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Standardtryk på reklametekstiler.
Standardbreddemålene er maksimalmål for motiver, der skal „fyldes ud“ på trykemnerne, f.eks. på t-shirt.
Ved tryk på t-shirt i børnestørrelser kan det dog være nødvendigt at reducere motivernes størrelser. Ved
trykning skal fladen, der trykkes, på være jævn. Placeringsmålene er derfor angivet fra ribkant, hvor den
„plane“ flade starter.
Fronttryk og rygtryk.

Front- og rygtryk placeres 8 - 10 cm. fra syning, til motivets overkant. Standard trykbredde 28 - 30 cm. og for
cirkelformede eller trekantformede motiver 23 - 25 cm.
Brysttryk.

Brysttryk placeres ca. 15 cm. fra syning til motivets centrum og 10 cm. henholdsvis til venstre ("v. bryst") og til
højre ("h. bryst") fra trøjens midte til motivets centrum. Standard trykbredde 8 - 10 cm. og for cirkelformede
eller trekantformede motiver 7 - 8 cm.
"Tv-tryk" og nakketryk.

TV-tryk placeres 2 - 3 cm. og nakketryk placeres 4 - 5 cm. fra syning til motivets overkant på henholdsvis på
front og ryg. Standard trykbredde 7 - 10 cm.

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Ærmetryk.

Ærmetryk placeres 1½ - 2 cm. fra syning til motivets underkant henholdsvis på venstre ("v. ærme") og højre
ærme ("h. ærme"). På langærmede trøjer kan motivet placeres enten i samme afstand fra skulder som på
kortærmede eller nede ved hånden 1½ - 2 cm. fra syning. Standard trykbredde 8 - 9½ cm. og for cirkelformede eller trekantformede motiver 7 - 8 cm..

Posetryk.
Posetryk skal placeres 2 - 3 cm. fra syningerne, og derudover skal der tages hensyn til eventuelle sider og
bund. Når posen foldes sammen, kan sider og bund gøre trykfladen mindre. Standard trykbredde 27 - 30 cm.
- alt andet efter aftale.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_3.htm
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