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VÄVT MÄRKE VM56

VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA TYPER AV BAKSIDOR

Med ett vävt märke får du en exklusiv, tydlig
och snygg märkning som passar utmärkt på
en mer dressad look så som piké, kavaj, skjorta.
Mycket passande även till handdukar, plädar
m.m.
VM56 skärs i rektangelformat med raka hörn.
Maximalt 12 färger.
Kan fås med:
Värmebaksida standard
Värmebaksida industri
Självhäftande standard
Självhäftande special

VÄVT MÄRKE VMF56

VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA TYPER AV BAKSIDOR

Med ett Vävt märke VMF56,
formskuret innebär det att formen
kan vara helt valfri.
Ett vävt märke höjer plaggets
utseende och ger ett exklusivt intryck.

Kan fås med:
Värmebaksida standard
Värmebaksida industri
Självhäftande standard
Självhäftande special

VÄVT MÄRKE BASIC
Med ett Vävt Märke Basic finns det
många möjligheter.
Det kan sys fast runt kanten på t.ex.
plädar, handdukar, ärmslut på
skjortor, pikéer m.m.
Dessa är även vanliga till
nacketiketter, mittvik till handdukar
eller sidvik.

PRINT & WEAVE

VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA TYPER AV BAKSIDOR

Print´n Weave är ett vävt märke med
sublimeringstryck.
Här får du den textila känslan med
vilket tryck du önskar så som bilder,
foton, toningar m.m.

Kan fås med:
Värmebaksida standard
Värmebaksida industri
Självhäftande standard
Självhäftande special

KONSTLÄDER

VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA TYPER AV BAKSIDOR

Ett märke som graveras med laser
och ger en oerhört hög detaljrikedom.
Passar mycket bra på stickat och
fleece, snygg detalj på jackan, pikéer
som ger dem lite tuffare intryck.
Finns i färgerna svart, brunt och grått.
Kan fås med:
Sömnadskanal för sömnad
Värmebaksida standard
Värmebaksida industri
Självhäftande standard
Självhäftande special

BRODERAT / VÄVT MÄRKE
INKLUSIVE VÄRMEBAKSIDA, ASIEN PRODUKTION

Ett märke i kombinationen broderat/
vävt ger en riktigt exklusive känsla.
Dessa passar utmärkt till pikéer,
college, jackor, byxor och väskor.
De går även att få med antingen
langetterad eller broderad kant som
antingen kan sys på för en extra effekt
eller värmas på.

IMAGE GRIPPING TRANSFER

1-6 FÄRGSTRYCK, PROCESSTRYCK OCH PROCESS MED BRODYREFFEKT

Vår transfer är framtagen för att
fungera på de flesta kända material
på marknaden. En transfer till nästan
alla produkter vilket innebär en enklare hantering för Er och Er kund
behöver inte köpa flera olika kvaliteter.
Transfer passar bäst på t-shirt,
funktionskläder, arbetskläder, väskor
m.m.

REFLEXTRANSFER
VISA ÄVEN DITT VARUMÄRKE I
Enfärg/Flerfärg I MÖRKER!

När det blir mörkare ute är det oerhört
viktigt att synas i mörker! Perfekt att
använda på ytterplagg så som
mössor, jackor, väskor, halsdukar m.m.
Låt oss hjälpa dig ta fram ditt
varumärke i reflex.

3M REFLEXFOLIE / 3M REFLEXBAND
VISA ÄVEN DITT VARUMÄRKE I MÖRKER

När det blir mörkare ute är det oerhört
viktigt att synas i mörker! På långt håll,
med våran reflex syns du redan på
125 meters håll.
Perfekt att använda på ytterplagg så
som mössor, jackor, väskor, halsdukar
m.m. Vi arbetar med 3M, som är
marknadsledande inom
reflexmaterial.
Låt oss hjälpa dig ta fram ditt
varumärke i reflex.

LOGOBÄLTE
LÄNGD 120 ELLER 140 CM

Vad passar bättre, till både
arbetsbyxor, jeans eller varför inte
shorts, om inte med ett snyggt loggat
bälte.
Bältet består av slitstarkt
polyesterband med antingen tryck på
eller med ett påsytt vävt band.
Spännet finns i blankt eller matt
utseende.

VÄVD ZIPPER / ZIPPER KONSTLÄDER
ENKELSIDIG, DUBBELSIDIG, FYLLD ELLER FORMSKUREN

Med antingen vävd eller konstläder
zipper märker du upp jackor, tröjor,
fleece, väskor etc.
Zippern fästs i dragkedjan på ett
enkelt, snyggt och praktiskt sätt.
Vävda zippers finns som enkelsidig,
dubbelsidig, fylld och formskuren.
Konstläder finns i färgerna svart, grått
eller brunt.

TRYCKT LOGOBAND / KARBINKROK
Logoband används i dag i otroligt
många sammanhang. Mässor, event,
passerkort eller varför inte privat
hemma för husets nycklar etc.
Vi kan erbjuda er flera olika
utföranden, allt från enkla till mer
avancerade med flera detaljer och
tillbehör.

FESTIVALBAND
VÄVT / TRYCKT INKL TALLURIT
Det finns många tillfällen där ett
festival/eventband behövs,
musikfestivaler, nöjesparker, spa,
kickoffer m.m.
Vi har vävda, tryckta och varför inte i
silikon till badhus/spa etc.

DIREKTBRODYR
Direktbrodyr är en riktigt snygg
applicering på de flesta plagg.
Få ett rufft intryck på college eller
jacka samtidigt som det blir elegant
på skjortor, kavajer, jackor.
Användningsområdena är nästintill
oändliga, Ton i ton passar perfekt om
du vill synas men på ett diskret vis.
Badrockar, handdukar, väskor är
också vanliga produkter att brodera
på. Fördelen är också att du kan
brodera i så låg kvantitet som 1 styck.

BAMATEX TRYCKSCHEMA
SCREENADE TRANSFER
ARBETSKLÄDER
CORDURA
BÄVERNYLON
BOMULL
BLANDAT

150°
150°
150°
150°

EFTERVÄRM 3-4 SEK*
EFTERVÄRM 3-4 SEK*
VID BEHOV
EFTERVÄRM 3-4 SEK*

2-4 BAR
2-4 BAR
2-4 BAR
2-4 BAR

PROFILKLÄDER
PIKÉ, T-SHIRT, COLLEGE
KEPS
NYLON
SKALJACKA (PU INSIDA)
REGNPLAGG (PVC + PU)
SOFTSHELL

130°-150°
10 SEK
VID BEHOV
130°-150
10 SEK
VID BEHOV
130°-150
10-12 SEK
EFTERVÄRM 2-3 SEK*
130°
10 SEK
EFTERVÄRM 2-3 SEK*
120°-140°
7-10 SEK
EFTERVÄRM 2-3 SEK*
VÄNLIGEN KONTAKTA OSS FÖR INFORMATION

2-3 BAR
2-3 BAR
2-4 BAR
2 BAR
2-3 BAR

SPORTPLAGG
MATCHTRÖJA

140°-150°

2-3 BAR

10-12 SEK
10-12 SEK
10-12 SEK
10-12 SEK

10 SEK

EFTERVÄRM 2-3 SEK*

REKOMMENDERAD PÅVÄRMNINGSTEMPERATUR FÖR ÖNSKAD TVÄTTÄKTHET
( MONTERA EFTER FÖLJANDE TEMPERATURANVISNINGAR )

115°-129° = 30° TVÄTT

130°-139° = 40° TVÄTT

140°-149° = 65° TVÄTT

150°-170° = 85° TVÄTT

* FÖR BÄSTA RESULTAT, ANVÄND OVANSIDAN PÅ BÄRAREN. EFTERVÄRMNING DIREKT PÅ TRYCK ELLER MED TEFLONDUK GER TRANSFERN EN LITE BLANKARE YTA. VIKTIGT ATT
KOMMA IHÅG ÄR ATT DETTA ÄR GENERELLA INSTRUKTIONER OCH SKA ANPASSAS EFTER MATERIAL. VISSA MATERIAL ALSTRAR MER VÄRME ÄN ANDRA, VÅR REKOMMENDATION
ÄR DÅ ATT SÄNKA TEMPERATUREN OCH SEDAN TIDEN. DET ÄR VIKTIGT ATT NI TESTAR SJÄLVA OCH VID EVENTUELLA FRÅGOR KONTAKTAR OSS.

VÄVDA MÄRKEN VM56 & VMF56
INGEN TVÄTTÄKTHET
120°-130°
20-30 SEK
2-3 BAR
TVÄTTÄKTHET 40°
140°-150°
20-30 SEK
2-3 BAR
TVÄTTÄKTHET 60°
165°-170°
15-20 SEK
2-3 BAR
INDUSTRITVÄTT
195°
20 SEK
2-3 BAR
LÅT PLAGGET SVALNA INNAN VIDARE HANTERING, UNDVIK ATT VIKA PLAGGET ÖVER MÄRKET.
BRODERADE MÄRKEN & VÄVDA MÄRKEN
BEROENDE PÅ MATERIAL
150°-160°

( ASIENPRODUKTION )

20-25 SEK

3-4 BAR

FOLIESKUREN VINYL & REFLEX
BÄRARE DRAS VARM...
150°-165°

10-15 SEK

EFTERVÄRM 2-4 SEK

3-4 BAR

FOLIESKUREN FLOCK & FLOCKTRANSFER
BÄRARE DRAS SVAL...
155°-165°

14-17 SEK

EFTERVÄRM 2-4 SEK

2-3 BAR

Vad är Tokyo?
Tokyo är ett verktyg som tagits fram för att skapa en
enkel och effektiv orderläggning.

Presenterar webbshoppen

-

Med hjälp av Tokyo kan Ni lätt hålla koll på vilka
ordrar Ni har inlagda. Ni kan även se vem som lagt
ordern, vilket datum ordern registrerades, om din
order är levererad, vilket datum produkterna skall
skickas från oss, och hur mycket totalkostnaden
blev.

Med fokus på användarvänlighet har vi lyckats ta fram
ett vektyg som gör det enkelt för Er som kund att
säkerställa Er förädling, se orderhistorik, och kalkylera
priser.

Varför skall jag använda Tokyo?
Förutom att erbjuda möjligheten att registrera era
egna ordrar direkt på hemsidan kan även Tokyo hjälpa
Er med att räkna ut priser och hålla koll på Er
orderhistorik.
-

Order history

-

Motivbibliotek
Alla motiv ni beställer sparas i vårt motivbibliotek.
Sök bara på motivnamnet för att se alla tidigare
tillverkade motiv. Man kan även lägga
repeatbeställningar direkt via biblioteket.

Kalkylatorn
Genom att ange produkt, storlek och antal färger
kan vår kalkylator ge Er ett exakt pris utan att
behöva ringa, maila eller slå i en traditionell prislista.

-

Placeringsverktyget

Spara tid med Tokyo!

Om jag inte har ett färdigt underlag?

Med hjälp av vårt nya placeringsvektyg kan man
göra placeringsinstruktioner direkt i Tokyo.
Välj bara motivet Ni vill placera ut på plagget från
Er varukorg.

Genom att logga in i webblösningen kan Ni registrera
era egna ordrar direkt via Tokyo.
Det enda du behöver göra för att lägga en egen order
är att ange:

Dra sedan ut motivet på rätt plats på plagget.
Man kan völja att placera ut sina motiv på våra
förbestämda plagg, eller ladda upp bilder på sina
egna plagg.

- Typ av produkt ni önskar att beställa
- Motivnamn, som ni sedan kan söka på i ert
motivbibliotek.
- Bredd och höjd på motivet
- Vilka färger motivet innehåller.

Om Ni inte har den information kring motivet som
krävs för att lägga ordern själv, hjälper kontoret Er
med att lägga in beställningen.
Med hjälp av Tokyo kan vi lägga upp ärenden för att
hålla koll på alla pågående motiv och beställningar.

När man har gjort klart sin mall får man namnge
mallen, för att man lätt skall kunna hitta sin mall om
man vill göra en repeatbeställning på hela
uppsättningen.

Ladda sedan upp en vektoriserad fil på motivet och
ange hur många ni önskar beställa.
När Ni har sparat Er beställning läggs den i Er varukorg
där Ni kan se totalkostnaden på Er beställning, innan Ni
väljer att bekräfta köpet.

Ni får en bekräftelse när ärendet är skapat. Ett
korrektur när ärendet är behandlat och en bekräftelse när ärendet har blivit till en order.
Vill man gå tillbaka till ett påbörjat ärende behöver
man bara ange sitt ärendenummer. Då hittar vi de
senast aktuella korrekturen, ihop med den
unsprungliga informationen
kring beställningen.

BAMATEX AB
FÖRETAGSGATAN 34
504 64 BORÅS
SWEDEN
ORDER@BAMATEX.SE
WWW.BAMATEX.SE
+46 (0)33-180 11 80

