Odzież reklamowa szyta na miarę Twoich potrzeb

Najwyższa jakość – indywidualne podejście
Jesteśmy polskim producentem odzieży działającym od 2002 roku. W odpowiedzi na potrzeby
rynku w 2014 roku rozszerzyliśmy działalność, oferując szeroką gamę odzieży reklamowej.
Dbamy o najwyższe standardy, dlatego nasza produkcja oparta jest na wysokiej jakości polskich
materiałach, zakupionych u krajowych producentów.
Stworzoną przez naszych projektantów odzież wykonujemy we własnej szwalni, co daje nam
możliwość precyzyjnego kontrolowania produkcji, począwszy od projektu aż po przysłowiowy
„ostatni guzik”.
Dzięki temu nasze ubrania nie tylko wyróżniają się najwyższą jakością, ale także możemy je ściśle
dostosować do potrzeb i oczekiwań Klienta. Nie korzystamy z gotowych wzorów - szyjemy odzież
specjalnie na zamówienie, dedykowaną konkretnej sytuacji i potrzebie.
Dobrze wiemy, że zarówno produkty reklamowe przeznaczone dla klientów, jak i dla pracowników
firmy w widoczny sposób wpływają na jej wizerunek. Dlatego naszym priorytetem jest
zagwarantowanie Państwu stuprocentowej satysfakcji na każdym etapie współpracy.

Nasza szwalnia, wykfalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie
połączone z nowoczesnością – własne studio graficzne, nowe technologie.
Szukasz najwyższej jakości odzieży reklamowej? Nie zadowalają Cię zwykłe koszulki z nadrukiem? Potrzebujesz
oryginalnych projektów dopasowanych do potrzeb Twojej firmy? Sprawdź, co i jak możemy dla Ciebie uszyć.
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Odzież reklamowa nie może być szara i nudna, dlatego mamy w portfolio pełną paletę kolorów dostępnych
w ciągłej produkcji. Wychodząc naprzeciw Klientom jesteśmy w stanie wykonać odzież w dowolnym kolorze
według wzornika Pantone.

Nasi graficy mogą na życzenie wspólnie
z Państwem przygotować indywidualny
projekt np. koszulki z oryginalnym
nadrukiem lub wyjątkowym wzorem
idealnie odpowiadające na aktualne
potrzeby Państwa firmy.

Dzięki kreatywności naszych projektantów oraz dostępowi do najnowszych technologii produkcji,
oferowane przez nas ubrania mogą zostać wykończone i ozdobione praktycznie w dowolny sposób
- według Państwa indywidualnych potrzeb.

Haft komputerowy
Jedna z najpopularniejszych metod zdobienia odzieży, która
może odzwierciedlić praktycznie każde logo czy wzór w dowolnym
rozmiarze i kolorze, w dowolnym miejscu ubrania. Dodatkową
zaletą haftu jest jego trwałość podczas użytkowania.

Sitodruk
Trwała forma nadruku dowolnego obrazu
na materiał, dająca szerokie możliwości
dokładnego odwzorowania zamierzeń
Klienta, co czyni ją niezwykle popularną
metodą wykończenia ubrań, np. koszulek
i bluz z własnym nadrukiem.

Wykończenia i dodatki
Nasz projektant poprzez odpowiedni dobór dodatków takich jak przeszycia, wykończenia, suwaki,
guziki itp. jest w stanie nadać Państwa zamówieniu niepowtarzalny charakter, dzięki temu ubrania
będą prezentowały się jeszcze bardziej profesjonalnie i oryginalnie.
Takie indywidualne podejście zostanie z pewnością docenione również przez Państwa Klientów.

Sublimacja
Bardziej zaawansowana technicznie forma druku, która
oprócz zalet sitodruku wyróżnia się większą trwałością
oraz daje możliwości dokładnego odwzorowania
wybranej własnej grafiki np. na bluzie lub koszulce.

Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących oferty i technologii
produkcji, zapraszamy na konsultacje do naszego biura w Warszawie.
Chętnie poznamy Państwa oczekiwania i zaproponujemy indywidualne
rozwiązania skrojone na miarę Państwa potrzeb .

T-shirt – bardzo dobrej jakości koszulka, wykonana
z polskiego wysokogatunkowego materiału odpornego
na deformacje, rozciąganie i odbarwienia.

materiał :
100% bawełna

gramatury materiału:
od 150g/m2 do 240g/m2

rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

Koszulki polo – bardzo dobrej jakości koszulka wykonana
z wysokiej jakości materiału typu LACOSTE.

materiał :
100% bawełna

gramatury materiału:
od 150g/m2 do 240g/m2

rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

Bluzy – wykonane z wysokiej jakości polskich dzianin. Bluzy są bardzo ciepłe i miłe w dotyku, co
zapewnia pełen komfort użytkowania. Mamy w ofercie kilka wzorów bluz: zarówno z kapturem
jak i bez. Na zlecenie Klienta wykonujemy dowolny model z dzianin dresowych BW i czesanych.

gramatury materiału:
od 200/m² do 350g/m²

rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

Wykonane z najwyżej jakości materiałów różnej grubości. Wyróżniają się lekkością, są
miłe w dotyku, odporne na mechacenie i odkształcanie. Posiadamy w ofercie również
polary z membraną – softshell.

Rodzaje i gramatury:
ECO 290g, standard 350g, standard 220g, Pro 350g, dwulaminat 375g, duo Color 380g, soft-shell

rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

Czapki zimowe – wykonane z najwyższej jakości przędz
polskiej produkcji zarówno wełnianych jak i akrylowych,
z możliwością podszycia bawełną lub polarem. Są miłe
w dotyku, lekkie i ciepłe. Możemy dla Państwa wykonać
dowolny żakard, który nada czapkom indywidualnego
charakteru.

Szukasz wysokiej jakości odzieży reklamowej szytej na miarę
potrzeb Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami i już teraz złóż zamówienie!
Szyjemy Reklamowe
tel. +48 502 220 873
ul. Kickiego 21 lok 37, 04-390 Warszawa

email: kontakt@szyjemyreklamowe.pl

www.

.pl

