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ZAŽEHLENÍ NA DESKOVÉM LISE

Princip činnosti spočívá v tepelné fixaci sublimačního inkoustu natištěného na transferový papír. Na papír se motiv tiskne zrcadlově převrácený.
Pomocí lisu a teploty 200°C  se vytištěný motiv přenese na konečný materiál, který obsahuje v povrchové vrstvě nejméně 60% polyesteru.

ZAŽEHLENÍ NA KALANDRU

Termotransferový sublimační kalandr LEMAIRE DPC 240/1600 je určený pro sériovou výrobu potisku nastříhaného textilu.
Na zahřátý válec na sublimační teplotu je přitisknut speciálním filcovým běhounem potištěný papír na který se pokládá nastříhaný textil.
Tlakem a teplotou se natištěný motiv přenese na kusový textil.
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TISK a ZAŽEHLENÍ

TECHNOLOGIE VÝROBY

Deskový fixační lis  ROJS 140
(rozměr materiálu 1400 x 900 mm)

Kalander LEMAIRE DPC 240/1600

SUBLIMAČNÍ TISK

Potisk probíhá metodou sublimačního tisku, při kterém je předloha digitálně natištěna na sublimační papír a následně zalisována na látku.
Barva, která je stabilizována při teplotě 190°C odolává praní a oděru. Barevnost návrhu není omezena. U sublimačního tisku dochází k obarvení
jednotlivých vláken tkaniny. Výsledný potisk je rychlý a snadný, levný, fotorealistický, mechanicky a vodě odolný a má zvýšenou UV stabilitu.

neomezená kreativita návrhu

digitální sublimační tisk

design dle požadavků zákazníka

kvalitní moderní materiály

prověřené střihy

Ruční lis na dožehlování čísel a log
na již ušité oblečení.

Sublimační tiskárna  MIMAKI JV22-160

Průběh tisku na transferový papír,
motiv se tiskne zrcadlově převrácený.
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MATERIÁLY

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

V současné době můžeme nabídnout velmi širokou nabídku střihů a modelů oblečení nejen pro sportovní kolektivy ale i pro individuální
sporty, pro rekreační  i vrcholové sportovce.
Po dohodě lze zapůjčit zkušební vzorkové sady a vzorníky materiálů.
Nabízíme úpravy střihů na míru dle požadavků zákazníka, opravy šití a zipů.

Používáme materiály s různými druhy úprav, které základní tkanině dodávají specifické vlastnosti jako je nepromokavost, ale zárověň
vysokou prodyšnost. Zvyšují měkkost, elasticitu a dobrý pocit při kontaktu látky a kůže.

Tyto materiály udrží tělo v suchu a pohodě i při největším horku a napomáhají tak ke zvyšování výkonnosti při sportu.
Rychle odvádějí pot a udržují tělo v suchu, šetří energii sportovce.

LYCRA: BIKE POWER / SHIELD / STELVIO (zateplené) / ASTERIA
Elastické vlákno dodává výrobkům vysokou elasticitu v obou směrech.Lycra
Výrobky s použitím tohoto vlákna jsou velmi kompresní a pomáhají oddalovat únavu při sportu.
Mají vysokou hustotu, kompaktní strukturu a vysokou krycí schopnost (nejsou průhledné) a jsou velmi prodyšné.

má velmi vysokou odolnost v oděru.SHIELD

VĚTRU ODOLNÉ A ZATEPLENÉ: PL MISSION LIGHT / PL HILL
Vynikající větru odolný fleece nové generace.
Zachování prodyšnosti a propustnosti potu.
Vrchní vrstva mikro fleece dodává výrobku novou úrověň komfortu nošení, vzhledu a tepelné regulace.
Výrobky zachovávají teplo uvnitř a propouštějí pot ven.No-wind

Nejpoužívanější materiály a jejich vlastnosti:

DRESOVINA: KO 145 g / BJ 29560 PICOVINTER / / /BJ 37675 COOLMAX ACTIVE MC MICRO C2 MILÁNO 150 g

KO 145 g BJ 29560 PICOVINTER BIKE POWER
SHIELD

BJ 37675 COOLMAX ACTIVE
MC MICRO C2
MILÁNO 150 g

PL HILL

Příklad složení používaných materiálů:

100% Polyesterový úplet

80% Polyamid / 20% Elastan - Lycra

85% Polyester / 15% Polyuretanová membrána

navlečení nitě 4jehla



KOMBI
trojdílná

cyklistická
KLASIK

materiál: PL MISSION LIGHT materiál: PL HILL

materiál: PL HILL

materiál: BIKE POWER / STELVIO (zateplené)

materiál: BIKE POWER / SHIELD

materiál: BIKE POWER / STELVIO (zateplené)

materiál: KO 145 g / BJ 29560 PICOVINTER / / /BJ 37675 COOLMAX ACTIVE MC MICRO C2 MILÁNO 150 g

bunda RAGLÁN

rukávky nohávky a nákoleníky

návleky na tretry - TENKÉ nebo ZATEPLENÉ

návleky na tretry - SILNÉ s membránou

bunda KLASICKÉ rukávy nebo ODEPÍNACÍ

CYKLOOBLEČENÍ

DRESY

RAGLÁN krátký rukáv

cyklokombinéza KLASIK

RAGLÁN dlouhý rukáv RAMENO krátký rukáv SCAMPOLO

VESTY a BUNDY
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CYKLO KOMBINÉZANÁVLEKY

dámské dresy jsou v pase zúženy
vzadu trojdílné kapsy

dresy mohou být zakončeny gumičkou nebo silikonovou protiskluzkou
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KRAŤASY a KALHOTY

CYKLISTICKÁ SUKNĚ

ANTIBAKTERIÁLNÍ VLOŽKY

STANDARD HTO 220
pánská, dámská

HTO 90
pánská

TRIATLON dětskáHTO 583 a 588
pánská, dámská

závodní PROFI
LA FONTE Carbon a Vuelta

pánská, dámská

SPINNINGOVÉ DRESY

PRŮBĚŽNÝ panel RACEvpředu s REKLAMNÍM
panelem

BOČNÍ panel

materiál: BIKE POWER / SHIELD

materiál: BIKE POWER / SHIELD

materiál: STELVIO (zateplené)

3/4 kalhoty dlouhé kalhoty

do pasu

do pasu

se šlemi

se šlemi

plocha pro potisk

základní materiál nepotiskuje se,
standardně černý nebo bílý

všitá síťovaná podprsenka

jemný prodyšný materiál ARTICO

dole zakončeno silikonovou protiskluzkou

vzadu kapsička

lemování průkrčníku a průramků pružnou

oboustrannou paspulkou

2 cm zahnutý materiál ve stejné barvě
jako je základní materiál

Kraťasy, 3/4 kalhoty a dlouhé kalhoty
mohou být buď se šlemi nebo jen do pasu.
zakončení:
gumičkou nebo silikonovou protiskluzkou

propracovaný střih
vnitřní kraťasy s vystýlkou
materiál: BIKE POWER / SHIELD



TÍLKA a TRENKY

ATLETIKA
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materiál: , MC MICRO C2 MULTIBAVA WHITEKO 145 g

atletické

tílko muži

tílko a trenky
SVK

způsob šití tílko: způsob šití kraťasy:

tílko a trenky
FLEŠ

tílko FLEŠ Ladytílko a trenky
KLASIK

lemování průkrčníku a průramků stejným materiálem s možností tisku lemování  stejným materiálem s možností tisku

základní materiál v ceně (100% polyester) za příplatky volby jiných materiálů základní materiál v ceně (100% polyester) za příplatky volby jiných materiálů

jemný prodyšný a vlhkoodvádějící materiál (síťovina) s možností potisku 1 cm zahnutý materiál ve stejné barvě jako je základní materiál

2 cm zahnutý materiál ve stejné barvě jako je základní materiál

lemování průkrčníku a průramků pružnou oboustrannou paspulkou

způsob šití top body: způsob šití kalhotky:

základní materiál LYCRA v ceně, volby jiných materiálů za příplatek základní materiál LYCRA v ceně, volby jiných materiálů za příplatek

0,5 cm našitá gumička a zahnuto v barvě jako je základní materiál lemování průkrčníku a průramků pružnou oboustrannou paspulkou

top body ŽANETA top body STANDARD top body LOTY

kalhotky kalhotky s nohavičkou

TOP BODY a KALHOTKY

BUNDA SPRINT

materiál: BIKE POWER / SHIELD

materiál: PL MISSION LIGHT



krátké - nad kolena 3/4 dlouhé

ELASTICKÉ KRAŤASY a KALHOTY
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způsob šití: způsob šití kombinéza:

základní materiál LYCRA v ceně, volby jiných materiálů za příplatek základní materiál LYCRA v ceně, volby jiných materiálů za příplatek

2 cm zahnutý materiál ve stejné barvě jako je základní materiál

2 cm zahnutý materiál ve stejné barvě jako je základní materiál

lemování průkrčníku a průramků pružnou oboustrannou paspulkou

lemování průkrčníku a průramků pružnou oboustrannou paspulkou

2 cm zahnutý materiál ve stejné barvě jako je základní materiál,
podloženo protiskluzovou 2 cm gumou

KOMBINÉZA SPRINT

KOMBINÉZY

VESLAŘSKÁ nebo TRIATLONOVÁ
bez rukávů

IN-LINE nebo VESLAŘSKÁ
krátká, dlouhá

VZPĚRAČSKÁ

SKOKANSKÁ

Kombinézy jsou vyrobeny  z elastického materiálu nebo z pevnějšího .BIKE POWER SHIELD
Oba tyto materiály jsou jemné a vysoce elastické.

SKOKANSKÁ KOMBINÉZA
speciálně zateplený, oboustranný materiál,
odolný proti větru a mrazu

TRIATLONOVÁ celorozepínací
bez rukávů

materiál: BIKE POWER / SHIELD



HOKEJOVÉ DRESY
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KLASIK

s ODVĚTRÁNÍM

rozlišovací kalhoty - návleky rozlišovací vesty

KLASIK s LÍMEČKEM

POTISK RAMEN

FAN

POTISK RAMEN + ODVĚTRÁNÍ

Brankářské dresy jsou standardně
vyráběny s vyztuženými rukávy
a všitou síťovinou - odvětrání.

RETRO se šňůrkami

Nabízíme i výrobu FAN předmětů

šály s třásněmi

reklamní minidresy

přívěsky na klíče

podsedák s potiskem

Fanouškovské šály s třásněmi

materiál: CANADA 230 g / MILÁNO 210 g

materiál: VÝPLNĚK 205 g nebo 220 g

HOKEJOVÉ ŠTULPNY
možnost potisku ve stejném designu
jako hokejové dresy



fotbalové trenky: krátké
dlouhé
sešívané

rameno výstřih KULATÝ rameno výstřih VÉČKO raglán výstřih KULATÝ
nebo VÉČKO

raglán výstřih KULATÝ raglán výstřih VÉČKO

rameno s LÍMEČKEM
a ZAPÍNÁNÍM

fotbalové trenky nabízíme
ve třech různých střihových provedeních,
lze je též použít na jiné sporty jako je:
házená, volejbal, floorbal, ...

FOTBALOVÉ DRESY

VOLEJBALOVÉ DRESY
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půlraglán výstřih VÉČKOpůlraglán výstřih KULATÝ půlraglán s LÍMEČKEM VÉČKO půlraglán s LÍMEČKEM
a ZAPÍNÁNÍM

materiál: KO 145 g / /MILÁNO 150 g MC MICRO C2

materiál: KO 145 g / /MILÁNO 150 g MC MICRO C2
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STARTOVNÍ ZÁVODNÍ ČÍSLA

Elastické startovní číslo
ve velikostech dle pravidel FIS,
určeno pro zimní sporty.
Materiál: ASTERIA
(84% PES / 14% elastan)

Profesionální elastické startovní číslo
pro rafting a vodní sporty,
velikostně přizpůsobené tak,
aby se dalo natáhnou na záchrannou vestu.
Materiál: ASTERIA
(84% PES / 14% elastan)
Průkrčník a průramky lemovány pružnou
oboustrannou paspulkou.

Startovní číslo s uvazováním na bocích
pro všestranné použití.
Po obvodu může být lemováno pružnou
oboustrannou paspulkou nebo bez paspule
jen tepelně opájeno.
Materiál: VLAJKOVINA

Startovní snowboardové číslo
volného střihu.
Materiál: MILÁNO 150

Dětská rozlišovací vesta
pro lyžařské školy.
Materiál: STANOVINA
Ve spodní části - gumička
Po obvodu lemováno pružnou
oboustrannou paspulkou.

Víceúčelová rozlišovací vesta
Materiál: STANOVINA
Ve spodní části -  dvě gumičky
Po obvodu lemováno pružnou
oboustrannou paspulkou.

Elastické startovní číslo,
pro všestranné použití.
Materiál: ASTERIA
(84% PES / 14% elastan)
Průkrčník a průramky lemovány pružnou
oboustrannou paspulkou.

Elastické startovní
nebo registrační (pořadatelské) číslo
vhodné pro nezávodní
a plně oblečené osoby.
Vyrábí se ve dvou velikostech:
M-ženy a XL-muži
Materiál: ASTERIA
(84% PES / 14% elastan)

Elastické startovní číslo
nejen pro zimní sporty,
ve velikostech vhodných
pro navlečení např. na bundu.
Materiál: ASTERIA
(84% PES / 14% elastan)

FIS / FIS PLUS

JACHTING / RAFT

IMOLA

SNOWBOARD
ROZLIŠOVACÍ VESTY

VELLA

POLY

.

Závodní čísla formou převleků na oblečení jsou vyrobena z elastických materiálů.
Průkrčník a průramky jsou lemovány elastickou paspulí, některé modely mají
na spodní části gumičku, jiné jsou jen zahnuté. Čísla lze vyrobit v několika
velikostech pro dospělé i děti. Barevnost potisku není omezena.
Jednotlivé typy se liší šířkou, délkou, projmutím.

HUSKY

180 x 140 mm

200 x 160 mm

250 x 195 mm

Klasická závodní čísla pro připnutí na oblečení,
Materiál: NOVOLIN H 60 g, 100 g
Ve třech základních velikostech:



VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ
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PÁNSKÁ a DÁMSKÁ TRIKA

TEPLÁKOVÉ SOUPRAVY ČEPICE S BAMBULKOU

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY

PÁNSKÉ výstřih VÉČKOPÁNSKÉ výstřih KULATÝ DĚTSKÉ výstřih KULATÝDÁMSKÉ výstřih KULATÝ

HÁZENKÁŘSKÉ DRESY
BASKETBALOVÉ DRESY
KUŽELKÁŘSKÉ DRESY
TEPLÁKOVÉ SOUPRAVY
ZIMNÍ OBLEČENÍ
OPASKY
ČEPICE
POLOKOŠILE
ZÁSTĚRY
RUČNÍKY
POLŠTÁŘKY
PAMLSOVNÍKY

RŮZNÉ

materiál: / KO 145 g /MC MICRO C2 MILÁNO 150 g

materiál: VÝPLNĚK 205 g, 220 g

zateplený materiál: STELVIO
velikosti: S, M, L, XL

jemný prodyšný materiál: MYTHOS

oblečení pro hostesky

MOTOKROSOVÝ DRES

materiál: MILÁNO 150 g
na bocích a na rukávech

našitá síťovina jako odvětrání
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Změna specifikace a rozměrů vyhrazena VELLA s.r.o.
+420 728 309 239

www. .czVELLA

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ


