
                                                

 

Premissas para Personalização 
Para as opções de personalização que trabalhamos atualmente é necessário que o cliente forneça as 
artes em arquivo de alta qualidade e vetorizados. 

“Desenho vetorial” é uma forma de deixar a imagem com alta qualidade em que a imagem não 
é distorcida quando ampliada ou reduzida. 

 

Os programas normalmente utilizados para esta “vetorização” são o Photoshop e o Corel Draw. 

Podemos indicar profissionais que executam este trabalho caso o cliente não possua. 

Os textos colocados não precisam ser vetorizados, basta que seja definida a fonte do Windows. 

Ex. Arial , Calibri, Lucinda, Myriad e uma infinidade de outras. 

Após o envio das artes faremos um esboço das camisetas e enviaremos junto com o orçamento. 

Bordado: Caso o cliente não tenha o arquivo de bordado, normalmente com extensão DST, 
enviamos as artes para um profissional que elabora o orçamento do programa e a quantidade de 
pontos do bordado. Neste caso, em aprovado, o arquivo fica de propriedade do cliente, sendo que 
este investimento é feito apenas uma vez. 

Serigrafia: A arte é enviada para o profissional de estamparia que faz o orçamento dos quadros, 
fotolitos e aplicação das estampas. Neste caso os quadros não são de propriedade do cliente, ficam 
em standby por 45 dias e depois são reaproveitados. 



                                                

 

Caso o cliente queira ficar com os quadros será necessário fazer a solicitação e será cotado o custo 
dos quadros. 

Transfer e Sublimação: A arte é enviada para o profissional que fará o orçamento. Neste caso não 
existem outros custos. 

O processo da sublimação é parecido com o do transfer, a estampa é impressa em um papel 
e “passa” para a camiseta em uma prensa térmica. A principal diferença é que na 
sublimação a tinta adere ao tecido ao invés de ficar sobre ele. Já o transfer possui um 
resultado final muito mais agradável. 

A sublimação só pode ser aplicada em tecidos 100% poliéster já o transfer pode ser 
aplicado em qualquer tecido. 

 

Qualquer dúvida entre em contato conosco. 

 

 


