
BYGG DIN VÄRLD – BARA FEM KLICK FRÅN 
ATT SE TEAMET VÄXA FRAM.

På vår hemsida  kan du testa er  
logo på alla plagg och se hur 
snyggt det blir – enkelt och 
smidigt att visa för kollegerna. 

På www.texstar.se hittar du lätt de 
produkter du söker. När du hittat 

vad du vill ha, klickar du på MinLogo så 
kan du ladda upp er logotyp eller skriva 
in den text du vill använda på plagget. 
Designa plagget framifrån, bakifrån och 
från sidorna, spara sen bilderna på din 
hårddisk. Mycket enklare kan det inte bli.

Välj transfertryck,  
applikation eller brodyr
Transfertryck [1] är idag den vanligaste 
typen av tryck och ger en hög 
flexibilitet. Själva trycket sker på en 

separat bärare och med hjälp av värme 
överförs trycket till plagget. Färgerna 
blir tydliga och klara och man får även 
med de minsta detaljerna utan problem. 
Det fungerar på allt ifrån arbetskläder 
som används ofta – där kvalitetskraven 
på hållbarhet över tid är höga – till 
enklare lösningar som kanske bara 
används vid ett speciellt tillfälle.

Applikationsbrodyrer [2}, dvs brodyr 
på vävda märken, skinn, reflexer mm i 
olika utföranden, är ett sätt att skapa 
olika unika effekter på plagget. De 
klarar finare detaljer än direktbrodyr 
och de kan appliceras på olika sätt, 
beroende på förutsättningar och behov. 
Applikationsbrodyrer broderas separat 
och sys sedan fast på plagget eller 
appliceras med en självhäftande baksida 
som värms eller klistras fast. 

Brodyr [3] innebär att man broderar 
direkt på plagget. Det ger en elegans 
som är svårslagen och brodyr sitter 
där det sitter. Stiligt och med en tydlig 
känsla av kvalitet som ger en tyngd som 
lyfter plagget.

Söker du en annan metod? Vi löser det.  

Andra populära tekniker är screentryck 
[4] och vävda dekaler [5]. Prata med 
din återförsäljare eller slå en signal så 
berättar vi vad som är möjligt. Det kan 
skilja sig en del mellan olika plagg och 
material – och hur bråttom du har.  
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