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DTF BORDADO SILK
A serigrafia ou  silk screen, é uma 
técnica de estamparia em que a 
impressão é feita em uma tela. A tinta é 
colocada em uma tela em contato com 
a camisa e, por meio de um puxador, 
essa tinta vai sendo espalhada,  
estampando o tecido.

O bordado computadorizado é uma 
antiga técnica de fio costurados com a 
previa programação de uma matriz 
para deixar o formato da imagem ou 
logo do cliente, é mais douradura e 
conseqüentemente melhor destaque 
de profissionalizado nas peças. 

O bordado computadorizado é uma 
antiga técnica de fio costurados com a 
previa programação de uma matriz 
para deixar o formato da imagem ou 
logo do cliente, é mais douradura e 
conseqüentemente melhor destaque 
de profissionalizado nas peças. 
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SUBLIMAÇÃO
Sublimação é um método de impressão 
que transfere um desenho para um 
material ou tecido usando tinta e calor. 
Basicamente, esse é um ót imo 
processo que permite impressões 
vibrantes, coloridas, completas e 
duráveis em camisetas.

           www.alfaconfeccao.com.br          www.alfaconfeccao.com

@alfaconfe  

  ou



BORDADO
O bordado computadorizado é uma 
antiga técnica de fio costurados com a 
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para deixar o formato da imagem ou 
logo do cliente, é mais douradura e 
conseqüentemente melhor destaque 
de profissionalizado nas peças. 
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SILK
A serigrafia ou  silk screen, é uma 
técnica de estamparia em que a 
impressão é feita em uma tela. A tinta é 
colocada em uma tela em contato com 
a camisa e, por meio de um puxador, 
essa tinta vai sendo espalhada,  
estampando o tecido.
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