Šňůrky na krk

s potiskem
v naší nabídce najdete:
• standardní šňůrky na krk
• standardní šňůrky na krk s trojzubcem
• vytkávané šňůrky
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• kombinované šňůrky
• kulaté šňůrky
• příslušenství

STANDARDNÍ ŠŇŮRKY NA KRK
materiál šňůrky:

satén, hladký lesklý materiál

typ šňůrky – označení:

standardní šňůrka s potiskem

délka šňůrky:

86 cm

délka šňůrky v ohybu
– vnitřní část na krku:

43 cm

karabina:

2 typy – krab, rybka

šířka šňůrky:

standardní šíře:
10 mm/15 mm/20 mm
ostatní šířky na vyžádání

tisk technologie:

sublimační CMYK – plnobarevný

tisk:

jednostranný, oboustranný

ceny:

c eny určuje počet objednaných
ks, šířka pásky a také tisk –
jedno či oboustranný tisk. Ceny
neurčuje počet barev do tisku

min. počet pro realizaci:

100 ks
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STANDARDNÍ ŠŇŮRKY S PLASTOVÝM TROJZUBCEM
materiál šňůrky:

satén, hladký materiál

typ šňůrky – označení:

standardní šňůrky na krk, zakončené plastovým trojzubcem
a karabinou dle výběru

délka šňůrky:

90 cm

délka šňůrky v ohybu
– vnitřní část na krku:

45 cm

karabina:

2 typy – krab, rybka

šířka šňůrky:

standardní šíře:
10 mm/15 mm/20 mm
ostatní šířky na vyžádání

tisk technologie:

sublimační CMYK – plnobarevný

tisk:

jednostranný, oboustranný

ceny:

c eny určuje počet objednaných
ks, šířka pásky a také tisk –
jedno či oboustranný tisk. Ceny
neurčuje počet barev do tisku

min. počet pro realizaci:

100 ks

VYTKÁVANÉ ŠŇŮRKY NA KRK
materiál šňůrky:

RAW – polyester

typ šňůrky – označení:

vytkávané šňůrky na krk
– s karabinou 86 cm

délka šňůrky:

– s plastovým trojzubcem
a karabinou 90 cm

karabina:

2 typy – krab, rybka

barva materiálů šňůrky:

standardní barvy: červená,
oranžová, žlutá, zelená, tm. zelená, šedá, modrá, tm. modrá,
sv. modrá, fialová, hnědá, bílá,
černá

šířka šňůrky:

standardní šíře:
/15 mm/20 mm/25 mm

barevné provedení:

vytkávání 1–2 barev + základní
barvy. Vždy nutné konzultovat
výsledný efekt na vnitřní straně

výrobní technologie:

vytkávání, strojové

ceny:

ceny šňůrek určuje počet vytkávaných barev, počet šňůrek
a šířka šňůrky

min. počet pro realizaci:

250 ks
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KOMBINOVANÉ ŠŇŮRKY NA KRK
materiál šňůrky:

horní část – satén, sublimační
tisk, spodní část – raw, polyester – hrubý materiál

typ šňůrky – označení:

šňůrky na krk – KOMBINOVANÉ

provedení 1

standardní délka zakončeno
karabinou (86 cm), 2 cm široká
spodní RAW šňůrka + 1,5 cm
široká horní potištěná šňůrka

provedení 2

standardní délka s plastovým
trojzubcem a karabinou,
(90 cm), 2,5 cm široká spodní
RAW šňůrka + 2 cm široká horní
potištěná šňůrka

barva horní šňůrky:

tiskne se CMYK metodou sublimačního tisku

barva spodní šňůrky:

RAW materiál: černá, modrá, tmavě modrá, žlutá, oranžová, tmavě
zelená, červená – ostatní lze realizovat na objednávku od 1000 ks

tisk technologie:

sublimační CMYK – plnobarevný

technologie výroby:

horní část – sublimační tisk
spodní část – vytkávání

ceny:

ceny šňůrek určuje počet šňůrek, šířka šňůrky. Ceny neurčuje
počet barev do tisku

min. počet pro realizaci:

100 ks

KULATÉ ŠŇŮRKY NA KRK
materiál šňůrky:

polyester, tkaný, měkký materiál
uvnitř

provedení:

7 mm široká šňůrka

délka šňůrky:

standardní 90 cm

konfekce šňůrek:

zakončeno karabinou krab nebo
rybka, telefonním závěsem

barevné provedení:

vytkávání dle požadavku klienta
v odstínech Pantone

min. počet pro realizaci:

1 000 ks
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kroužky na klíče:
průměr 10 / 15 / 20
a 25 mm

Jednoduché
telefonní očko

Černý plastový
trojzubec

Měkké plastové
pouzdro

Karabina krab
pro šířku šňůrek:
10 / 15 / 20 mm

Karabina rybka
pro šířku šňůrek:
10 / 15 / 20 mm

PVC plastový
telefonní závěs

Pevné plastové
pouzdro

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VÝROBĚ ŠŇŮREK S POTISKEM:
Technologie tisku: sublimační tisk

tisk na Vnitřní stranu: vystředění loga

U této technologie tisku nelze dodržet Pantone odstíny dle
firemních logomanuálů. Jedná se o druh digitálního tisku,
který toto neumožňuje. Tiskne se v CMYK rozkladu barev.
Pro co největší zpřesnění tisknutých odstínů lze při objednávce zaslat info o Pantone barvách, kterými se budeme při
výsledném tisku řídit.

U šňůrek na krk v provedení – standardní a standardní
s trojzubcem, nelze garantovat u vnitřního tisku to, že tištěné logo bude umístěno přesně v ohybu na krku.

Konfekce: provedení šňůrek – MANUÁLNÍ
dokončovací práce
Klíčenky na krk jsou realizovány strojovou výrobou, ale
dokončovací práce – šití (konfekce) je manuální lidská práce.
U přední strany jsme schopni dodržet pravidlo, že logo (text)
nebude přerušeno švem či plastovým trojzubcem. U zadní
strany toto nejsme schopni pohlídat.

vytkávané šňůrky: Výsledný vzhled
zadní strany
Jedná se o strojovou výrobu vytkávaných šňůrek, u této
technologie výroby nelze garantovat a ovlivnit výsledný
vzhled zadní (vnitřní strany). Jedná se o vytkávání základní
barvy a další 1–2 barev do sebe (počet barev je nutné konzultovat na základě grafiky šňůrek.

