
Trükk, mis kestab purunemiseni!

PORTSELANILE, KERAAMIKALE JA KLAASILE

REKLAAMTRÜKK





ELVES DEKOOR on tegutsenud portselani ja 
keraamika dekoreerimisega juba üle 20 aasta. 
Pakume klientidele võimalust tellida oma firma 
sümboolikaga nõusid, olgu nendeks siis logoga 
tassid või seinataldrikud, ettevõtte hoone pildiga 
seinakellad või hoopis restorani logoga lauanõud. 

Tänu meie pikaajalisele kogemusele, suudame ka 
kõige keerulisemaid töid teostada. 

Meie trükitehnoloogia tagab kvaliteetseima trüki 
portselanil ning lõpptoode on mikrolaineahju- ja 
masinpesukindel.



REKLAAMTRÜKKI teostame nii siiditrükis kui 
käsitsi maalituna. 

Siiditrükk on trükkimise meetod, kus 
spetsiaalsete värvidega pilt kantakse läbi siidiraami 
eripaberile, mis omakorda kantakse siirdetrükina 
portselanile. Seejärel läheb dekoreeritud materjal 
ahju, kus kõrgkuumusel põletatakse värvid 
portselani glasuuri sisse.
Selline trükitehnoloogia võimaldab paigutada 
teksti, logo ning erinevaid kujutisi kruusi sangale, 
siseservale, põhja alla ja paljudele erikujulistele 
nõudele. Trükk jääb kvaliteetne ning püsiv!

Siiditrükki teostatakse spetsiaalsete portselani-
värvidega, mille toonide valik on limiteeritud. Juhul 
kui kliendil on väga spetsiifiline toon, mida meie 
värvivalikus ei ole, segatakse sellele ligilähedane 
toon. Selliste tööde puhul tehakse kõigepealt 
näidis, et veenduda värvi sobilikkuses.



Käsitsi maalimise puhul tehakse kõigepealt 
tellija foto järgi kavand. Seejärel valmistatakse ette 
trükikile kavandi kontuuri ja tekstiga (logoga). 
Kui kavand on tellijaga kooskõlastatud, maalitakse 
vastav toode käsitsi ning kooskõlastatakse lõplik 
tulemus.



REKLAAMTRÜKI  HIND  koosneb kolmest   osast: 
trüki ettevalmistusest, trükitava töö keerukusest 
ja materjalist, millele trükk teostatakse.

Trüki ettevalmistus – siidiraamide valmis-
tamine või käsitsi maalimise puhul kavandi 
valmistamine. Ettevalmistuse hind sõltub pildi 
suurusest ja värvide arvust. Mida vähem värve, 
seda soodsam.

Trükk – siirdepiltide trükkimine, toodetele 
paigaldamine ja põletamine või käsitsi maalimise 
puhul kavandi maalimine. Trüki hind sõltub eelkõige 
trükiarvust ning trükitavate esemete suurusest. 
Mida keerukam töö, seda kallim. Hinnasoodustus 
alates 25-st esemest. 

Materjal – kasutame oma töös erinevate Euroopa 
portselanitehaste tooteid. Lai valik portselani, 
keraamikat ja klaasi võimaldab meil pakkuda 
oma klientidele mitmekülgseid tooteid, alates 
lihtsamatest kruusidest ja lauanõudest kuni kõrge 
kvaliteediga disainnõudeni. 



Kliendi soovil teostame trükki ka tema enda 
materjalile.

Pea kõikidele kruusidele ja seinataldrikutele 
pakume juurde ka kinkepakendit. 

REKLAAMTRÜKI TÖÖ TEOSTAMINE 
võtab aega keskmiselt 2-4 nädalat, olenevalt 
tellitavate toodete arvust ja töö keerukusest. 
Tellimuse esitamisel tuleb kliendil tasuda 50% 
ulatuses ettemaks. Teine osa tuleb tasuta kauba 
kättesaamisel. Minimaalne tellimuse summa on 65 
eurot.

Igale ideele on olemas teostus! 



        www.portselan.ee

 ElvesDekoor OÜ
Sooja tn 5, Saue linn, Harjumaa 

Tel: +372 5662 2602
E-post: info@portselan.ee

Võtke meiega ühendust ning leiame koos 
teie soovile parima lahenduse!


