
Informações Gerais - Silk Screen Kato

1. Serviços prestados

Silk - Screen

● Impressões em geral focado em materiais planos (tecidos em geral e outros
materiais). Consulte conosco se trabalhamos com o material que gostaria de
imprimir.

● Estampamos na proporção máxima de 35x42cm.
● Não temos quantidade mínima para prestação de serviços (ou seja, cliente envia o

material)
● Tintas: hidro, dourada, prata, flúor, plastisol (relevo), fosforescente, vinílica, refletiva

(mínimo 50 peças), PUFF. Trabalhamos com Pantone.

Bordados computadorizados

● Bordamos em diversos tipos de tecidos, mas não realizamos o fornecimento do
material.

● Proporção máxima de personalização: 30x20cm
● Realizamos PATCHES (com ou sem termocolante), sem quantidade mínima.

Arte

● Caso a/o cliente não possua a arte VETORIZADA, nós temos o serviço de arte final,
cobrado à parte.

● Trabalhamos com o programa ILLUSTRATOR.
Para reprodução de artes para monocromia e quadricromia a arte poderá ser enviada no
photoshop.

Não reproduzimos artes salvas da internet sem autorização do autor, bem como
marcas.



Informações para solicitar um orçamento:

Enviar a arte (não realizamos cotações sem o envio da arte) e informar:

1. Tipo de processo: Silk ou Bordado
2. Tipo de material, se tecido informar a composição.
3. Quantidade de peças.
4. Informar se já possui o material. Caso não, informar qual material seria de acordo com as peças
que fornecemos x mínimo (abaixo)
5. Proporção da arte a ser personalizada em centímetros.
6. Informar a posição de impressão.
7. Cor da superfície.
8. Cores de impressão

Materiais que fornecemos:

1. Camisetas básicas, 100% algodão. 3 modelos:

Modelo 1: pedido mínimo 12 unidades, podendo variar a cor e medidas na mesma
solicitação:

Camiseta Básica e Baby look com cores uniformes:

(https://12f36063-df30-b5e8-3465-c35da45143d6.filesusr.com/ugd/8c99c6_6907317877a94
67297432352cf17fad5.pdf)

Modelo 2: pedido mínimo 20 unidades, podendo variar a cor e medidas na mesma
solicitação

Camiseta Básica e Baby look com cores uniformes, tingidas e tie dye. Regatas:

(https://12f36063-df30-b5e8-3465-c35da45143d6.filesusr.com/ugd/8c99c6_6676d1e173f446
b1a90aa54a4e2ac967.pdf)

Modelo 3: pedido mínimo 20 unidades, podendo variar a cor e medidas na mesma
solicitação

Camiseta Básica, Manga longa e Regatas cores uniforme:

(https://12f36063-df30-b5e8-3465-c35da45143d6.filesusr.com/ugd/8c99c6_8b5ea73d46d84
d4d819ff185c335631a.pdf)

2. Polos

Modelo unissex e feminino. Pedido mínimo 12 unidades podendo variar no mesmo pedido
cor e medidas.
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(https://12f36063-df30-b5e8-3465-c35da45143d6.filesusr.com/ugd/8c99c6_525eb65fcc5640
61a4bbbf95e40ce1a0.pdf)

3. Malha Fria
Camisetas básicas, 50% viscose e 50% poliamida - Pedido mínimo 12
Gola careca ou V

4. Manga Longa
100% algodão - Pedido mínimo 12
Gola careca

5. Moletons
50% algodão e 50% poliéster, semi flanelado

Canguru e blusão

(https://12f36063-df30-b5e8-3465-c35da45143d6.filesusr.com/ugd/8c99c6_1e937c4751674
74b91907e35cff7e2a7.pdf)

6. Bonés
Pedido mínimo 12 (http://encurtador.com.br/afzFM)

Somente personalização em bordado frontal, máximo 6cm A.

7. Camiseta básica gola careca e baby look gola V - 100% poliamida - com proteção
UV Fator 25+

Pedido mínimo 20 peças.

Atenção: Não fabricamos as peças sob encomenda.
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