בהתאמה אישית

"מיקוד אסטרטגי של מוצר מותאם אישית ,אלגנטי ,מסוגנן וייחודי  -משיג אפקט פרסומי רב
עוצמה".

גלריית מוצרי קד"מ בהזמנה אישית  -לחץ כאן

בנוסף למלאי המוצרים הרחב והמוכן מראש ,ניתן לבצע הזמנות מוצרים יחודיים,
מעוצבים ומותאמים נקודתית לסוג השימוש המבוקש.
לאור העובדה שבידינו מפעל ייצור בבעלות מלאה ,יש באפשרותינו לענות

לכל צורכי הלקוח בכל תחום ה"דיגול" ,תפירת הבדים מוצרי קד"מ ,באנרים,

רול אפים והכל בהתאמה אישית לפי הצורך.

אנו עובדים עם כל סוגי הבדים וחומרי העבודה הדרושים ,כל סוגי הגימורים,

התפירות והרקמות בין אם זה כובעים או חולצות ,דגלים או באנרים,

אין גבול לאפשרויות הייצור.

מבחינתינו אין דבר שלא ניתן ליישום או פיתוח ,נשמח לקבל אתגר...

על מנת לקבל הצעת מחיר למוצר מותאם מראש אנא הכן מראש :
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-

 מידות הדגל מספר צבעים מודפסים כמות הדגלים ( מאותה הגרפיקה ) מועד אספקה דרוש -ייעוד הדגלים ( תליה בחוץ פנים )

סוגי בדים הקיימים:
-

 E POLLY : 100%פוליאסטר ארוג
 W POLLY 100%פוליאסטר ארוג
ניילון –  100%ניילון
פי  .וי  .סי
פלסטיק

גימורים :
-

שרוול למקל ( בכל עובי )
שרוול קנווס מחוזק ( בכל עובי )
טבעות
פרנזים
תפירות הבד לפי בקשת הלקוח

הדפסה :
-

הדפסת משי באיכות גבוהה מאוד
סובלימציה
הדפסה דיגיטלית
אפליקציות
ריקמה

בכדי לקבל תמונת מצב אופטימאלית לגבי המחרת והמלצת בחירת הצבעים בהדפסה
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יש לשלוח קובץ גרפיקה מהסוגים הבאים jpeg , gif , Illustrator , Photoshop , Freehand, CorelDraw :
-

על הקבצים להיות בגירסאת PC
גרפיקות פשוטות ניתן להעביר בפקס

זמן אספקה :

 - 10ימי עבודה מיום אישור הגרפיקה.

 -אם הזמנתך דחופה אנא ציין זאת בהקדם או ביום הספקת הגרפיקה.

הנחות - :תינתן הנחה בת  20%על הזמנות בהתראה של כ 8-שבועות מראש.

בין אם אתם מפרסמים מוצר  ,מתכוננים לאירוע מיוחד או רוצים להפגין תמיכה לקבוצת ספורט מסויימת ,

דגלים בהזמנה אישית זו דרך מיוחדת ומקורית להדגיש נוכחות  .במגוון רחב של אפשרויות ייצור אנו יכולים

להתאים לך מוצר בכל דוגמא ובכל תקציב  .במקרה ואין לך דרך להוציא לפועל גרפיקה או רעיון ,בעזרת

המעצבים הגרפיים שלנו אנו יכולים לסייע לך לבנות ולעצב את הדגל שלך מהצעד הראשון ועד האחרון

בכדי שבסופו של הדבר תקבל בדיוק את אשר נפשך חפצה בו.

3/3

