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Друк та вишивка
Що стосується нашого одягу, то справа не лише 
в стилі, функціональності та комфорті. Ми 
приділяємо особливу увагу найрізноманітнішим 
методам друку, щоб твої техніки обробки 
можна було застосувати до наших виробів 
без пониження якості. Наші матеріали мають 
рівномірну та гладку поверхню, що забезпечує 
найкращу якість друку. Ми постійно працюємо 
над оптимальною адаптацією нашої продукції 
до нових технологій друку, щоб задовольнити 
найвищі вимоги. Для цього наша команда 
тестування друку ретельно перевіряє кожен 
продукт. Для постійного вдосконалення нашої 
продукції ми постійно шукаємо тестувальників. 

Ми щиро запрошуємо Вас до нашої команди 
тестувальників друку. Просто заповніть нашу 
контактну форму: stedman.eu/print-tester

Polo 
для жінок, стор. 68

Більш детальну інформацію 
про можливісті друку 
можна знайти тут:

stedman.eu/printability

  



 

Трафаретний друк
Трафаретний друк — це найбільш широко застосовуваний метод друку. Друкарська 
фарба наноситься на текстиль за допомогою трафарету. Ми поділяємо трафаретний 
друк на 3 типи:

Трафаретний друк пластизолом

Найбільш широко використовувані кольори в текстильному трафаретному друці — це 
фарби з пластизолю. Особливими перевагами пластизольних фарб є, серед іншого, 
висока криюча здатність, тривалий термін зберігання після численних прань та 
застосування спеціальних барвників.

☑ Для друку з використанням пластизолю потрібна максимально гладка поверхня, саме 
тому ми рекомендуємо всю нашу продукцію, крім флісових та стьобаних курток.

Трафаретний друк на водній основі 

Великим плюсом цієї техніки друку є тактильні відчуття. Друк з використанням 
фарб для трафаретного друку на водній основі дуже гладкий. За винятком дуже 
великих відбитків, після прання сорочки, оздобленої друком ти навряд чи відчуєш 
різницю між частиною прикращеною та неприкрашеною друком.

☑ Ми рекомендуємо використовувати екологічно чистий трафаретний друк на водній основі 
на 100 % бавовні, наших популярних бавовняно-еластанових сорочках та на всіх наших светрах.

Витравний друк 

При витравному друку фарба змішується з відбілюючим агентом, який висвітлює 
колір текстилю. Завдяки висвітленому матеріалу колір має вищу криючу здатність, 
а шар друку може бути дуже тонким. Витравний друк пропонує особливо приємне 
відчуття на дотик, оскільки колір ледь відчувається.

☑ Метод витравного друку застосовується на тих самих матеріалах, що і трафаретний друк 
на водній основі, але не кожна фарбі підходить для цього методу.

Декорування вишивкою
За допомогою голки та нитки можна оздобити вишивкою майже всі текстильні вироби.

☑ Перш за все ми рекомендуємо всі наші куртки, незалежно від того, чи це фліс, софтшел або 
нейлон. Наші светри також ідеально підходять для вишивки. Загалом, ми можемо не вагаючись 
порекомендувати всі вироби, які важать більше 145 г/м2.

Перенесення
Всі техніки перенесення передбачають нанесення мотиву на носій, який потім 
притискається до тканини. Для перенесення мотивів ми поєднали різні типи 
існуючих методів перенесення (на водній основі, нейлон...), а також гнучкість, 
флокуляцію та сублімацію.

☑ Ми рекомендуємо перенесення зображень для всіх наших продуктів.

Сублімаційний друк

Сублімаційний друк використовує спеціальну фарбу, яка випаровується під впливом 
тепла і таким чином може проникати через волокна тканини. Сублімаційний друк 
забезпечує особливо тривалий термін придатності та приємне відчуття.

☑ Для цього потрібен поліефірний шар, саме тому ми можемо рекомендувати всі наші поліефірні 
спортивні сорочки. Оскільки сублімаційний друк не забезпечує достатнього покриття на 
темному текстилі, ми рекомендуємо використовувати лише світлі кольори для обробки.

Direct to garment
Цифровий прямий друк (DTG) - один із найновіших методів друку, який 
стає все більш популярним у галузі текстильної поліграфії. Малюнок для 
друку наноситься безпосередньо на тканину струменевим методом, а потім 
фіксується за допомогою тепла.

☑ Ми рекомендуємо використовувати DTG на 100 % бавовні, наших популярних бавовняно-
еластанових сорочках та на всіх наших светрах.

Direct to film
За допомогою технології Direct to film («прямо на плівку» (DTF)) виконується 
друк принтів на плівці, яка покривається порошком, нагрівається та потім 
термопресом переноситься на одяг. Для DTF можна використовувати ті ж 
тканини, що і для перенесення фотографічних зображень.

☑ Ми рекомендуємо друк DTF для всіх наших продуктів.


