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ROZMIARY KOSZULEK
Jak sprawdziæ jaka koszulka bêdzie dla
nas najlepsza?

B

A

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
wyniki pomiarów z tabelami
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 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
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

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
2
dwóch wersjach - cieñszej (gramatura 155 g/m2) i grubszej (gramatura 185 g/m - mêskie i
2
2
205 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
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Agressiva 69

Agressiva 69

AC/DC

Allman Brothers

And One

Apoptygma Berzerk

Apoptygma Berzerk

Ashbury Heights

Bauhaus
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Camouflage

Camouflage

Clan Of Xymox

Cliche

colony 5

Combichrist

combichrist

Combichrist

Combichrist
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Covenant

Covenant

Cybertec

David Bowie

David Bowie

De/Vision

Decoded Feedback

Deine Lakaien

Diary Of Dreams

ZESPO£Y MUZYCZNE

KATALOG WZORÓW

Diorama

Diorama

Diorama

Dirty Rotten
Imbeciles

Dr Dre

Dream Theater

EBM - Electro Zone

EBM - Enjoy EBM

EBM - Electronic
Body Music
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EBM - trybik

EBM - zêbatka

FIxmer - McCarthy

Front 242

Front 242

Front 242

Front 242

Front 242

Funker Vogt
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Genesis

Hocico

Hocico

IAMX

In Strict Confidence

Indios Bravos

IRA

Joy Division

Kraftwerk
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Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk
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Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk

Kraftwerk
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Lacrimosa

Linkin Park

linkin Park

London After
Midnight

LOWE

Mesh

Metallica

Metallica

Metallica
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Min In a Box

Min In a Box

Minerve

Nine Inch Nails

Nine Inch Nails

Nirvana

Nirvana

Nitzer Ebb

Nitzer Ebb
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Nitzer Ebb

Nitzer Ebb

NUN

Oddzia³ Zamkniêty

Pearl Jam

Placebo

Psyche

Queens Of the Stone
Age

Rammstein
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Rammstein

Rammstein

Rammstein

Rammstein

Republika

Republika

Saxo

Sisters Of Mercy

Smashing Pumpkins
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Smashing Pumpkins

Spetsnaz

Spetsnaz

The Cure

The Cure

The Cure

The Cure

The Cure

The Cure
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The Cure

The Cure

The Cure

The Cure

The Cure

The Cure

The Cure

The Cure

The Cure
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The Cure

The Cure

Tom Waits

Tool

U2

U2

U2

U2

Ultravox
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Ultravox

VNV Nation

ZZ Top

ZZ Top

VNV Nation
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CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA
W jakiej technologii wykonywany jest nadruk?
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.
Jak du¿e s¹ nadruki?
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.
Czy nadruki przedstawione w katalogu mo¿na modyfikowaæ?
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.
Jak mo¿na zamówiæ wykonanie nadruku na koszulkê?
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

Jak mo¿na zap³aciæ za zamówienie?
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.
Jak d³ugo czeka siê na realizacjê zamówienia?
Zwykle do kliku 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?
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 14 dni od daty otrzymania przesy³ki. Zwrot taki nast¹piæ mo¿e
jednak pod pewnymi warunkami.
?
Klient musi powiadomiæ sprzedawcê o przyczynie 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.
Jak du¿e mo¿e byæ zamówienie?
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.
Ile wynosi op³ata za wysy³kê zamówionych koszulek?
Standardowo wysy³ka kosztuje 12 z³ (za wysy³kê i zapakowanie przesy³ki). Przy du¿ych
zamówieniach cena wysy³ki bêdzie ustalana indywidualnie.
W jaki sposób mo¿na œledziæ przesy³kê?
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.
Czy mo¿na zamówiæ wykonanie w³asnego wzoru?
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?
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
(pliki w formacie cdr, ai, eps).
Czy mogê zamówiæ wykonanie na koszulce zdjêcia lub grafiki zawieraj¹cej p³ynne
przejœcia barw?
Niestety, w technologii termotransferu nie mo¿na przygotowaæ takich nadruków. 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.
Jak wygl¹da paleta barw dostêpnych w nadrukach?
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:
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).
Ile kosztuje wykonanie indywidualnego zamówienia?
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) 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.
Czy mo¿na zamówiæ jedynie nadruk i przys³aæ czêœæ garderoby, na którym mia³by byæ
zrobiony?
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.

CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA
Jak dbaæ o zakupione koszulki z nadrukami?
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.
Jak post¹piæ z nadrukiem, który pomimo stosowania siê do powy¿szych rad
"odejdzie" od koszulki po którymœ praniu, lub w trakcie zwyk³ego u¿ytkowania?
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.
Gdzie mogê uzyskaæ dodatkowe informacje?
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):
Nadruki na koszulkach:
?
na cieñszej koszulce t-shirt: 30 z³
?
na grubszej koszulce t-shirt: 40 z³
?
na cieñszej koszulce longsleeve: 40 z³
?
na grubszej koszulce longsleeve: 50 z³
?
na koszulce polo: 50 z³

Same nadruki:
?
pierwszy, pojedynczy nadruk standardowy: 15 z³
?
drugi nadruk standardowy (na drugiej stronie tej samej koszulki): 10 z³
?
dodatkowy nadruk na ramiê (nick, imiê): 5 z³

Op³aty zwi¹zane z wysy³k¹:
?
Pakowanie i wysy³ka przesy³k¹ priorytetow¹: 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.
Wszystkie ceny podane w cenniku s¹ cenami brutto (zawieraj¹ podatek VAT).

FF-Tech Jacek Œlopek
ul. Grottgera 3
51-630 Wroc³aw
www.ff-tech.wroclaw.pl
info@ff-tech.wroclaw.pl
tel./fax. (71)348-09-04
kom. 0-512-225-505
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