.

Praktycznie nie ma tu żadnych ograniczeń 
jeśli chodzi o rozmiar czy stosowane technologie.

Nasi projektanci na bieżąco śledzą tkane, 
drukowane i tłoczone etykiety, przywieszki,

laserowo wycinane naszywki,
 tkane tasiemki najnowszych wiodących marek.

 Wszystko po to,
 aby stworzyć dla Państwa etykietę wyjątkową i niepowtarzalną.

Bogactwo dostępnych technik i 
możliwość ich łączenia wraz z maksymalną troską 

o jakość i technologiczny standard wytworzenia zaowocują tym,
że żaden z Państwa produktów oznaczony 

naszą etykietą nie pozostanie przez klienta niezauważony.

Galbis - 
30-416 Kraków ul. Łagiewnicka 52b

tel/fax 0048 12 261 34 52
12 296 52 91
12 266 07 79

skype: www.wszywki.pl
-----------------------------------

Systemy Znakowania Odzieży
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