MR Print Oy tarjoaa laajan valikoiman vapaa-ajan vaatteista työvaatteisiin painatuksilla.
On kyse sitten työvaatteista, urheiluvaatteista, arkivaatteista, brändivaatteista tai vaikkapa
kodin tekstiileistä sisustukseen.
Saat meiltä kattavat palvelut mainontaan ja markkinointiin suunnittelusta täydellisiin toimituksiin.
Liiketoimintanamme ovat yksilöidysti painetut vaatteet, joten jokainen vaatekappale on uniikki ja
tehty juuri asiakasta vasten.
Tekstiilipainatukset lämpösiirtokuvina, DTG-tulostuksella tai silkkipainolla.
Esimerkkituotteita: T-paidat, colleget, pikeet, takit, seura-asut, pelipaidat, tuulipuvut, laukut,
lippikset, pipot, mainoskassit
DTG (englanniksi Direct to garment) tarkoittaa suoraan tekstiilille digitaalisesta lähteestä
toteutettavaa painatusta. ”Direct To Garment” painomenetelmässä kuva tulostetaan suoraan
paitaan. DTG antaa rajattomat mahdollisuudet monivärikuvien kuten esimerkiksi valokuvien
painamiseen t-paitaan. Nykyaikainen digitaalinen tulostusmenetelmä jota käytämme
mahdollistaa puhtaat täydelliset liukuvärjäykset joihin ei perinteisillä painomenetelmillä
pystytä. DTG-painatuksen etu on nopeus ja teoriassa rajaton värimäärä pienessäkin erässä.
DTG painatuksella pystytään toteuttamaan hyvin monivärisiä sekä yksityiskohtaisia (esim.
valokuvat) töitä ja sen hinnoittelu ei silkkipainon tapaan perustu värien määrään. Tämän
vuoksi DTG mahdollistaa myös pienempien moniväritöiden kustannustehokkaan tuotannon.
DTG hintaan vaikuttavat olennaisesti paidan väri ja painatuksen koko. Kaikkiin värillisiin
paitoihin, paitsi valkoisiin paitoihin tarvitaan primeroinnin lisäksi ”under white” värikerros
kirkkaiden sävyjen korostamiseksi. Mustetta kuluu tummaan paitaan huomattavasti
enemmän kuin valkoiseen. Painatusten kappalemäärä ei ole sidottu hintaan koska hinta
koostuu pääasiassa mustekustannuksista.
DTG painojälki kestää mainiosti kulutusta ja usein painatus ns. ”kuolee paidan mukana”.
Kyseistä painatustekniikkaa suositellaan lähinnä puuvillapohjaisiin tekstiileihin.
Sekoitekankaiden (esim. 50% puuvilla ja 50 % polyesteri)
.

Lämpösiirtopainatuksessa kiinnitetään ohut kalvo kuumalla prässillä tuotteeseen.
Lämpösiirtopainatus on erinomainen tapa painaa esimerkiksi huomioliivit, urheilutekstiilit,
bränditekstiilit ja työvaatteet koska painojälki on tasainen, yhtenäinen ja hieman muovisen
näköinen.
Tarrakalvoja on saatavissa eri väreissä, myös hopean ja kullanvärisinä tai
Glitter-pintaisena. Erityisen suosittuja ovat heijastinpainatukset esim. pipoissa.
Lämpösiirtopainatusta käytetään paljon mm. urheilutekstiileissä kuten pelinumerot ja logot.
Lämpösiirto on helppo ja näyttävä tapa merkata yksilölliset tuotteet, kun kyse on kohtalaisen
pienistä määristä.
Lämpösiirtopainatuksella voidaan painaa myös monivärisiä kuvia, jotka on tulostettu
tulostin-leikkurilla painatukseen käytettävälle materiaalille. Kuva painetaan samalla tavalla
tuotteeseen, esim. t-paitaan, kassiin, collegeen, työvaatteisiin.
Painettavat kalvot ovat kuitenkin ajan myötä kehittyneet kestämään selvästi paremmin kulutusta.
ja myös muuttuneet ohuemmiksi, sekä venyvemmiksi lisäen painetun tuotteen käyttömukavuutta
Kalvopainatus voidaan toteuttaa joko yksivärisestä kalvosta laajasta värivalikoimasta, tai
painamalla esim. jokin kuva valkoiseen kalvoon, joka mahdollistaa esim.valokuvien tms. hyvin
moniväriset painatukset. Tulostettavan lämpösiirtomateriaalin osalta painatus tehdään
tulostimella valkoiselle kalvolle ja se prässätään tekstiilituotteen pintaan. Tässäkin voi käyttää
koko värispektriä. Tulostettavan lämpösiirtomateriaalin osalta tulee ottaa huomioon, että 15-20
pesun jälkeen saattavat värit alkaa himmetä
Siirtokalvot on useimmiten valmistettu polyuretaanista ja ne kestävät hyvin myös pesun
kunhan noudatetaan painomenetelmäkohtaisia erityisohjeita. Todella pienet painatuksen
yksityiskohdat eivät useinkaan ole toteutettavissa siirtokalvolla joten painoaineisto tarkastetaan tällaisten varalta ennen tuotantoa.
Suosittelemme pesemään painetut vaatteet enintään 40°C-lämpöisessä vedessä nurinpäin
käännettyinä, ei valkaisuaineita eikä kuivausrumpua saa käyttää.
Voitte tilata meiltä myös lämpösiirto paino-logot erikseen ja painaa vaatteet itse. Painamisen
voitte suorittaa meidän ohjeiden mukaan ja säästää. Toimitamme painokuvia yrityksille, seuroille sekä yhdistyksille. Hinnoittelu koon sekä määrien mukaan.

Teippaus- ja messupalvelumme kattavat kaiken mahdollisen yksittäisistä mainostarroista messujen mainosteippeihin. Ikkunateippaukset, mainosteippaukset ja ajoneuvoteippaukset ovat erittäin
tehokas ja näkyvä keino markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluja. Toteutamme ammattitaidolla
vaativimmatkin projektit.
Teippaus projekti alkaa aina huolellisella suunnitelulla. Huolellisen suunnittelun jälkeen valmistamme tarvittavat teipit ja kalvot, valituista materiaaleista mittatilaustyönä.
Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia tarramateriaaleja asiakkaan toiveiden mukaan. Teemme
lähes kaikenkokoisia tarroja tulostamalla ja muotoon leikkaamalla. Turva- ja näkösuojakalvot
3M-turvakalvot ovat erikoissuojaavia kalvoja lasille räjähdyksen tai henkilön tuottamaa iskua vastaan.
Tulostamme muotoonleikattuja tarroja erilaisiin tarkoituksiin, sekä muita mainosmateriaaleja.
- Pienet mainostarrat
- Banderollit
- Veneiden teippaukset
- Moottoripyörien teippaukset
- Isot mainostarrat
- Taksitarrat
- Sisustustarrat
- Autoteippaukset
- Ikkunateippaukset
- Valomainosteippaukset
- Yritysopasteet
- Lämpösiirtokuvat

