
PAINOHINNASTO 2020
ALV 24%

10x10cm 10 kpl 25 kpl 50 kpl 100 kpl

1-väri 4,86 2,93 2,01 1,66

2-väri 8,83 5,11 3,45 2,78

3-väri 12,85 7,34 4,96 3,89

30x20cm 10 kpl 25 kpl 50 kpl 100 kpl

1-väri 6,13 3,99 2,98 2,46

2-väri 10,79 6,67 4,86 3,97

3-väri 15,38 9,57 6,84 5,56

ELASTO-väri silkkipaino (vesipohjainen)

10x10cm 10 kpl 25 kpl 50 kpl 100 kpl

1-väri 8,36 5,10 3,54 2,94

2-väri 12,08 7,27 5,03 4,06

3-väri 15,74 9,43 6,27 5,23

30x20cm 10 kpl 25 kpl 50 kpl 100 kpl

1-väri 10,51 6,8 5,08 4,20

2-väri 14,90 9,70 7,14 5,92

3-väri 19,88 12,77 9,30 7,64

1 2-9 10-19

A6 10x15cm 10,00 7,00 5,00

A4 21x30cm 15,00 10,00 7,00

A3 30x37cm 20,00 15,00 10,00

NIMET / TEKSTIT n. 10x3cm 3,70 €

per tunti (1h minimi) 36,00 €

BRANDWEAR
Sairashuoneenkatu 6

20100 Turku 0400884420

POLY-väri silkkipaino (muovipohjainen)

LÄMPÖSIIRTOKALVO (perusvärit)

KOKO    KPL

Logon / Painokuvan vektorointi, suunnittelu, piirto

Hinta € per kappale. Painatukset perusväreillä. Erikoisvärit (PMS) hinnoitellaan erikseen.

Nämä ovat painatuksien esimerkkikokoja. Kysy tarjous halutusta koosta.

Suuremmissa kappale- tai värimäärissä kysy lisää.

Hintoihin sisältyy painotyökalujen valmistus ym. kulut, eli nämä ovat lopulliset hinnat eikä piilokuluja tule.

www.brandwear.fi

brandwear@brandwear.fi



Päivitämme jatkuvasti painotekniikoitamme paremmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Teemmekin nykyään suurimman osan 
silkkipainotöistä esipainetuilla siirtokuvilla, jotka parantavat laatua, nopeuttavat painoa ja vähentävät huomattavasti esim. 
painotyökalujen pesukertoja. Tämä tekniikka mahdollistaa myös painokuvien varastoinnin, etenkin isoissa tilauksissa kaikkia 
tuotteita ei tarvitse painaa kerralla. Silkkipainovärimme löydät tästä:

POLY (muovipohjainen)
Poly on jokapaikan painoväri, jota voidaan käyttää monenlaisissa erityyppisissä tekstiileissä, mutta väriä käytetään ensisijaisesti:

- Tekstiileissä joita ei rumpukuivata
- Tekstiileissä jotka eivät altistu kovalle kulutukselle

Hintansa puolesta Poly on edullisin painoväri. Useat asiakkaat on siihen tyytyväisiä ja Poly onkin yleisin väreistämme. Se on hyvä
valinta silloin, kun tekstiilin ei tarvitse kestää kovaa pesua ja kulutusta.

Polyn ominaisuudet

Polyn paksu värikerros takaa, että logon värit ovat kirkkaat. Muita värin ominaisuuksia:

- Kohtalainen peittävyys
- Alhainen kulutuskestävyys
- Heikko venyvyys

Huomioi:

Polyssa kannattaa ottaa huomioon, että logot joissa on suuri väripinta saattavat tuntua hieman jäykiltä ja epämiellyttäviltä ihoa 
vasten. Poly kestää 60°C pesua tekstiili nurinpäin käännettynä.

__________________________________________________________________________________________________________________

ELASTO (vesipohjainen)
ElastoSoft on jokapaikan painoväri eli sitä voidaan käyttää monissa erityyppisissä tekstiileissä. Värillä on useita tuotannollisia ja 
ympäristöystävällisiä etuja vesipohjaisen rakenteensa ansiosta. Värillä on Öko-Tex® standardi 100, 1-luokan vaatimukset. Väri on
venyvä, pehmeä ja prässätään alhaisessa 145°C:n lämpötilassa. Siksi se on erityisen hyvä joustaviin ja lämpöherkkiin 
tekstiileihin. Näiden lisäksi suosittelemme sitä myös perinteisimmille tekstiileille kuten T-paidoille, kauluspaidoille ja pikeille. 
ElastoSoft sopii erityisen hyvin kaikenlaisille vaatteille jotka ovat ihoa vasten, sillä se on mukavan tuntuinen päällä.

Elaston ominaisuudet

ElastoSoft on ohut, pehmeä ja erittäin venyvä väri, joka on miellyttävän tuntuinen. Muita värin ominaisuuksia:

- Prässätään 145°C lämmössä
- Hyvin kestävä ja peittävä
- Alhaisen prässäyslämmön ansiosta lämpöherkät tekstiilit
eivät muutu prässätessä kiiltäviksi. Tämä tapahtuu usein
keinokankaille jos ne prässätään liian korkealla lämmöllä.

Huomioi:

ElastoSoft on kehitetty erityisesti joustaville ja lämpöherkille tekstiileille. Sen hinta on kalliimmasta päästä. Jos etsit halpaa 
painatusta vaatteille joiden ei tarvitse kestää kovaa kulutusta, ei ElastoSoft ole välttämättä oikea valinta. Jos sen sijaan etsit 
parasta painatusta esim. vaatteille jotka ovat erittäin joustavia, ihoamyötäileviä ja joita pestään paljon: valitse ElastoSoft. Elasto 
kestää 60°C pesua. Lisäksi värin venyvyys ei heikkene pesussa, eikä siitä lähde väriä irti pestessä tai rumpukuivatessa. 
Muistathan silti, että pesuun ja rumpukuivaukseen pitää tekstiili kääntää aina nurinpäin.

Ympäristo
- Värit ovat biologisesti hajoavia, eli mikro-organismit voivat hajottaa materiaalin
- Raaka-aineina käytetään uusiutuvia luonnonvaroja
- Väri täyttää Öko-Tex® standardi 100, 1-luokan vaatimukset


