SILKKIPAINATUS
Silkkipainatus on yleisimmin käytetty paitojen painatusmenetelmä ja se tarjoaa tunnetusti
laadukkaan lopputuloksen. Painatuksen värit toteutuvat kirkkaana, näyttävänä ja hyvin kestävänä.
Silkkipainatuksella onnistuu yksityiskohtaisetkin kuvat ja menetelmää hyödynnetään pääosin
puuvillaisiin tekstiileihin (esim. paitoihin, huppareihin, kangaskasseihin jne).
Silkkipainatetun erän hintoihin vaikuttaa ensisijaisesti tilausmäärä, painatuksen värimäärä sekä
valittu tekstiili. Silkkipainatuksella työstetään jokainen väri paitaan erikseen, joten mitä
värikkäämpi design on, sitä suurempi on työmäärä. Tilauserän suuruuden kasvaessa
silkkipainatusten hinnat putoavat kuitenkin vastaavasti tehokkaasti. Hinta ja laatu kohtaavat siis
usein saumattomasti. Menetelmän suosion ymmärtää helposti, kun näkee painatuksen jäljen.
Silkkipainatus ei aloituskustannustensa vuoksi ole kustannustehokas yksittäisten tuotteiden
tuotannossa. Suosittelemme menetelmälle 20 – 30 kpl minimitilauserää. Tällöin yleensä yhden
tuotteen tuotantokustannukset asettuvat jälleenmyyntiä silmällä pitäen fiksuihin lukemiin.
Suosituimmat silkkipainatuserät ovat 50 kpl, 100 kpl ja isompiin tilaisuuksiin 500 kpl. Voimme
kuitenkin toteuttaa painatukset aina juuri teidän tarpeidenne mukaisesti. Voitte kysyä lisää
sähköpostitse info@unomas.fi

aineisto-ohje
1. TIEDOSTOMUOTO
Alla olevasta taulukosta voitte tarkistaa toivotut tiedostomuodot. Parasta olisi saada painettava
kuva vektorigrafiikka muodossa. Jos vektori ei onnistu, niin myös hyvänlaatuinen kuvatiedosto
toiminee. Mikäli ette ole varma kuvanne toimivuudesta painatuksille, niin voitte lähettää designin
meille ilmaiseen tutkailuun info@unomas.fi.

PARAS
•Vektorigrafiikka muodossa
•.PDF
•.AI
•.EPS
•.SVG

HYVÄ
•300 dpi:n resoluutio
•.TIFF
•.PSD
•.PNG

2. Painatuksen koko
Jos teillä on toiveita painatuksen koosta, niin voitte lähettää designin valmiiksi luonnollisessa 1:1
koossa. Vaihtoehtoisesti voitte myös mainita toiveista tilauksen yhteydessä. Painatuksen kokoa ei
ole pakko suunnitella valmiiksi, voitte jättää printtikoon valitsemisen myös asiantuntevalle
tuotantotiimillemme.
Huom! Painatuksen koko määräytyy yleensä erän pienimmän paidan perusteella. Käytännössä siis
se printti, mikä mahtuu erän pienimpään paitakokoon, lyödään kaikkiin. Alta voitte tarkastaa
arvioidut maksimi painatuskoot.
Unisex Small Rintapainatus – n. 27 x 27 cm
Unisex Medium Rintapainatus – n. 30 x 30 cm
Unisex Small Selkäpainatus – n. 32 x 45 cm
Unisex Medium Selkäpainatus – n. 35 x 45 cm

3. Painatuksen asettelu
Jos haluatte normaalista poikkeavia asetteluja painatuksille (esim. hihaan, huppuun), niin olkaa
meihin yhteydessä sähköpostitse ennen tilausta. Laskemme erillisen tarjouksen projektille.
Jos teillä on toiveita painatuksen asettelusta (esim. kuinka monta cm tulisi jättää kuvan ja
kauluksen yläreunan välille), niin voitte esittää ideat tilauksen yhteydessä. Painatuksen asettelua ei
ole välttämätöntä suunnitella valmiiksi, voitte jättää asettelun suunnittelun myös asiantuntevalle
tuotantotiimillemme.
4. Painatuksen värit
Jos teillä on toiveita painatuksessa käytettävistä väreistä, niin voitte lähettää tilauksen yhteydessä
tarkat Pantone – värikoodit tietoomme. Jos tarkkoja koodeja ei ole, niin tuotantotiimimme
matchaa sopivat painovärit mahdollisimman lähelle lähettämäänne designia. Luonnolliset
painovärit saattavat hieman poiketa tietokoneen ruudulta näkyvistä grafiikoista. Pyrimme
kuitenkin aina mahdollisimman samankaltaiseen lopputulokseen.

