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Młodzi i Piękni
„Cześć, jesteśmy młodzi,
piękni, mieszkamy w Szczecinie i robimy tutaj koszulki”,
czytamy na stronie internetowej www.przekora.pl. Ambitni młodzi ludzie z pasją
przekornie tworzą dla Pań i
Panów, sami projektują nadruki, dobierają materiały,

szyją, zdobią i wysyłają. W
przyszłości zamierzają także zająć się produkcją bluz,
czapek oraz innych pięknych
rzeczy.
Wszystkie artykuły zostały
wyprodukowane w Polsce,
nadruki wykonane farbami
wodnymi i zachowane w
klasycznych odcieniach bieli,
czerni i szarości.
Gratulujemy młodemu zespołowi pomysłu oraz ambicji
i czekamy na kolejne sukcesy!
www.przekora.pl

Cekiny do sublimacji
To nie jest folia flex, to nie
papier transferowy, ani także
neonowy flock. To są cekiny
do sublimacji, które już od
kwietnia tego roku możemy
nabyć w firmie Agawa.pl.
Przenosi się je na tkaniny za
pomocą prasy termotransferowej. Cekiny do nadruku
występują w dwóch ukłaT&P 2/2014

dach: tradycyjne, okrągłe
ułożone w liniach oraz sześciokątne w układzie plastra
miodu. Do wyboru mamy
formaty A4, A5 oraz A6.
Cekiny można aplikować na
tekstylia o różnym składzie:
bawełna, mieszanki bawełny i poliestru, poliester itp.
Gramatura cekinów wynosi
ok.50 g/m2. Transfer cekinów rozpoczynamy od przygotowania pliku graficznego,
który należy wydrukować
na papierze do sublimacji
w lustrzanym odbiciu. Następnie tworzymy formatkę
z cekinów, dostosowując ich
wielkość do zadrukowanego
na papierze sublimacyjnym
obrazka. Odrywamy spodnią
część białej folii i cekiny z folią transportową wgrzewamy
na koszulkę. Folię transportową z cekinów zdejmujemy
zaraz po otwarciu prasy. Następnie układamy zadrukowany papier na cekiny i wgrzewamy. Papier zdejmujemy
zaraz po transferze.
Dla wszystkich zainteresowanych, którzy nie posiadają
jeszcze prasy termotransferowej, a chcieliby samodzielnie
wykonywać nadruki z cekinów, Agawa.pl proponuje
termowzory, gotowe zestawy
cekinów do samodzielnego
wgrzewania. W tym przypadku do transferu wystarczy
rozgrzane do maksymalnej
temperatury żelazko. Pamię-
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tać należy tylko o wyłączeniu funkcji pary i docisku.
Termowzory dostępne są w
różnych kolorach i w różnym kształcie. Do wybory są:
Wieża Eiffla, czaszka, delfiny,
tygrys, kot, serce, gwiazda i
wiele innych. Transfer z wykorzystaniem cekinów i termowzorów daje możliwość
tworzenia niestandardowych
efektów graficznych, a nadruki nimi wykonane mogą być
wykorzystywane
zarówno
jako ciekawa grafika w casualowym stylu jak i elegancki
motyw na wielkie wyjścia.
Użytkując je należy pamiętać o tym, by tkaniny z takimi
nadrukami prać w temperaturze 30°C, wirować na niskich
obrotach i prasować na lewej
stronie.
www.agawa.pl

Frank Giessmann
wraca do ZSK
„Back to the roots” – tak
komentuje swój powrót do
ZSK Stickmaschinen GmbH
ekspert ds. maszyn hafciarskich – Frank Giessmann.
Pan Giessmann wrócił do
siedziby firmy w Krefeld po
czterech latach nieobecności
i objął stanowisko kierownika regionu azjatyckiego ze
szczególnym naciskiem na
Indie, Pakistan i Bangladesz.
Historia Franka Giessmanna: w 1991 roku rozpoczął
swoją edukację u producenta ZSK. Przez kolejne 19 lat
pracy dla niemieckiego producenta hafciarek, opiekował
się głównie rynkami Afryki i

Frank Giessmann

Południowo-Zachodniej Europy. W roku 2000 opuścił
firmę i pracował dla producenta pikowarek z Kolonii
(Niemcy).
www.zsk.de

Nowinki dla
drukarek Brother
Nowe oprogramowanie
oraz palety dla drukarek cyfrowych serii Brother GT-3
już w sprzedaży! Premierowy pokaz produktów odbył
się podczas targów TV TecStyle Visions 2014 (Stuttgart).
Teraz użytkownicy drukarek
mogą realizować zarówno
duże zamówienia, jak i krótkie, modowe serie.
Dzięki nowemu oprogramowaniu GraffixPro-Studio
w prosty sposób i w krótkim czasie jesteśmy w stanie
przygotować ciekawy projekt graficzny. Nowy produkt
został opracowany przez
producenta Brother i Pulse
Microsystems wyłącznie dla
drukarek do bezpośredniego
druku na tekstyliach marki
Brother.
www.embsystems.com.pl

