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ROZMIARY KOSZULEK

A

B

Jak sprawdziæ jaka koszulka bêdzie dla 
nas najlepsza?

Poniewa¿ oznaczenia rozmiarowe 
producentów koszulek ró¿ni¹ siê miêdzy 
sob¹, niejednokrotnie doœæ znacznie, 
trzeba zmierzyæ dobrze le¿¹c¹ na nas 
koszulkê ze swojej szafy i porównaæ 
w y n i k i  p o m i a r ó w  z  t a b e l a m i  
zamieszczonymi poni¿ej.

Wymiary A i B (patrz rysunek obok) s¹ 
jednakowe dla koszulek z krótkim i d³ugim 
rêkawem. W tej sam sposób mierzone s¹ 
równie¿ koszulki damskie, posiadaj¹ce 
wci¹cie w talii.

Koszulki mêskie
(t-shirt, longsleeve,polo)

S: A = 50 cm; B = 68 cm
M: A = 52 cm; B = 69 cm
L: A = 55 cm; B = 70 cm

XL: A = 57 cm; B = 74 cm
XXL: A = 60 cm; B = 77 cm

Koszulki junior
(t-shirt, polo)

XS: A = 37 cm; B = 43 cm
S: A = 39 cm; B = 47 cm
M: A = 41 cm; B = 49 cm
L: A = 43 cm; B = 52 cm

XL: A = 45 cm; B = 60 cm

Koszulki damskie
(t-shirt, longsleeve,polo)

S: A = 40 cm; B = 57 cm
M: A = 42 cm; B = 60 cm
L: A = 44 cm; B = 62 cm

XL: A = 48 cm; B = 63 cm



KROJE I KOLORY KOSZULEK

W naszej ofercie znajduj¹ siê koszulki:

?koszulki damskie (z wciêciem w talii)
?koszulki mêskie i ch³opiêce (klasyczne t-shirty)
?koszulki z d³ugim rêkawem (longsleeve)
?koszulki polo (z ko³nierzem, zapinane pod szyj¹ na guziki)

Koszulki damskie, mêskie i ch³opiêce, zarówno z krótkim i d³ugim rêkawem, s¹ dostêpne w 
2dwóch wersjach - cieñszej (gramatura 155 g/m ) i grubszej (gramatura 185 - mêskie i 

2 2205 g/m  - damskie). Koszulki polo oferujemy w gramaturze 170 g/m .

Obecnie koszulki wszystkich rodzajów i krojów dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych kolorach:

?bia³y
?czarny
?czerwony
?granatowy
?niebieski
?szary

Kolory, które dostêpne s¹ tylko w wybranych rodzajach koszulek to:

?¿ó³ty
?zielony
?pomarañczowy
?br¹zowy
?khaki
?jasny niebieski
?ciemno granatowy
?jasno szary

2g/m  
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KATALOG WZORÓW

DEPECHE MODE

DM001

Coœ dla fanów oddanych w 101% muzyce Depeche 
Mode ;-)

DM002

Koszulka okolicznoœciowa - na pami¹tkê koncertu 
Dave'a Gahana w Katowicach. Napis wymieniaj¹cy 
miejsce koncertu umieszczany jest z ty³u koszulki.

DM003

Wzór zainspirowany grafik¹ umieszczon¹ na p³ycie 
"Music For the Masses". Nadruk dwubarwny.
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DEPECHE MODE

DM004

Jedna z animowanych scenek pojawiaj¹cych siê w 
teledysku "Strangelove" nakrêconym przez Antona 
Corbijna.

DM005

Kolejna scenka z animacji zawartych w teledysku 
"Strangelove".

DM006

Wzór zainspirowany teledyskami wchodz¹cymi w 
sk³ad filmu "Strange" Antona Corbijna ("Pimpf", "A 
Question Of Time", "Strangelove", "Behind the Wheel" i 
"Never Let Me Down Again").
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DEPECHE MODE

DM007

Motyw pojawiaj¹cy siê w teledysku "Halo" w re¿yserii 
Antona Corbijna.

DM008

Wzór zaczerpniêty z koszulki noszonej przez Martina 
Gore’a podczas jednej z sesji fotograficznych w 1987 
roku, uzupe³niony motywem graficzym z singla 
"Master And Servant".

DM009

Motyw graficzny z singla "Personal Jesus". Nadruk 
dwukolorowy.
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DEPECHE MODE

DM010

Logo wroc³awskiego fan-klubu Depeche Mode - 
'Slowblow'.

DM011

Logo [fast fashion] depeche mode party.

DM012

Wzór inspirowany ok³adk¹ singla - 'World In My Eyes' 
(CDBONG 20). Nadruk dwukolorowy.
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DEPECHE MODE

DM013

Wzór inspirowany motywem graficznym na ok³adce 
p³yty 'Exciter'.

DM014

Wzór inspirowany animacj¹ pojawiaj¹ca siê na ekranie 
podczas koncertów trasy 'Exciter Tour' (2001), 
podczas utworu 'Black Celebration'.

DM015

Wzór inspirowany animacj¹ pojawiaj¹ca siê na ekranie 
podczas koncertów trasy 'Exciter Tour' (2001), 
podczas utworu 'Black Celebration'.
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DEPECHE MODE

DM016

Wzór inspirowany animacj¹ pojawiaj¹ca siê na ekranie 
podczas koncertów trasy 'Exciter Tour', podczas 
utworu 'Black Celebration'. Opcjonalnie mo¿na 
zamówiæ "uœmiechniêt¹" wersjê tego motywu 
graficznego.

DM017

Wzór inspirowany animacj¹ pojawiaj¹ca siê na ekranie 
podczas koncertów trasy 'Exciter Tour', podczas 
utworu 'Black Celebration'. Opcjonalnie mo¿na 
zamówiæ "uœmiechniêt¹" wersjê tego motywu 
graficznego.

DM018

Wzór inspirowany animacj¹ pojawiaj¹ca siê na ekranie 
podczas koncertów trasy 'Exciter Tour', podczas 
utworu 'Black Celebration'.
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DEPECHE MODE

DM019

Krzy¿ zaczerpniêty z animacji pojawiaj¹cej siê 
podczas 'Black Celebration' na 'Exciter Tour', 
uzupe³niony o napis "Depeche Mode" z ok³adki p³yty 
'Exciter'.

DM020

Motyw graficzny zaczerpniêty z ok³adki kasety VHS - 
'The World We Live In and Live In Hamburg'. Nadruk 
czterobarwny.

DM021

Motyw graficzny zaczerpniêty z ok³adki p³yty 'Songs of 
Faith and Devotion'. Nadruk dwubarwny.
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DEPECHE MODE

DM022

Nadruk z motywem graficznym zaczerpniêtym z 
ok³adki singla 'Walking In My Shoes'. Nadruk 
dwubarwny.

DM023

Nadruk z motywem graficznym zaczerpniêtym z 
ok³adki p³yty 'Exciter'. Nadruk dwubarwny.

DM024

Nadruk zainspirowany ok³adk¹ p³yty 'Music For the 
Masses'. Nadruk trójbarwny.
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DEPECHE MODE

DM025

Nadruk zainspirowany koszulkami noszonymi przez 
fanów na s³ynnym koncercie na stadionie Rose Bowl w 
Pasadenie (18.06.1988). Nadruk dwubarwny.

DM026

Kolejna koszulka z cyklu "101". Tym razem t-shirt, 
noszony przez jednego z cz³onków ekipy zespo³u 
podczas przygotowañ do koncertu na Rose Bowl. 
Uwaga! Nadruk wykonywany na bia³ej koszulce. 
Nadruk dwubarwny.

DM027

Nadruk na koszulkê wzorowany na koszulce z ok³adki 
p³yty '101'. Uwaga Nadruk nanoszony na plecy 
koszulki!
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DEPECHE MODE

DM028

Nadruk wzorowany na wewnêtrznej ok³adce singla 
'World In My Eyes'.

DM029

Nadruk inspirowany teledyskiem Dave'a Gahana - 
'Bottle Living'. Nadruk dwustronny - z przodu koszulki 
umieszczane s¹ napisy, a na plecach "tatua¿" w 
kszta³cie paj¹ka. Nadruk trójkolorowy.

DM030

Nadruk inspirowany ok³adk¹ singla 'Enjoy the Silence'. 
Nadruk trójkolorowy.
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DEPECHE MODE

DM031

Nadruk inspirowany ok³adk¹ singla 'I Need You' Dave'a 
Gahana. Nadruk czterokolorowy.

DM032

Wzór inspirowany animacj¹ pojawiaj¹ca siê na ekranie 
podczas koncertów trasy 'Exciter Tour', podczas 
utworu 'Black Celebration'.

DM033

Wzór inspirowany animacj¹ pojawiaj¹ca siê na ekranie 
podczas koncertów trasy 'Exciter Tour', podczas 
utworu 'Black Celebration'. Opcjonalnie napis 
umieszczany jest na plecach koszulki, a sylwetki na 
przedzie.
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DEPECHE MODE

DM034

Wzór inspirowany ok³adk¹ singla 'Walking In My 
Shoes'.

DM035

Wzór inspirowany flagami wisz¹cymi na scenie 
podczas koncertów Depeche Mode w 1987 roku. 
Nadruk dwubarwny.

DM036

Motyw zaczerpniêty z p³yty 'Black Celebration', 
noszony na koszulce przez Andy Fletchera podczas 
sesji nagraniowej do p³yty 'Music for the Masses'. 
Nadruk dwubarwny.
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DEPECHE MODE

DM037

Wzór inspirowany ok³adk¹ tourbooka z trasy 
koncertowej 'The Singles 86>98'. Nadruk dwubarwny. 
Uwaga! Napis 'Depeche Mode' umieszczany jest z 
przodu koszulki, a motyw graficzny na plecach.

DM038

W z ó r  i n s p i r o w a n y  m o t y w e m  g r a f i c z n y m  
umieszczonym na wejœciówce za kulisy z trasy 
promuj¹cej 'Music For the Masses' w 1988 roku.

DM039

Wzór inspirowany plakatem reklamuj¹cym trasê 
koncertow¹ 2005-2006, z napisem pami¹tkowym z 
okazji koncertu Depeche Mode w Katowicach. Napis 
"Depeche Mode Live..." umieszczany jest na plecach. 
Nadruk dwukolorowy.
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DEPECHE MODE

DM040

Wzór inspirowany plakatem reklamuj¹cym trasê 
"Music For the Masses" z roku 1987. Wizerunek Andy 
Fletchera z tego plakatu.

DM041

Wzór inspirowany plakatem reklamuj¹cym trasê 
"Music For the Masses" z roku 1987. Wizerunek 
Dave'a Gahana z tego plakatu.

DM042

Wzór inspirowany plakatem reklamuj¹cym trasê 
"Music For the Masses" z roku 1987. Wizerunek 
Martina Gore'a z tego plakatu.
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DEPECHE MODE

DM043

Wzór inspirowany plakatem reklamuj¹cym trasê 
"Music For the Masses" z roku 1987. Wizerunek Alana 
Wildera z tego plakatu.

DM044

Wzór zainspirowany motywem graficznym z albumu 
'Playing the Angel'.

DM045

Wzór zainspirowany plakatem promocyjnym trasy 
'Music For the Masses'. Nadruk dwukolorowy.
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DEPECHE MODE

DM046

Motyw zainspirowany grafik¹ z ok³adki albumu 
'Violator'. Nadruk trójkolorowy.

DM047

Krzy¿ noszony na t-shircie przez Alana Wildera 
podczas jednej z sesji zdjêciowych promuj¹cych p³ytê 
Songs Of Faith And Devotion.

DM048

Motyw graficzny inspirowany wk³adk¹ do p³yty Songs 
Of Faith And Devotion. Nadruk dwukolorowy.
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DEPECHE MODE

DM049

Motyw graficzny z sesji zdjêciowej do wk³adki p³yty 
Songs Of Faith And Devotion. Nadruk nanoszony z 
przodu koszulki, litery dM na rêkawie.

DM050

Koszulka z tatua¿ami Dave'a - feniksem (rajskim 
ptak iem)  i  znak iem "OM".  D la  chêtnych 
przygotowujemy równie¿ wersjê rozszerzon¹ koszulki 
(z tatua¿ami z ramion) - pytania prosimy kierowaæ na 
nasz adres e-mail.

DM051

Napis zaczerpniêty z koszulki Dave'a Gahana - 
noszonej podczas nagrywania albumu 'Ultra'. Nadruk 
dwukolorowy.
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DEPECHE MODE

DM052

Napis zaczerpniêty z koszulek noszonych przez 
Martina i Andy'ego w roku 1989. Poza odrobinê 
zmienionym s³owem oznaczaj¹cym "s³awny" (ang. 
famous), jest to równie¿ tytu³ albumu z fotografiami 
autorstwa Antona Corbijna - "Famouz - Anton Corbijn 
Photographs 1975.88".

DM053

Motyw graficzny zainspirowany grafik¹ z ok³adki singla 
'Enjoy the Silence'.

DM054

Polska wersja koszulki koncertowej na trasê 2005-
2006 z napisem pami¹tkowym z okazji koncertu 
Depeche Mode w Warszawie. Napis ten umieszczany 
jest na plecach. Nadruk dwubarwny.
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DEPECHE MODE

DM055

Coœ dla fanów Depeche Mode z Wroc³awia, ale nie 
tylko! Pami¹tkowa koszulka przygotowana z myœl¹ o 
uczestnikach wyjazdów na koncerty trasy 2005-2006, 
organizowanych przez f.c. slowblow z Wroc³awia. Mr 
Feathers umieszczany jest na plecach.

DM056

Koszulka inspirowana ok³adk¹ œcie¿ki dŸwiêkowej do 
filmu 'Modern Girls' (1986), do którego zespó³ Depeche 
Mode u¿yczy³ utworu 'But Not Tonight'. Nadruk 
czterokolorowy.

DM057

Depeche Mode podczas koncertu w Rose Bowl w 
Pasadenie z przymru¿eniem oka :) Wersja a'la South 
Park ;) Nadruk wykorzystuj¹cy siedem kolorów.
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DEPECHE MODE

DM058

Depeche Mode A.D. 2006 z przymru¿eniem oka :) 
Kolejny projekt stylizowany na postacie z serialu South 
Park. W nadruku wykorzystano piêæ kolorów.

DM059

Depeche Mode w wersji z roku 1990 - grafika 
inspirowana sesj¹ fotograficzn¹ promuj¹c¹ singiel 
'Personal Jesus'.

DM060

Na pocz¹tku kwietnia 2007 gruchnê³a jak grom z 
jasnego nieba wiadomoœæ - Dave otwiera restauracjê! 
Nazwa? Jak¿e by inna - The Bitter Apple :) Niestety nie 
dane nam bêdzie skosztowaæ np. dania o wdziêcznej 
nazwie 'Enjoy the Soup' i innych specja³ów. 
Wiadomoœæ by³a corocznym ¿artem primaaprilisowym 
witryny oficjalnej zespo³u. Na pami¹tkê koszulka z 
wzorem "znaku firmowego" restauracji.
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DEPECHE MODE

DM061

Wzór dla wielbicieli japoñskich wydañ p³yt i singli 
Depeche Mode. Nazwa zespo³u pisana po japoñsku.

DM062

Shhh... Shhh... Wzór inspirowany grafik¹ z singla 
'Goodevening Lovers' ;)

DM063

Wzór inspirowany grafik¹ z ok³adki p³yty 'Violator' - 
wersja nie uproszczona. Nadruk dwukolorowy.
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DEPECHE MODE

DM064

Wzór inspirowany grafik¹ z ok³adki drugiej solowej 
p³yty Dave'a Gahana 'Hourglass'.

DM065

Wzór inspirowany grafik¹ z ok³adki p³yty projektu Alana 
Wildera - Recoil - 'subHuman'.

DM066

Grafika inspirowana amerykañsk¹ tabl ic¹-
oznaczeniem historycznej autostrady nr 66. Dla 
mi³oœników jednego z najs³awniejszych coverów w 
wykonaniu Depeche Mode.
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DEPECHE MODE

DM067

Wzór inspirowany grafik¹ we wk³adce p³yty 'A Broken 
Frame'. Nadruk dwubarwny.

DM068

Wizerunek wokalisty Depeche Mode, Dave'a Gahana 
z okresu promocji p³yty 'Songs Of Faith And Devotion' 
w 1993 roku.

DM069

Wzór inspirowany ozdob¹ noszon¹ przez Martina 
Gore'a podczas wystêpów na trasie promuj¹cej p³ytê 
'Exciter' w 2001 roku. Uwaga! kolor nadruku - srebrny!
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DEPECHE MODE

DM070

Wzór inspirowany plakatem reklamuj¹cym trasê 
koncertow¹ 2009-2010 - Tour of the Universe. Nadruk 
trójkolorowy.

DM071

Wzór inspirowany plakatem reklamuj¹cym trasê 
koncertow¹ 2009-2010 - Tour of the Universe 
przygotwany specjalnie z okazji koncertów zespo³u w 
£odzi, 10 i 11 lutego 2010 r. Nadruk czterokolorowy.

DM072

Wzór inspirowany plakatem reklamuj¹cym trasê 
koncertow¹ 2009-2010. Wzór przygotowany 
specjalnie dla polskich fanów pod¹¿aj¹cych tras¹ 
tournee Tour of the Universe. Nadruk dwukolorowy.



KATALOG WZORÓW

DEPECHE MODE

DM073

Wzór z nazw¹ zespo³u, w stylizacji, która pojawi³a siê 
podczas promocji trasy Tour of the Universe w 2008 
roku.

DM074

Wzór przygotowany specjalnie z okazji koncertów 
Depeche Mode w Polsce, w £odzi, 10 i 11 lutego 
2010 r., inspirowany motywami narodowymi i 
elementami wystêpuj¹cymi na materia³ach 
promocyjnych trasy Tour of the Universe 2009-2010. 
Nadruk trójkolorowy.

DM075

Wzór inspirowany opakowaniem ekskluzywnego 
wydania p³yty 'Sounds of the Universe'. Nadruk w 
kolorze srebrnym. Litery DM umieszczane s¹ na karku.
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DEPECHE MODE

DM076

Wzór insiprowany ok³adk¹ singla 'Wrong'. Nadruk 
dwubarwny.

DM077

Wzór inspirowany plakatem umieszczonym w 
ekskluzywnym wydaniu p³yty 'Sounds of the Universe'. 
Nadruk trójkolorowy.

DM078

Wzór inspirowany grafik¹ umieszczon¹ na etykiecie 
winylowego wydania p³yty 'Some Great Reward'. 
Nadruk trójkolorowy.
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DEPECHE MODE

DM079

Wzór inspirowany grafik¹ umieszczon¹ na ok³adce 
winylowej p³yty 'Speak & Spell'.

DM080

Depeche Mode s¹ szaleni ;) Wzór inspirowany 
wk³adk¹ z "list¹ p³ac" dodawan¹ do ekskluzywnego 
wydania p³yty 'Sounds of the Universe'. Nadruk 
dwubarwny.

DM081

Wzór zainspirowany sesj¹ zdjêciow¹ do albumu 
“Strangers” Antona Corbijna. Na wzorze - Alan Wilder.



KATALOG WZORÓW

DEPECHE MODE

DM082

Wzór inspirowany motywem graficznym na ok³adce 
p³yty Recoil - ‘Selected’. Nadruk dwubarwny.

DM083

Wzór inspirowany teledyskiem do piosenki “Behind the 
Wheel” pochodz¹cej z albumu ‘Music For the Masses’. 
Nadruk trójkolorowy.

DM084

Wzór dla wielbicieli muzyki Depeche Mode. Nazwa 
zespo³u pisana cyrilic¹.
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DEPECHE MODE

DM086

Wzór inspirowany ok³adk¹ do DVD “Live Monsters” 
Dave'a Gahana z 2003 r. Nadruk czterobarwny.

DM087

Wzór inspirowany koszulkami promocyjnymi z trasy 
Live Monsters Dave'a Gahana z 2003 r.

DM085

Wzór inspirowany ok³adk¹ singla “Get the Balance 
Right’. Nadruk dwubarwny.
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DEPECHE MODE

DM089

Wzór inspirowany symbolem umieszczonym na 
ok³adkach “Black Celebration” i singli z 1986 r. Nadruk 
trójbarwny.

DM090

Wzór inspirowany nadrukami umieszczanymi na 
koszulkach promocyjnych z trasy koncertowej z 1986 r.

DM088

Wzór  insp i rowany symbol ik¹  i  g ra f i kami  
umieszczonymi na ok³adce p³yty “Black Celebration” i 
koszulkami promocyjnymi z trasy koncertowej z 1986 r. 
Nadruk czterobarwny.
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DEPECHE MODE

DM092

Litery “DM” i serce w jednym - wzór inspirowany 
materia³ami promocyjnymi z trasy Devotional Tour 
(1993).

DM093

Wzór inspirowany nadrukami na koszulkach 
promocyjnych z trasy Devotional Tour (1993).

DM091

Wzór inspirowany grafik¹ z tourbook'a z trasy 
Devotional Tour (1993).
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DEPECHE MODE

DM095

Wzór - rebus dla mi³oœników p³yty “Black Celebration” 
(1986)

DM096

Wzór inspirowany grafik¹ umieszczan¹ na koszulkach 
ekipy technicznej w trakcie trasy “Singles 86>98 Tour” 
(1998).

DM094

Wzór inspirowany nadrukami na koszulkach 
promocyjnych z trasy Devotional Tour (1993).



KATALOG WZORÓW

DEPECHE MODE

DM098

Wzór inspirowany grafikami umieszczanymi na 
koszulkach promocyjnych podczas trasy World 
Violation Tour w 1990 r.

DM099

Wzór inspirowany grafikami umieszczanymi na 
ok³adce p³yty “Black Celebration” i singli z tego okresu 
(1986).

DM097

Wzór inspirowany ok³adk¹ p³yty “Violator” z 1990 r. w 
wydaniu winylowym.
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DEPECHE MODE

DM101

Wzór nosz¹cy ten numer nie móg³by dotyczyæ niczego 
innego - nadruk nawi¹zuj¹cy do przepustek 
noszonych podczas pamiêtnego koncertu w 
Pasadenie w 1988 r.

DM100

Wzór zainspirowany ok³adk¹ do winylowego wydania 
jednego z singli Depeche Mode z 1982 roku - “The 
Meaning Of Love”.
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DEPECHE MODE OFERTA SPECJALNA

DML001

Koszulka longsleeve z najbardziej rozpoznawalnym 
motywem z ok³adek zespo³u - ró¿¹ z p³yty ‘Violator’.

Cena: 110 z³

DML002

Koszulka longsleeve z motywem “tatua¿y” 
pokrywaj¹cych cia³o wokalisty zespo³u Depeche Mode 
- Dave’a Gahana. Przód bluzy.

Koszulka longsleeve z motywem “tatua¿y” 
pokrywaj¹cych cia³o wokalisty zespo³u Depeche Mode 
- Dave’a Gahana. Ty³ bluzy.

Cena: 110 z³



CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA

W jakiej technologii wykonywany jest nadruk?

Jak du¿e s¹ nadruki?

Czy nadruki przedstawione w katalogu mo¿na modyfikowaæ?

Jak mo¿na zamówiæ wykonanie nadruku na koszulkê?

Jak mo¿na zap³aciæ za zamówienie?

Jak d³ugo czeka siê na realizacjê zamówienia?

Nadruki wykonywane s¹ w technologii termotransferu. Oznacza to, ¿e wzory wyciête przy 
pomocy plotera tn¹cego nanosi siê na koszulkach, czy innych przedmiotach (np. torbach, 
czapkach) z pomoc¹ wysokiej temperatury.

Nadruki nanoszone na koszulki mieszcz¹ siê standardowo w kwadracie 25x25 cm. Mo¿na 
jednak zamówiæ nadruk o innej, niemal¿e dowolnej wielkoœci. Oczywiœcie wszelkie zmiany w 
wielkoœci nadruku sprawiaj¹ce, ¿e przekroczy on standardow¹ wielkoœæ skutkuj¹ 
zwiêkszeniem ceny koñcowej produktu.

Oczywiœcie. Katalog jest jedynie zbiorem propozycji, które mo¿na niemal dowolnie zmieniaæ, 
czy miksowaæ. O po¿¹danych zmianach wystarczy napisaæ do nas w mailu z zamówieniem.

Wystarczy wys³aæ do firmy FF-Tech wiadomoœæ e-mail, w której okreœlone zostan¹ parametry 
zamawianej koszulki. Oto podstawowa lista rzeczy, o których trzeba napisaæ w mailu, by 
zamówienie przebieg³o szybko i bezproblemowo:

?rodzaj koszulki (mêska/damska/ch³opiêca/longsleeve)
?gruboœæ koszulki (cieñsza/grubsza)
?kolor koszulki
?numer  katalogowy nadruku, ewentualnie wielkoœæ nadruku, jego kolor(y), umiejscowienie
?iloœæ zamawianych koszulek ze wzorami
?imiê i nazwisko oraz telefon kontaktowy do osoby zamawiaj¹cej
?adres pocztowy do wysy³ki

Za wykonanie nadruków mo¿na zap³aciæ poprzez przelew na bankowe konto, lub poprzez 
serwis paypal. Wszelkie dane potrzebne do zrealizowania zamówienia zostan¹ wys³ane w 
mailu zwrotnym, potwierdzaj¹cym przyjêcie zamówienia.

Zwykle do kilku dni roboczych. Zamówienie jest realizowane po zaksiêgowaniu wp³aty na 
naszym koncie (lub w systemie paypal). Przygotowanie nadruków na koszulkach trwa ok. 1-2 
dni roboczych, po których s¹ one wysy³ane pod wskazany adres. Od tego momentu wszystko 
jest w rêkach dorêczyciela. Korzystamy z us³ug Poczty Polskiej, a koszulki s¹ wysy³ane 
paczkami priorytetowymi. Zwykle przesy³ka taka jest u adresata po 1-3 dniach.



CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy mo¿na zwróciæ zamówion¹ koszulkê?

Jak du¿e mo¿e byæ zamówienie?

Ile wynosi op³ata za wysy³kê zamówionych koszulek?

W jaki sposób mo¿na œledziæ przesy³kê?

Czy mo¿na zamówiæ wykonanie w³asnego wzoru?

Oczywiœcie. Przy zamówieniu standardowych wzorów znajduj¹cych siê w sta³ej ofercie 
obowi¹zuj¹ wszystkie zasady okreœlone polskim prawem konsumenckim. Klient ma prawo do 
zwrotu zakupionego towaru do 10 dni od daty otrzymania przesy³ki. Zwrot taki nast¹piæ mo¿e 
jednak pod pewnymi warunkami.

?Klient musi powiadomiæ sprzedawcê o fakcie zwrotu pisemnie (listem poleconym, faksem,  
b¹dŸ za pomoc¹ wiadomoœci e-mail z potwierdzeniem odbioru).

?Zwracana koszulka nie mo¿e nosiæ œladów u¿ytkowania - prania, plam potu, 
zabrudzeñ,osadów z antyperspirantów i innych œrodków chemicznych u¿ywanych w 
higienie osobistej.

?Zwracany towar musi zostaæ przes³any na adres naszej firmy na koszt Klienta.
?Klient musi okreœliæ, czy domaga siê wymiany zakupionego towaru, czy te¿ zwrotu 

pieniêdzy za niego. W drugim przypadku w powiadomieniu o przyczynie zwrotu nale¿y 
podaæ numer konta bankowego, na które zostanie przelana równowartoœæ zakupionego 
towaru (bez wliczania op³at pocztowych).

Przy zamówieniach indywidualnych zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjêcia zwrotu 
poza przypadkami, gdy zamówienie nie odpowiada w ca³oœci ustaleniom z Klientem. W 
przypadku, gdy obie strony ustal¹, ¿e do takiego zwrotu ma dojœæ, obowi¹zuj¹ wszystkie 
zasady opisane powy¿ej.

W zasadzie nie ma ograniczeñ. Mo¿na zamówiæ pojedyncz¹ koszulkê, jak równie¿ wiêksz¹ 
ich liczbê. Przy du¿ym zamówieniu (powy¿ej 50 szt.) przed³u¿eniu mo¿e ulec czas realizacji - 
o terminie zakoñczenia przygotowañ Klient zostanie powiadomiony w mailu potwierdzaj¹cym 
przyjêcie zamówienia do realizacji.

Standardowo wysy³ka kosztuje 12 z³ (za wysy³kê i zapakowanie przesy³ki). Przy du¿ych 
zamówieniach cena wysy³ki bêdzie ustalana indywidualnie.

Poczta Polska udostêpnia na swojej stronie internetowej system œledzenia przesy³ek po 
podaniu numeru nadania znajduj¹cego siê na blankiecie paczki. O numer taki mo¿na 
poprosiæ drog¹ mailow¹ przy okazji zamawiania nadruków.

Jak najbardziej! Wszelkie w³asne pomys³y s¹ mile widziane. Wystarczy wys³aæ zapytanie 
drog¹ mailow¹ i przedstawiæ swój pomys³ na nadruk. W mailu zwrotnym Klient uzyska 
wszelkie informacje na temat mo¿liwoœci realizacji takiego zamówienia.



CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie materia³y trzeba dostarczyæ, by mo¿liwe by³o wykonanie indywidualnego wzoru?

Czy mogê zamówiæ wykonanie na koszulce zdjêcia lub grafiki zawieraj¹cej p³ynne 
przejœcia barw?

Jak wygl¹da paleta barw dostêpnych w nadrukach?

Ile kosztuje wykonanie indywidualnego zamówienia?

Czy mo¿na zamówiæ jedynie nadruk i przys³aæ czêœæ garderoby, na którym mia³by byæ 
zrobiony?

Zwykle wystarcza przes³anie odpowiednio du¿ej grafiki rastrowej (pliki w formacie jpg, bmp, 
png lub podobnym), lub treœci, gdy chodzi o umieszczenie na koszulce prostego napisu. By 
przygotowanie wzoru nie sprawia³o k³opotów rozmiar boków takiej grafiki liczony w pikselach 
nie powinien byæ mniejszy ni¿ 600-800 px. Mile widziane s¹ projekty w formacie wektorowym.

W technologii termotransferu przygotowanie takich nadruków jest mo¿liwe, choæ nie uda siê 
wykonaæ ka¿dego nadruku. Prosimy o konsultacjê mailow¹ w sprawie tej technologii. Warto 
dodaæ, ¿e p³ynne przejœcia barw w grafice i zdjêciach mo¿na uzyskaæ innymi technikami 
(sitodruk, druk pigmentowy, druk UV), zwykle jednak wymagaj¹ one zamówienia od razu 
wiêkszej iloœci nadruków/koszulek.

Poniewa¿ nadruki przygotowywane s¹ z wykorzystaniem specjalnych folii, z których 
wycinane s¹ poszczególne elementy, nie ma mo¿liwoœci wyboru dowolnego koloru 
poszczególnych czêœci (jak ma to miejsce w technikach wykorzystuj¹cych farby, b¹dŸ druk 
laserowy UV). Oto lista dostêpnych kolorów folii, z których mo¿na wykonaæ nadruki:

Zwykle nie przekracza ceny okreœlonej w cenniku za koszulkê z nadrukiem, lub ceny samego 
nadruku. Niemniej, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przy bardziej skomplikowanych wzorach 
(wykorzystuj¹cych wiêksz¹ liczbê kolorów, lub bardzo pracoch³onnych) jak i przy wzorach 
zajmuj¹cych wiêksz¹ powierzchniê ni¿ kwadrat 25x25 cm cena za wykonanie wzoru 
indywidualnego jest wiêksza. Za ka¿dym razem Klient otrzymuje kosztorys prac w mailu 
zwrotnym, w odpowiedzi na przes³ane zapytanie.

Tak, istnieje taka mo¿liwoœæ. Ubranie takie, lub przedmiot mo¿e zostaæ wzbogacone o nadruk 
pod pewnymi warunkami:
?Przys³ana czêœæ garderoby, lub przedmiot (np. torba, czapeczka, portfel itp.) musi 

charakteryzowaæ siê odpornoœci¹ materia³u z którego jest wykonany na wysok¹ 
temperaturê.

?Miejsce, w którym ma byæ naniesiony nadruk musi byæ p³askie - pozbawione szwów, 
guzików, zamków, nap, innych aplikacji, lub dodatkowych wstawek ze sztucznych 
materia³ów.

?Materia³ w miejscu, w którym ma znaleŸæ siê nadruk, musi byæ zwarty - materia³y 
przypominaj¹ce faktur¹ polar, we³nê, futro nie nadaj¹ siê do nanoszenia nadruków.

bia³y, czarny, szary, czerwony, jasny niebieski, granatowy, z³oty, srebrny (odcieñ 
matowy - aluminium), srebrny b³yszcz¹cy (chrom), ¿ó³ty (cytrynowy), ciemny zielony, 
br¹zowy, fioletowy, pomarañczowy, ró¿owy, be¿owy (ecru).



CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak dbaæ o zakupione koszulki z nadrukami?

Jak post¹piæ z nadrukiem, który pomimo stosowania siê do powy¿szych rad 
"odejdzie" od koszulki po którymœ praniu, lub w trakcie zwyk³ego u¿ytkowania?

Gdzie mogê uzyskaæ dodatkowe informacje?

By koszulki z nadrukami s³u¿y³y swoim w³aœcicielom d³ugo i bez problemów, trzeba stosowaæ 
siê do kilku prostych regu³. Oto one:

?Koszulek/przedmiotów z nadrukami nie nale¿y praæ w wysokich temperaturach (powy¿ej 
50-60 °C). Najlepiej sprawdza siê pranie rêczne.

?Nie nale¿y praæ koszulek/przedmiotów przy u¿yciu mocnych chemikaliów (wybielacze 
mog¹ spowodowaæ uszkodzenia w nadruku).

?Prasuj¹c koszulki z nadrukami nale¿y pamiêtaæ, by robiæ to jedynie po lewej stronie! Nigdy 
nie nale¿y przesuwaæ ¿elazka bezpoœrednio po aplikacji.

Czasem (choæ niezwykle rzadko) zdarzyæ siê mo¿e, ¿e z powodu niejednorodnoœci folii, z 
której wykonywany jest nadruk, aplikacja "odejdzie" od powierzchni koszulki. Poniewa¿ jest to 
folia do termotransferu mo¿na j¹ przytwierdziæ z powrotem do koszulki we w³asnym zakresie. 
Do przeprowadzenia takiej operacji potrzebne bêdzie ¿elazko, papier do pieczenia (odporny 
na wysok¹ temperaturê) i deska do prasowania.

¯elazko nale¿y rozgrzaæ do temperatury odpowiadaj¹cej ustawieniu termostatu pomiêdzy 
dwoma (jedwab) a trzema “gwiazdkami” (bawe³na).

Nale¿y przygotowaæ kawa³ek papieru do pieczenia, na tyle du¿y by pokry³ z ma³ym 
marginesem ca³oœæ nadruku i po³o¿yæ go na nim (prasowanie odbywa siê po prawej stronie - 
bezpoœrednio na nadruku, pokrytym papierem!).

Rozgrzanym ¿elazkiem nale¿y p³ynnym ruchem przesun¹æ parokrotnie w miejscu, gdzie 
nadruk odszed³ od koszulki. Czynnoœæ powtórzyæ przez kilka sekund, nie dopuszczaj¹c do 
przegrzania powierzchni, lub przywarcia papieru w tym miejscu. Po zdjêciu stopy ¿elazka i 
papieru nale¿y odczekaæ chwilê, by nadruk ostyg³ i sprawdziæ, czy aplikacja zosta³a trwale 
przytwierdzona do powierzchni koszulki. W przypadku, gdy nadal odchodzi - nale¿y 
powtórzyæ prasowanie przez papier, a¿ do uzyskania efektu trwa³ego przylegania.

Odpowiedzi na wszelkie zapytania, w¹tpliwoœci i uwagi udzielamy drog¹ mailow¹, lub 
telefoniczn¹. Wszelkie potrzebne do uzyskania kontaktu dane znaleŸæ mo¿na na naszej 
stronie internetowej, lub na koñcu tego katalogu.



CENNIK

Nadruki standardowe (mieszcz¹ce siê w kwadracie 25x25 cm):

30 z³
 40 z³

40 z³
 50 z³

50 z³

15 z³
10 z³

 5 z³

12 z³

Przy zamówieniach wiêkszej liczby koszulek z nadrukami (lub zamówionych 
nadruków na przekazywanych materia³ach) op³aty zwi¹zane z wysy³k¹ 
naliczyæ nale¿y jedynie raz.

Przy du¿ych zamówieniach, w których paczka przekracza masê 5 kg, cena za 
wysy³kê ustalana jest indywidualnie.

Ceny wykonania nadruków na koszulkach w ofercie specjalnej podane s¹ w 
katalogu przy poszczególnych pozycjach.

Koszulka + nadruki:

?na cieñszej koszulce t-shirt: 
?na grubszej koszulce t-shirt:
?na cieñszej koszulce longsleeve: 
?na grubszej koszulce longsleeve:
?na koszulce polo: 

Sam nadruk (na przyk³ad na przes³anej czêœci garderoby):

?pierwszy, pojedynczy nadruk standardowy: 
?drugi nadruk standardowy (przyk³adowo na drugiej stronie koszulki): 
?dodatkowy nadruk na ramiê (nick, imiê):

Op³aty zwi¹zane z wysy³k¹:

?Pakowanie i wysy³ka przesy³k¹ priorytetow¹ (ma³e zamówienia): 

Wszystkie ceny podane w cenniku s¹ cenami brutto (zawieraj¹ podatek VAT).
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