
Têxteis

Telas de serigrafia para a indústria têxtil.
O mercado de impressão têxtil é uma das aplicações de serigrafia mais populares.
Impressora têxtil continua a ultrapassar os limites da criatividade e custo a um preço
competitivo.

Visão global

Beleza, brilho e efeitos: Impressão em telas e tecidos

Somos os que vestimos: E as excelentes telas de
serigrafia Sefar combinadas com seu nível de
experiência garantem, portanto, os mais belos
desenhos. Além disso, elas são capazes de
transformar materiais impressos em decorações
internas de apartamentos comuns em itens
totalmente de acordo com as tendências atuais. Tão
majestosa, tão colorida, tão ornamentada, de tão boa
qualidade: A serigrafia torna isto possível.
E – considerando que a criatividade possui muitas
faces atraentes – as camisetas produzidas por este
processo tornam-se muito mais do que apenas peças
funcionais. Refinada, exuberante, viva, tangível,
única: A serigrafia impressiona com excelentes níveis
de brilho e opacidade da cor, e suas possibilidades
quase ilimitadas na implementação de ideias e
efeitos criativos.

© Schlossberg

Nossa oferta. Seus benefícios:

Tecnologia e qualidade da fabricante líder mundial

Ampla linha de produtos para todas as necessidades de estoque

Produtos inovadores que oferecem o máximo de eficiência

Suporte individual para seus projetos de impressão
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Produção enxuta e eficiente, tanto na preparação do estêncil como no processo

de impressão

Sustentabilidade, segurança e confiabilidade na entrega do produto impresso

acabado

Parcerias locais em todo o mundo com as equipes de suporte da Sefar

Aumento na competitividade do seu negócio

Aplicações

Serigrafia para desenhos únicos – Telas finas
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Trabalho em linhas

Meios-tons

Cores especiais

Efeitos

Materiais fascinantes, desenho exclusivo, cores
inigualáveis:
A moda no cenário de sofisticação brinca com nossos
sentidos de maneira elegante e refinada. Ao longo do
caminho, a escolha da tela de serigrafia correta é
crucial. Será que a parte da frente e de trás da tela
devem ser idênticas? Será que o designer quer
algum efeito especial? Quanto mais complexa a
tarefa, maior a certeza de que só há uma solução
fácil de usar: A serigrafia. A SEFAR PET 1500 é
campeã absoluta devido à sua excelente relação
custo-benefício e propriedades ideais, quando
utilizada em aplicações padrão até a impressão
especial exclusiva.
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Impressão no ambiente – Telas grossas
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Trabalho em linhas

Meios-tons

Cores especiais

As tendências criativas, os detalhes ornamentados e
alta qualidade desempenham um papel importante
em um ambiente residencial bem conservado.
Ao utilizar a linha especial de telas SEFAR PET 1500,
pode-se implementar ideias de design inovadoras,
com cores e padrões magníficos a um preço
econômico.

Do extravagante à alta costura – Vestuário
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Trabalho em linhas

Meios-tons

Efeitos especiais

As camisetas evoluíram de simples peças interiores e
tornaram-se clássicas, populares e cotidianas, além
de acessórios de moda com uma qualidade cada vez
mais alta e conceitos autênticos de design. Além
disso, em uma variedade de cores, muitas vezes
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apresentando efeitos especiais. Durabilidade na
impressão? Incluída. Melhor do que a dos
concorrentes? Muito provavelmente. Contanto que
você utilize a SEFAR PET 1500.

Telas de Serigrafia

SEFAR PET 1500 – A tela de serigrafia utilizada por profissionais

SEFAR PET 1500 é a melhor base para
um número quase infinito de aplicações
de impressão de tela – o mais
procurado para a decoração de
qualquer substrato de impressão.
SEFAR PET 1500 está disponível na
maior gama de diferentes tipos de
malhas de serigrafia.

Locations

Sefar AG
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9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
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