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Witamy w drugim wydaniu naszego newsle�era...
Na początku mamy dla Was kilka aktualność i przedpremierowych informacji...

BLOG

Nasz BLOG szykuje się do startu, trwają właśnie ostatnie szlify pierwszego wpisu. 
W planach mamy aby oprócz tutoriali czy wskazówek pomagających w szyciu BLOG dostarczał również 
informacje techniczne oraz porady szyciowe np. jaką napowicę wybrać, jak szyjemy dzianiny, jakie szpulki 
do maszyny itp.
Mamy nadzieję, że nasz BLOG będzie takim „niezbędnikiem”, zostanie przyjęty przez Was z radością 
i będzie dopełnieniem naszego sklepu.

Wszystkie propozycje tematów bloga są mile widziane, zapraszamy do kontaktu mailowego z nasza blogerką: 
blog@dresowka.pl

KONKURSY

Jak wszyscy już wiecie sklep dresowka.pl rozpoczął współpracę z marką PRYM. 
Codziennie staramy się poszerzyć tę kategorię, aby dostępne były u nas wszelkie niezbędne do szycia akcesoria.
Na początek naszej współpracy ceny wszystkich produktów PRYM w naszym sklepie są promocyjne i bardzo 
konkurencyjne, dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą:
h�p://dresowka.pl/pl/250-prym

Zainspirowani kolekcją PRYM Love postanowiliśmy zorganizować konkurs, w którym do wygrania będą 
zestawy z tej serii. Konkurs związany jest z Waszą pasją i miłością do szycia. Pokażcie nam swoje ukochane
pracownie, kąciki „szyciowe”, miejsca, w których tworzycie :) Wystarczy zrobić zdjęcie i przesłać je do nas. 
Już niedługo na naszym profilu facebookowym zostaną podane zasady i regulamin konkursu. 
Podamy również maila, na którego będzie można wysyłać swoje zdjęcia.
Konkurs będzie trwał do końca września, macie zatem czas na przemyślenie i zorganizowanie Waszego kącika :) 
Już teraz zapraszamy do wspólnej zabawy.
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NEWSLETTER

ARTYKUŁ

W naszej ofercie znajdą Państwo dzianiny z nadrukiem wykonanym trzema różnymi metodami:
- metodą sitodruku
- metodą druku cyfrowego
- metodą druku rotacyjnego
Pokrótce wyjaśnimy podstawowe różnice między nimi, z zaznaczeniem kluczowych cech.

Nadruki cyfrowe
Podstawą naszej bogatej i różnorodnej kolekcji jest druk cyfrowy. Zapewnia on szereg unikalnych zalet, 
dzięki którym możemy zaoferować Wam projekty w pełnej gamie nasyconych kolorów, w bardzo wysokiej 
rozdzielczości (300 dpi). 
Dzianiny z nadrukiem cyfrowym odznaczają się wyjątkową miękkością, farba jest niewyczuwalna, 
nie ulega rozciąganiu. Charakteryzują się ponadto najlepszymi parametrami kurczliwości i odporności 
na pilling (ścieranie/mechacenie). 
Przykłady druków cyfrowych:

Zapraszamy do naszej oferty nadruków cyfrowych:
h�p://dresowka.pl/pl/161-sklep#/rodzaj_nadruku-druk_cyfrowy

Sitodruk
Najpopularniejszą technologią nanoszenia nadruków na materiały jest sitodruk. Tę metodę wykorzystujemy 
do wykonania mniej złożonych projektów, o ograniczonej ilości kolorów. Zapewnia wysoką jakość nadruku 
przy bardzo atrakcyjnej cenie.
Wzory „sitodrukowe” drukujemy na gotowych dzianinach, dzięki czemu możemy łączyć je z materiałami 
gładkimi i ściągaczami, zachowując całkowitą zgodność kolorystyczną.
Przykłady dzianin z sitodrukiem: 

Zapraszamy do naszej oferty dzianin z sitodrukiem:
dresowka.pl/pl/161-sklep#/rodzaj_nadruku-sitodruk
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Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta:

- Ela Bar: kontakt@dresowka.pl 

- Karolina Milej: reklamacje@dresowka.pl

- Iza Moskwa: iza@dresowka.pl

- Klaudia Lubczyńska: klaudia@dresowka.pl

- Radek Cyganek: radek@dresowka.pl (zamówienia hurtowe)

(braki w zamówieniach, wymiana, zwroty)

(obsługa klienta zagranicznego)

W razie pilnych zapytań, poza godzinami pracy polecamy kontakt przez nasz fanpage na Facebooku:
h�ps://www.facebook.com/dresowka

a także w naszej grupie kontaktowej
h�ps://www.facebook.com/groups/580996865371431/

śledzić nas można również na naszym instagramie:
h�ps://www.instagram.com/pl.dresowka/

Dresowka.pl, 
ul. Poprzeczna 7 

48-340 Głuchołazy
tel.:77 47 49 149

   

KONTAKT

ARTYKUŁ c.d.

Druk rotacyjny 

Uzupełnieniem powyższych metod jest druk rotacyjny, łączący wysoką jakość nadruku cyfrowego 
z ceną sitodruku :)
Wykorzystywany jest do produkcji najpopularniejszych projektów o największym nakładzie. 
Wzory wykonane drukiem rotacyjnym są, podobnie jak te drukowane cyfrowo, bardzo miękkie, 
z niewyczuwalnym i rozciągliwym nadrukiem, a ich cena nie odbiega od dzianin z wzorami sitodrukowymi. 

Przykłady druku rotacyjnego:

Zapraszamy do naszej oferty nadruków rotacyjnych:
h�p://dresowka.pl/pl/161-sklep#/rodzaj_nadruku-druk_rotacyjny
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