
The Collections





TREŚĆ
2 O SG

4 Kolekcje

6 SG Essentials

10 SG Originals

14 SG Signature

18 SG Accessories

20 Bags

24 Towels 

26 Bistro

28 Marka przyjazna środowisku

30 Zdobienie

32 Sieć sprzedaży SG



Począwszy od swojego powstania w roku 2010, firma SG ewoluuje 
i rozwija się, dzięki czemu dziś jest nowoczesną, wysokiej jakości 
marką. Maksymalnie wykorzystujemy nasze doświadczenia, by 
móc oferować Ci nowoczesny asortyment odzieży i akcesoriów, 
które odzwierciedlają wartości marki SG.

PERFEKCJA U PODSTAW!
Pozwól nam stać się Twoją preferowa-
ną marką w dziedzinie wyrazistych 
kolekcji ubrań, toreb ręczników i 
fartuchów. W naszych 4 popularnych 
kolekcjach znajdują się nowoczesne, 
lecz zarazem ponadczasowe modele, 
które po prostu trzeba mieć. SG oferuje 
Ci wysokiej jakości, przyjazne dla 
środowiska wzornictwo w przystępnych 
cenach oraz produkty produkowane w 
sposób odpowiedzialny. Sprawdzają się 
one przy najróżniejszych codziennych 
okazjach, jak również w pracy.

Wszystkie elementy naszych kolekcji 
mają możliwość personalizacji i mogą 
zostać odpowiednio ozdobione lub 
opatrzone wybraną marką. 

Każda z naszych kolekcji powstaje, 
by zapewnić Ci nowoczesne, wygodne  
i przystępne wzory o dużej dostępności 
i z gwarancją wysokiej jakości. Mamy 
ponad 10 lat doświadczenia w projekto-
waniu i pozyskiwaniu najlepiej sprzeda-
jących się produktów. Dzięki temu 
rozumiemy Twoje potrzeby i zawsze 
dążymy do tego, by oferować najlepsze 
ceny, wyważone ponadczasowe 
produkty oraz zgodne z obecnymi  
trendami innowacje.

Wierzymy również, że jesteśmy 
odpowiedzialni za naszą planetę i ludzi, 
którzy na niej żyją. Naszym obowiąz-
kiem jest zapewnienie, 
że wykorzystywane surowce oraz 
sposób produkcji są odpowiedzialne 
pod względem społecznym. Pozysku-
jąc surowce do każdej z naszych 
kolekcji, współpracujemy wyłącznie z 
wyselekcjonowanymi, najlepszymi 
dostawcami, z którymi łączą nas 
wartości i którzy wytwarzają produkty o 
wysokiej, kontrolowanej jakości. 

Choć każda kolekcja jest wyjątkowa, 
ma swój własny charakter i styl, 
wszystkie łączy wspólne DNA, na które 
składa się wyróżniająca markę SG 
jakość, wartości oraz oczywiście świeży 
i nowoczesny design. 

Odkryj je teraz.

2



PERFEKCJA U PODSTAW!

3



THE COLLECTIONS
4



THE COLLECTIONS
5



ESSENTIALS

Unisex Crew Neck
SGE201

Unisex Hoodie
SGE202
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Unisex Polo   
SGE501 

DOBRZE PRZEMYŚLANE, 
W ZNAKOMITEJ CENIE

Klasyczna odzież w stylu unisex, znakomite 
dopasowanie oraz odporne tkaniny poliestrowo -
bawełniane tworzą razem modną, wygodną i 
trwałą gamę ubrań do noszenia na co dzień.

Szeroki zakres rozmiarów od XS do 5XL oraz 
klasyczne kolory podstawowe, w których 
dostępne są wszystkie elementy kolekcji 
sprawiają, że zaspokoi ona potrzeby każdego, 
sprawdzając się zarówno w pracy, jak i w  
czasie wolnym. 

Zaprojektowane tak, by zapewnić wygodę  
w dowolnym miejscu i warunkach, ubrania  
z kolekcji SG Essentials NIE POSIADAJĄ  
METKI, więc każde może zostać dowolnie 
spersonalizowane.  To najatrakcyjniejsza  
cenowo kolekcja, dzięki której zbudujesz  
swój biznes i swoją markę. 

Szukasz klasycznych, najwyższej jakości ubrań bazowych 
z gwarancją trwałości i komfortu w najlepszej cenie? W 
takim razie SG Essentials to kolekcja stworzona specjalnie 
dla Ciebie.
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Unisex Crew Neck
SGE201
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ESSENTIALS

Unisex Crew Neck
SGE201

Unisex Hoodie  
SGE202

Unisex Hoodie  
SGE202

Unisex Hoodie  
SGE202
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ORIGINALS

Cotton Polo
SG50, SG50F, SG50K
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 Crew Sweat  
SG20, SG20F, SG20K

Poly Cotton Polo
SG59, SG59F

Sercem tej kolekcji są koszulki polo oraz bluzy z kapturem i bez kaptura, czyli 
produkty, które nigdy nie wychodzą z mody i nadają się zarówno do noszenia w 
pracy, jak i w czasie wolnym, w szkole czy na ulicy. Wszystkie produkty są projek-
towane z dbałością zarówno o znakomity wygląd, jak i długotrwały komfort.

Sercem tej kolekcji są koszulki polo oraz bluzy z kapturem i bez 
kaptura, czyli produkty, które nigdy nie wychodzą z mody i 
nadają się zarówno do noszenia w pracy, jak i w czasie wolnym, w 
szkole czy na ulicy. Ubrania szyte są z najwyższej jakości tkanin, 
krojem oraz rozmiarami są dopasowane do płci i są dostępne w 
bogatej gamie kolorystycznej, która zmienia się z biegiem czasu, 
by odpowiadać trendom oraz zapotrzebowaniu rynku.

Wszystkie materiały, z których szyta jest kolekcja SG Originals, 
wybrano nie tylko ze względu na ich miękkość i wygodę nosze-
nia, lecz także, aby wszelkie umieszczane na nich wzory, od 
nadruków graficznych po precyzyjnie wyhaftowane logotypy, 
prezentowały się jak najlepiej. Zaprojektowane tak, by były 
najlepszym tłem do pokazania Twoich wzorów.

NOWOCZESNA
KLASYKA
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Hooded Sweatshirt  
SG27, SG27F, SG27K

Raglan Sweat
SG23, SG23F

Zip Hood  
SG29, SG29F, SG29K
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ORIGINALS

Contrast Hoodie  
SG24, SG24F, SG24K

Hooded Sweatshirt  
SG27, SG27F, SG27K
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SIGNATURE

Signature Tagless  
Hooded Full Zip Unisex
SGS290

Signature Tagless  
Hooded Sweatshirt Unisex
SGS270
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Signature Tagless  
Crew Neck Sweatshirt Unisex  
SGS200

Signature Tagless  
Hooded Sweatshirt Unisex                       
SGS270

Nowoczesne kroje, stylowe formy, najlepsze tkaniny i 
najwyższej jakości wykończenie. Oto cechy każdego produktu 
z kolekcji SG Signature. Dbałość o szczegóły w zakresie 
designu, surowa selekcja tkanin, tak by zapewnić najlepsze 
dopasowanie, zwracanie uwagi na wygodę użytkownika oraz 
oczywiście elegancki wygląd: wszystkie te elementy tworzą 
razem każdą z rzeczy, jaką można znaleźć w tej kolekcji.

Niezależnie od tego, czy szukasz t-shirtu o nowoczesnym kroju, dopasowanej 
koszulki polo, jeszcze wygodniejszej dzięki dodatkowi stretchu, kurtki softshell, 
która podkreśli Twoją sylwetkę, chroniąc ją równocześnie przed warunkami 
pogodowymi, czy modnej bluzy z kapturem unisex z najlepszego materiału i w 
trendy kolorach – wszystko to znajdziesz w kolekcji SG Signature.

Zadbaliśmy również o to, by wszystkie ubrania nie posiadały metki, aby można 
było zaprojektować je w dowolny sposób. 

STYLOWA  
DOSKONAŁOŚĆ
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Signature Stretch 
Tagless Polo  
SGPolo Stretch 
SGPoloF Stretch

Signature Tagless  
Softshell Jacket 
SGSoftshell
SGSoftshell-F
SGSoftshell-K

Signature Tagless  
Crew Neck Sweatshirt Unisex  
SGS200
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SIGNATURE
Signature Tagless  

Microfleece
SGFleece, SGFleeceF

Signature Tagless Tee
SGTee, SGTeeF, SGTeeK
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ACCESSORIES

 Canvas Wide Shopper with 
fold Long handle  

CA-WSF-LH
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Geneva Bath Robe  
TO3521

Corsica Cord Bistro Apron with Pocket  
JG15P-CA-Bistro

Corsica Cord Bib Apron with Pocket
JG15P-CA-Bib

ŁATWA 
FUNKCJONALNOŚĆ
Kierując się tymi samymi wartościami dotyczącymi produkcji co w przypadku 
naszych kolekcji ubrań, zaprojektowaliśmy gamę SG Accessories, by zapewnić 
klientom najlepiej sprzedające się, nowoczesne produkty wykonane z 
wysokiej jakości tkanin, które znajdą swoje zastosowanie w najróżniejszych 
miejscach i nadadzą się zarówno do użytku profesjonalnego, jak i prywatnego.

Od toreb, przez fartuchy, aż po ręczniki: wyzwaniem, jakie sobie stawiamy, jest zawsze 
uzyskiwanie znakomitej jakości, zwiększonej funkcjonalności, większej trwałości oraz 
oczywiście, nadawanie każdemu z naszych produktów sznytu nowoczesności. Wyraźnie 
widać to w naszym asortymencie tkanin do produkcji toreb czy fartuchów, wśród których 
znajdują się także materiały przyjazne dla środowiska, czy też w różnych gramaturach 
naszych ręczników.

Szczególną wagę przykładamy również do kwestii prania i pielęgnacji tkanin, gdyż oba te 
aspekty są istotne w przypadku rzeczy, które będą używane codziennie w profesjonalnych 
zastosowaniach i w odniesieniu do których higiena oraz trwałość są tak samo ważne jak 
design.

Jesteś z branży hotelarsko-gastronomicznej, eventowej czy może nawet handlowej?  
Odkryj kolekcję SG Accessories i spraw, by Twój asortyment był atrakcyjny oraz kompletny.

19



BAGS

Canvas wide 
Shopper with fold

Long Handle
CA-WSF-LH
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Canvas Backpack 
Straps & Drawstring  
CA-Backpack-ST

Felt Shopper Large
FE-4631 LFS

Co sprawia, że nasze bawełniane torby na zakupy są wyjątkowe? Oczywiście ich rozmiary: 
idealne do szybkiego i łatwego udekorowania. A ponieważ trafiają do Ciebie w formie 
gotowej do wykonania nadruków, możesz zacząć działać, gdy tylko je otrzymasz. W ponad 
50 kolorach do wyboru w zależności od stylu: nasze torby bawełniane ożywią Twój biznes.

Jeżeli szukasz czegoś grubszego i bardziej wytrzymałego, odkryj nasze płócienne torby –  
idealne na zakupy czy na plażę. 

Dla osób dbających o środowisko idealnym wyborem będą torby na ramię, torby na akcesoria 
oraz plecaki wykonane z tkanin ekologicznych i pochodzących z recyklingu. Ich naturalny 
wygląd i klimat znakomicie sprawdzi się na targach, w sklepach spożywczych, piekarniach czy 
sklepach z odzieżą. Wszyscy pokochają te zarówno praktyczne, jak i wyprodukowane w 
odpowiedzialny sposób produkty. I, co nie jest bez znaczenia, rzeczy przyjazne dla środowiska. 

KLASYCZNE 
MUST-HAVES
Najlepiej znana ze swoich wiodących na rynku toreb bawełnianych kolekcja 
SG Accessories Bags oferuje pełną gamę funkcjonalnych, modnych toreb. 
Zaprojektowane w minimalistycznym stylu, są idealne do umieszczania na 
nich najróżniejszych nadruków, by zaspokoić wszelkie potrzeby: od celów 
promocyjnych po handlowe.
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Organic Cotton Stuff Bag  
OG-Stuffbag-DS

Organic Cotton Backpack, 
double drawstring
OG-Backpack

Jeżeli chcesz przyciągnąć miłośników mody, wykorzystaj 
popularność nieco innych tekstur, wybierając naszą 
ekskluzywną gamę toreb na zakupy i torebek z filcu. 
Idealnie nadają się do zdobienia zarówno nadrukiem, jak 
i grawerunkiem laserowym, a dzięki wyższej jakości 
stosowanego przez nas filcu zachowają styl i wyważony 
charakter. 

Możesz także postawić na styl vintage, decydując się na 
nasze torby wykonane z płótna barwionego w całości. 
Wykonujemy z niego zarówno niewielkie torby na 
zakupy, jak i duże torby-listonoszki, a każda z nich jest 
wyjątkowa. Idealnie sprawdzają się na siłowni, na 
spacerze po mieście czy w pracy. Dżins również wchodzi 
w grę, zaś nasza praktyczna torba na zakupy spełnia 
wszelkie wymagania dzięki stylowemu wykończeniu 
płótna oraz praktycznej kieszeni przedniej.

Nie przegap również naszych zestawów etui na akcesoria, 
worków oraz toreb na bagaż, które ułatwią Ci organizację. 
Są one dostępne w najróżniejszych rozmiarach i z 
najróżniejszych materiałów, w tym w opcjach przyjaznych 
dla środowiska, idealnie sprawdzając się jako upominki.

Odkryj kolekcję SG Accessories Bags i wybierz swój styl, 
funkcję lub fason.
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BAGS

Recycled Cotton & Polyester Backpack  
Double Drawstring
REC-Backpack

Recycled Cotton and Polyester  
Tote Long Handle
REC-3842LH
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TOWELS

Danube Sports Towel
TO3510
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Geneva Bath Robe  
TO3521

Rhine Bath Towel
TO3516

Constance Bath Robe  
TO2821

Kolekcja SG Accessories Towels to ogromny wybór luksusowych ręczników i szlafroków 
do łazienki, sauny czy klubu sportowego, także dla dzieci; wykonanych z niezwykle 
miękkiej bawełny i dostępnych w szerokim asortymencie gramatur, kolorów i rozmiarów.

Wszystkie nasze produkty, zaprojektowane tak, by zaspokoić potrzeby najróżniejszych 
firm, zostały stworzone, mając na uwadze konkretny segment rynku. Mają bogatą gamę 
kolorystyczną: od klasycznych, przez modne pastele po jasne barwy. Znakomicie 
wytrzymują wielokrotne pranie i charakteryzują się trwałością koloru, więc mamy 
pewność, że spełnią Twoje oczekiwania. 

Niezależnie od tego, jaką markę, nazwę wydarzenia czy firmy zechcesz umieścić na 
produkcie bądź też gdy potrzebujesz sprawić, by Twoja marka była bardziej widoczna,  
w kolekcji SG Accessories Towel zawsze znajdzie się coś odpowiedniego.

Praktyczne i wyjątkowe ręczniki do personalizacji idealnie nadają się do  
wykorzystania w najróżniejszych branżach i zastosowaniach: od hotelarskiej  
po promocyjną i od klubów sportowych po prezenty od firm. Mogą być  
używane codziennie, gdyż zapewniają trwałą miękkość, nadając osobisty charakter i 
znakomicie pozwalając wyróżnić się z tłumu każdej marce, wydarzeniu czy firmie.

TRWAŁY 
KOMFORT
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BISTRO

  Sevilla Holster  
Waist Apron

JG18P
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 Provence Crossbib Apron  
 with Pocket
JG16P-CA-crossbib

Santorini 
Contrasted Bib 
Apron with Pocket
JG17P-Bib

Krótkie i długie, z taśmą i kieszeniami lub bez, klasyczne czy 
aktualnie modne: w naszym asortymencie produktów 
zawsze znajdzie się fartuch, którego właśnie szukasz. A duży 
wybór tkanin, wśród których jest także bawełna organiczna 
oraz materiały z recyklingu, sprawi, że w kolekcji tej znaj-
dziesz także produkty przyjazne dla środowiska.

Sprawdź modne produkty pełne modnych szczegółów. 
Nadadzą one nowy wygląd każdemu zespołowi.

Wszystkie fartuchy SG są zaprojektowane w sposób umożli-
wiający ich personalizację i mają dużo miejsca zarówno na 
nadruki, jak i haft. To idealny wybór dla branży hotelarskiej, 
ale także na potrzeby promocji tematycznych czy jako 
prezent firmowy. Zatem wkładaj uniform i spraw, by Twoi 
klienci mogli wybierać spośród najlepszych produktów z 
kolekcji SG Accessories Bistro.

Czy to w wyszukanej restauracji, zwykłej knajpce, kawiarni, barze, czy  
może w stołówce firmowej, pełnym życia beach barze lub w recepcji  
hotelu butikowego – szybko spostrzeżesz, że kolorowe, jakościowe  
fartuchy cieszą się ogromną popularnością wśród kucharzy, pracowników 
barów i kelnerów. Podążaj za trendami z kolekcją SG Accessories Bistro, 
którą tworzą rozmaite fartuchy w nawet 20 kolorach i wykonane z  
najróżniejszych tkanin, mogące zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. 

OD FUNKCJONALNOŚCI 
DO MODY
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MARKA PRZYJAZNA 
ŚRODOWISKU

W SG wierzymy, że ponosimy odpowiedzialność za naszą planetę i żyjących 
na niej ludzi, a naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że wykorzystywane 
przez nas surowce oraz sposób produkcji są odpowiedzialne pod względem 
społecznym.

WSPÓLNE WARTOŚCI Z NASZYMI  
DOSTAWCAMI
Każdy z naszych produktów powstaje we współ-
pracy partnerskiej z wyselekcjonowanymi dostaw-
cami na najwyższym poziomie, z którymi łączą nas 
wspólne wartości dotyczące troski o planetę i ludzi.

UCZCIWE WARUNKI PRACY
Nasz Kodeks Postępowania, który każdy z naszych 
dostawców musi podpisać i którego musi prze-
strzegać, został stworzony, by zapewnić uczciwe 
warunki pracy, w tym by zapobiegać pracy dzieci 
oraz pracy niewolniczej.  Zachęcamy naszych 
partnerów do terminowego wypłacania wynagro-
dzeń zgodnych z przepisami lokalnymi, by mieć 
pewność, że ludzie wytwarzający nasze produkty 
mogą budować lepszą przyszłość.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
Walczymy także o ścisłe przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu 
pracy w ramach regulacji lokalnych oraz 
wspieramy nieustanny dalszy rozwój, którego 
celem jest poprawa warunków pracy.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TKANINY
SG ma także świadomość, z jakimi obciążenia-
mi zmaga się nasza planeta, dlatego też 
tkaniny ekologiczne dostępne są w coraz 
większej liczbie naszych kolekcji.

Wciąż jesteśmy na początku naszej drogi, ale 
jesteśmy oddani kwestii progresywnego 
rozwoju naszych kompetencji z zakresu 
ekologii.
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Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.sg-textiles.com

OEKO TEX 100
Jeden z najbardziej znanych na świecie certyfikatów dla tekstyliów badanych pod kątem obecno-
ści substancji szkodliwych. Jeżeli nasz produkt posiada ten certyfikat, możesz mieć pewność, że 
każdy z jego składników (każde włókno oraz wszystkie elementy dodatkowe) został przebadany i 
jest nieszkodliwy dla zdrowia ludzkiego.

OEKO TEX STEP
STeP oznacza zrównoważoną produkcję tkanin i skór. Celem certyfikacji STeP jest długotermino-
we wdrażanie przyjaznych dla środowiska procesów produkcji, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz wspieranie odpowiedzialnych pod względem społecznym warunków pracy we wszystkich 
zakładach produkcyjnych.

OCS 100 I OCS BLENDED 
Certyfikaty te podlegają Textile Exchange: globalnej organizacji non-profit, której 
członkowie rozwijają najlepsze praktyki, także z zakresu produkcji, by zmniejszać wpływ 
branży odzieżowej na wody, glebę, powietrze i populację ludzi na świecie.

GRS
GRS oznacza Global Recycled Standard. Certyfikat został wprowadzony w 2008 roku. GRS jest 
gwarancją zawartości w produkcie włókien pochodzących z recyklingu, a także określa dodatko-
we wymogi społeczne i środowiskowe w odniesieniu do procesów i stosowania chemikaliów.

SEDEX
Sedex to posiadająca ponad 16 lat doświadczenia wiodąca na świecie organizacja zajmująca 
się etycznym handlem (skupia ponad 60 000 członków w ponad 180 krajach), współpracująca 
wraz z firmami nad poprawą warunków w globalnych łańcuchach dostaw. Sedex umożliwia 
przedsiębiorstwom wspólną pracę w celu lepszego zarządzania ich wynikami społecznymi i 
środowiskowymi oraz w celu poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.

WRAP
WRAP to niezależna, obiektywna organizacja non-profit skupiająca ekspertów od odpowiedzial-
ności społecznej z całego świata, którzy zajmują się wspieraniem bezpiecznej, zgodnej z prawem, 
ludzkiej i etycznej produkcji na całym świecie poprzez certyfikację i edukację. Ich celem jest 
zapewnianie, by zakłady produkcyjne funkcjonowały w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i 
etyczny. 12 zasad, na których opiera się działalność organizacji, ma na celu wspieranie zgodnej z 
prawem, ludzkiej produkcji w zakładach na całym świecie, przy wykorzystaniu do tego certyfikacji 
oraz programów szkoleniowych. WRAP przyznaje certyfikaty wyłącznie pojedynczym zakładom, a 
nie markom czy grupom kapitałowym, co oznacza, że każdy zakład posiadający certyfikat WRAP 
został poddany dogłębnej inspekcji przez audytora tej organizacji i podlega niezapowiedzianym 
inspekcjom powtórnym.

BSCI
Jest to stworzona w 2003 roku inicjatywa, za którą stoją firmy zaangażowane w kwestię poprawy 
warunków pracy w międzynarodowych łańcuchach dostaw. System oparty jest na 3 filarach, 
takich jak niezależne audyty warunków pracy w fabrykach, organizacja szkoleń i warsztatów oraz 
rozmowy z innymi zaangażowanymi stronami, jak rządy państw czy związki zawodowe. Kodeks 
Postępowania tej organizacji zawiera zasady dotyczące odpowiedzialności społecznej, godzin 
pracy, walki z dyskryminacją, pracą dzieci i pracą niewolniczą, wypłacania płac minimalnych, 
środków z dziedziny ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska.
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STWORZONE
DO ZDOBIENIA
Wiele z naszych produktów powstało po to, by zostały ozdobione: czy to wyraźną, jasną grafiką, 
misternym logotypem, czy wyszukanym haftem. Z tego powodu zwracamy szczególną uwa-
gę na tkaniny, jakich używamy, by mieć pewność, iż będą one zawsze stanowiły najlepszą po-
wierzchnię do dekoracji.

W przypadku nadruków musi być ona czysta i gładka, co przełoży się na znakomity rezultat pod względem szczegółów i 
kolorów. Wybieramy tkaniny, sprawdzając dokładnie, które będą pochłaniać tusze, by zdobienia były trwałe. Wykorzystuje-
my wyłącznie materiały najlepiej sprawdzające się przy wydrukach i dające najlepszy efekt w przypadku najbardziej 
misternych haftów. Techniki dekoracyjne stale się rozwijają. Dbamy o to, by nasze produkty również były opracowywane w 
taki sposób, aby można było na nich stosować nowe techniki i technologie. 

Wszystkie nasze produkty są sprzedawane bez nadruków.

SITODRUK
Najlepsze rozwiązanie do nadruko-
wywania obrazów lub modeli 
graficznych na różnego rodzaju 
tekstyliach, takich jak t-shirty, bluzy z 
kapturem i bez, kurtki oraz torby. 
Jest to zalecana technika do wzorów 
od jednego koloru, jak na przykład 
logotypy, frazy czy proste wzory 
graficzne. Sitodruk sprawdza się w 
przypadku dużych cykli druku ze 
względu na stosunek jakości do 
ceny, jaki daje ta technika.

TRANSFER TERMICZNY
Wzór jest najpierw nadrukowywany 
na papierze, a następnie przenoszony 
z niego na tkaninę przy wykorzysta-
niu ciepła kontaktowego, co pozwala 
na wydobycie najlepszej jakości z 
farby. Farba nie wiąże się z papierem, 
lecz zostaje przeniesiona na tkaninę i 
przez nią wchłonięta.
Ta metoda pozwala na uzyskiwanie 
wyraźnych, przejrzystych nadruków. 
Transfer termiczny może być 
wykorzystywany przy wzorach 
jedno- i wielobarwnych, a ciepło 
pozwala w kilka sekund umieścić 
nadruk na dowolnej liczbie rzeczy, 
takich jak torby, t-shirty czy bluzy.

HAFT
Wzory ornamentowe nanoszone są 
na tkaninę za pomocą igły. Haft 
można wykonywać ręcznie bądź 
maszynowo. Obecnie hafty umiesz-
cza się przede wszystkim na koszul-
kach polo, bluzach i kurtkach (także 
wykorzystując haftowane naszywki).
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DRUK WYWABOWY
W przypadku ‘białego’ druku wywabo-
wego tkanina jest farbowana, a 
następnie wykonuje się na niej nadruk 
za pomocą pasty zawierającej środki 
chemiczne, które redukują farbę i w 
ten sposób usuwają kolor tam, gdzie 
wzór ma być biały. Przy ‘kolorowym ’ 
druku wywabowym kolor dodawany 
jest do pasty wywabiającej, zastępując 
wywabiany kolor innym odcieniem. 
Nie wszystkie tkaniny nadają się do 
druku wywabowego. Najlepiej jest 
wstępnie przetestować tę technologię 
na wybranych rzeczach. Tuszami 
wywabowymi można wykonywać 
nadruki tylko na tkaninach wykona-
nych z włókien celulozowych, takich 
jak bawełna. Tkaniny z włókien 
mieszanych mogą dać jednak ciekawy 
efekt vintage, podczas gdy włókna 
poliestrowe nie ulegną wywabieniu.

SITODRUK (PUCHNĄCY)
Druk puchnący to niezbyt często 
wykorzystywany sposób tworzenia 
wyjątkowych, trójwymiarowych 
wzorów. Proces jest taki sam jak w 
przypadku klasycznego sitodruku, a 
jedyna różnica jest taka, że stosowa-
ny tusz ‘puchnie’ pod wpływem 
ciepła, dzięki czemu nadruk zyskuję 
głębię i ‘puchaty’ wygląd.  
Sitodruk puchnący pozwala na 
stworzenie przyciągających wzrok 
wzorów, które pozwolą wyróżnić się z 
tłumu.

DTG (DIRECT TO GARMENT)
W trakcie tego procesu kolory z 
danego wzoru są nanoszone 
bezpośrednio na białą lub kolorową 
tkaninę za pomocą specjalnej 
technologii wykorzystującej atra-
ment wodny, co odróżnia go od 
druku wywabowego. Najlepiej do 
tego rodzaju nadruków nadaje się 
bawełna 100%, lecz dobre efekty 
można uzyskać także przy tkaninach 
o zawartości bawełny do 50%. 
Bawełna czesankowa i bawełna 
ring-spun zapewnią najlepsze 
rezultaty w przypadku techniki DTG.
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Sieć sprzedaży 
SG
Kolekcje SG dystrybuowane są na 
terenie całej Europy przez jednego z 
liderów z branży promocyjnej.
Interesuje Cię zakup lub sprzedaż 
produktów naszej marki i z naszych 
kolekcji?

Prosimy o kontakt z nami za  
pośrednictwem strony internetowej: 
www.sg-textiles.com

Przedstawimy Ci najlepsze rozwiąza-
nia dla Twoich potrzeb.
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