CENNIK HURTOWY 2021
T-shirt
160g
180g
210g

Longsleeve
cena
22,00 zł
24,00 zł
26,00 zł

160g
180g
210g

Bluzy z dzianiny dresowej
klasyczna dziecinna
klasyczna uni-sex (bez kieszeni i kaptura)
klasyczna z kieszeniami (bez suwaka)
bluza z kapturem bez kieszeni
kangurka z kieszeniami bez suwaka
kangurka z kieszeniami na suwak
ZIP z kieszeniami bez suwaka
ZIP z kieszeniami na suwak
spodnie dresowe proste

Polo (250g 70%BW, 30%Elana)
cena
30,00 zł
33,00 zł
36,00 zł

kr. rękaw, kołnierz dziany
dł. rękaw, kołnierz dziany

280g
36,00 zł
46,00 zł
52,00 zł
55,00 zł
62,00 zł
68,00 zł
75,00 zł
81,00 zł
68,00 zł

340g
41,00 zł
53,00 zł
60,00 zł
63,00 zł
70,00 zł
76,00 zł
86,00 zł
93,00 zł
78,00 zł

duży
4,50 zł
5,50 zł
8,00 zł
5,50 zł
8,00 zł
9,00 zł

wielki
6,00 zł
7,00 zł
10,00 zł
7,00 zł
9,00 zł
12,00 zł

Nadruki (ceny dla ilości od 50 szt.)
t‐shirt 1 kolor
t‐shirt 2‐3 kolory
t‐shirt 4 kolory i powyżej
bluza 1 kolor
bluza 2‐3 kolory
bluza 4 kolory i powyżej

mały
3,50 zł
4,00 zł
6,00 zł
4,50 zł
6,00 zł
7,00 zł

380g
45,00 zł
57,00 zł
65,00 zł
68,00 zł
75,00 zł
82,00 zł
93,00 zł
100,00 zł
85,00 zł

Inne koszulki
cena
42,00 zł
48,00 zł

damska z lycrą
męska z lycrą
dziecinna

cena
25,00 zł
26,00 zł
18,00 zł

Ceny usług i wyrobów z drukiem transferowym:
koszulka termo full-print kr. rękaw / dł. rękaw
bluza klasyczna / kangurka poliester full-print
leginsy drukowane długie (damskie/męskie)
usługa druku sublimacyjnego na 1 szt. wyrobu

cena
45/55 zł.
75/100 zł.
50/70 zł.
15/22 zł.

koszulki i leginsy szyte na maszynach z bezuciskowymi
szwami płaskimi typu autolap
*) podane ceny są cenami netto (+23% VAT)
**) minimalna ilość zamówienia to 50 szt.

koszt przygotowalni drukarskiej: 80‐100 zł./kolor
(w zależności od wielkości sita oraz jakości dostarczonego materiału graficznego
koszt przygotowalni hafciarskiej: 100 zł.
koszty haftów są około 20% wyższe niż koszty nadruków ujęte w powyższej tabeli;
w/w ceny są orientacyjne ‐ najlepiej, aby każda produkcja była wyceniana indywidualnie

bluza
pozostałe
koszulka
spodnie
klasyczna
bluzy
Konstrukcja szablonów
wyjściówka na podstawie wzoru 130,00 zł 140,00 zł 160,00 zł 160,00 zł Przy zamówieniu kilku modeli rabat!
stopniowanie (wszystkie rozm.) 120,00 zł 140,00 zł 160,00 zł 160,00 zł Bardzo trudne i pracochłonne modele będą wyceniane indywidualnie.
odszycie 1 szt.
55,00 zł 80,00 zł 120,00 zł 120,00 zł Cennik odszyć pojedynczych sztuk na naszej wzorcowni
Ostateczne ceny zależą od takich parametrów jak: wielkość zamówienia, wielkość poszczególnych serii (im większe zamówienie, a mniej kolorów,
zmian nadruków itp., tym korzystniej), wielkości rozmiarów (małe, średnie, duże, superSize ‐ zużycie materiału), skomplikowania szycia (rozpłaszczenia,
naszywki, horągiewki, taśmy ozdobne, kontrastowe dodatki itp.), sposobu pakowania, transportu, warunków płatności itd.
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Często zadawane pytania
1. Jakie są ilości minimalne zamówień?
Ilość minimalna zamówienia to 50 szt. koszulek lub wyrobów dresowych z modelo-koloru - tzn. jednakowych produktów (ten sam kolor materiału i
zdobienia) w dowolnych rozmiarach.
Każda ilość poniżej minimalnej jest traktowana jak odszycie wzoru i wyceniana zgodnie z cennikiem usług wzorcowni.
W sporadycznych przypadkach możemy zrobić mniejszy nakład w "regularnej cenie", ale tylko w przypadku prostych bluz z mało skomplikowanym
zdobieniem, w standardowym kolorze, dla stałego Klienta itp.
Szycie zleceń niskonakładowych wymaga za każdym razem ustaleń indywidualnych, a czas realizacji może być dłuższy.

2. Wszywki i metki Klienta (możliwości i koszty).
Oczywiście wszywamy metki Klientów. Polecamy producentów: Epus, Abaart, Magam, Tawo, Hotprint. Proponujemy zamawiać wszywki we własnym
zakresie i kierować je do nas. Na terenie Łodzi nasz kierowca może odebrać zamówione wszywki. W przypadku zamówień wielkonakładowych
realizujemy kompleksowe realizacje obejmujące wszywki, skórki, potniki, kartoniki, sztywniki i inne dodatki pasmanteryjne.
Wszycie metki w szwie jest wliczone w cenę wyrobu. Dodatkowo płatne są tzw. naszywki, które wymagają wykonania dodatkowych operacji.

3. Jaki jest proces tworzenia własnego fasonu odzieży?
Istnieje możliwość skorzystania z naszych szablonów na bluzy. Najpopularniejsze są umieszczone w tabeli rozmiarów na naszej stronie www.
Po podaniu charakterystyki produktu oraz planowanej grupy odbiorców chętnie doradzimy i wybierzemy odpowiednią formę dla potrzeb Klienta.
Dla Klientów zdecydowanych na konkretny krój świadczymy usługę wykonania konstrukcji i stworzenia szablonów, a następnie odszycia wzoru i
wystopniowania rozmiarów.
W celu stworzenia swojego kroju należy przysłać do nas prototyp do skopiowania lub kilka (np. kieszeń jak w tej bluzie, a kaptur jak w tamtej itp.) oraz
opis. W sporadycznych przypadkach wystarczą szkice, projekty i opisy techniczne, ale tu należy liczyć się z ewentualnymi kosztami kilkukrotnych
odszyć.

4. W jakim formacie dostarczyć grafikę do druku/haftu?
Nie świadczymy usług graficznych w zakresie obróbki plików oraz kreacji wzoru.
Klient musi dostarczyć grafikę przygotowaną do dalszej obróbki - rozbicia na kolory i utworzenia matryc do druku lub haftu.
Najlepiej gdy jest to materiał przekształcony na krzywe (cdr, ai, pdf). Może być to duża mapa bitowa o odpowiedniej rozdzielczości (tif, eps, pdf itp.)
Format uzależniony jest od formy odwzorowania - technologii druku, haftu itp.
W przypadku prostej interwencji grafika nie wymagającej kreowania wzoru często służymy pomocą.
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5. Co obejmują ceny zamieszczone w cenniku?
Ceny obejmują:
materiały w najwyższym gatunku,
podstawowe dodatki (żakardowy rozmiarek bez logo wszywany pod potnik oraz przepis prania drukowany na satynie pol/eng bez oznaczeń producenta),
szycie na wysokim poziomie (potniki, rozpłaszczenia, wzmacniane szwy, atestowane nici itp.),
konfekcjonowanie (brakowanie, prasowanie, pakowanie w woreczek foliowy na kredowym sztywniku, opakowanie zbiorcze do wysyłki kurierskiej).
Ceny podane w cenniku są skalkulowane dla ilości hurtowych.
Przy zamówieniu kilkuset sztuk lub nawet kilku tysięcy (ale rozdrobnionych) nie należy się spodziewać dużych upustów zwyczajowych dla handlu
odzieżą z Dalekiego Wschodu, gdyż krajowa produkcja nie daje możliwości znacznego obniżenia kosztów jednostkowych produkcji nawet przy
większych wolumenach zamówieniach.
Cena zależy głównie od: ilości zamówienia pojedynczego modelo-koloru, formy - wielkości oraz grubości-gramatury (zużycia dzianin), stopnia
skomplikowania procesu produkcyjnego (pracochłonne szycie, trudne nadruki), formy płatności, dostawy, pakowania itp.
Ostateczny budżet produkcji uzgadniamy po zapoznaniu się z ostatecznym szczegółowym projektem zamówienia.

6. Jaki jest czas realizacji zamówienia?
Moce przerobowe naszej firmy oscylują w granicach 2000 szt. koszulek lub 1000 szt. bluz dresowych na dzień.
Czas oczekiwania na wykonanie usług/produktów zależy od sezonowości (obłożenie) oraz stopnia skomplikowania wyrobu.
Przeciętne okresy oczekiwania (dni robocze):
- wykonanie form krawieckich (wyjściówka z odszyciem) - 3-5 dni
- dostopniowanie form 3 dni
- uszycie gładkich koszulek bez nadruku ze standardowego koloru i formy - 3-5 dni
- farbowanie dzianiny pod kolor - 10 dni
- wykonanie prostych nadruków 3 dni
- wykonanie trudnych zdobień wielu nadruków/haftów - 5-10 dni
- wyprodukowanie wszywek żakardowych z logo 12-17 dni
- wykonanie guzików z logo - 3-5 dni
- wykonanie suwaków w kolorach i rozmiarach - 5 dni
- wykonanie prób druków/haftów - 3-5 dni
- wyprodukowanie i wgrzanie metek w kark 5-7 dni
Średni czas oczekiwania na produkcję w naszej firmie to 2-3 tygodnie.
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