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Dispomos de uma unidade própria, equipada e
especializada em todas as técnicas de personalização estamparia, serigrafia, tampografia,
laser... cerca de 70% dos artigos são personalizados na nossa unidade os restantes 30% têm
origem nas fábricas dos nossos parceiros em
todo o Mundo.

SERIGRAFIA
A serigrafia é uma técnica de impressão que produz
resultados fiáveis e duradouros.
Utiliza o método de impressão através de uma tela, sobre a
qual a tinta é disposta e, com auxílio de um rolo de borracha, é
estampada a imagem no produto.
Este método pode ser aplicado em superfícies lisas,
obtendo-se uma grande definição de imagem mesmo em
várias cores. É aconselhada na impressão de elevada
quantidades.
Aplicada em: blocos de notas, réguas, entre outros.

ESTAMPARIA
Um processo em tudo semelhante à serigrafia sendo, no
entanto, optimizado para a aplicação em têxtil.
Aplicada em: aventais, polares, sacos non-wovem, entre
outros...

TRANSFER
Este processo consiste na transferência de uma imagem
impressa em papel para outra superfície através do
calor. Possibilita obter resultados muito uniformes na
impressão de vários tipos de tecidos e é bastante
económico na impressão multicolor de pequenas
quantidades.
Aplicada em: aventais, pastas, mochilas, sacos non-woven,
entre outros...

LASER
A gravação a laser é o método mais preciso e duradouro de
impressão. Através do feixe de laser a imagem é
gravada por perfuração em superfícies rígidas. Além de ser
utilizada no metal pode ser também aplicada em
madeira, pele/PU e vidro, resultando num acabamento
requintado e elegante.
Aplicada em: esferográficas e porta-chaves de metal,
embalagens de madeira, porta-cartões, produtos de
cortiça, entre outros.

TAMPOGRAFIA
Esta técnica consiste na impressão por transferência
indirecta de tinta a partir de um molde gravado em baixo
relevo. É a mais utilizada na impressão de pequenos objectos
nomeadamente esferográficas. Com uma elevada
versatilidade, adapta-se a formas curvilíneas e constitui a
solução mais económica para diversos produtos.
Aplicada em: esferográficas, USBs, porta-chaves, bolas de
futebol, entre outros...

BORDADOS
A já tradicional técnica de bordado permite personalizar
diversos tipos de tecidos com extrema qualidade e
perfeição. Através do bordado podem ser replicadas imagens
com um elevado número de cores e design
distintos.
Aplicada em: toalhas, mantas, bonés, pastas, vestuário, entre
outros...

GRAVAÇÃO EM RELEVO
Esta técnica consiste em reproduzir desenhos com
reentrâncias (através de desnivelamentos) em couro e
produtos derivados de couro. Este acabamento é obtido
através de impressão a quente no produto que
queremos imprimir utilizando uma placa de metal que tem o
desenho em relevo. Não é possível reproduzir cores
se usarmos esta tecnologia.
Aplicada em: blocos, cadernos, porta-chaves, entre outros...

IMPRESSÃO CERÂMICA
Esta é uma técnica de impressão de elevada qualidade e
resistência que pode ser utilizada na cerâmica, porcelana e vidro.
Para imprimir com uma impressão vitrificável, o desenho é
impresso através de uma serigrafia numa superfície plana, o
resultado da impressão é aplicado à peça por meio de um tapete
transportador e esta é cozida em fornos industriais a uma elevada
temperatura (aproximadamente 800ºC).
A impressão vitrificável pode ser efectuada através do recurso a
um processo com uma cor aditiva ou a quatro cores. Não é possível
garantir que sejam obtidas na totalidade as cores Pantone devido
às tintas que são utilizadas neste processo e à cozedura a uma
temperatura elevada.
Aplicada em: canecas, copos, garrafas, entre outros...

GOTA DE RESINA
Esta técnica consiste na aplicação de uma resina epoxy em
etiquetas auto-adesivas que foram previamente
impressas para lhes conferir intensidade. Isto garante a
obtenção de uma etiqueta com uma grande intensidade
que é agradável ao toque. O resultado final é um efeito em 3D.
Aplicada em: pins, cráchas, etiquetas, entre outros

