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Προσπαθείτε να κερδίσετε ένα μέρος της αγοράς; Θέλετε να εξασφαλίσετε επικερδείς παραγγελίες; Σας αρέσει 
η ιδέα να επιρεάζετε την τάση της μόδας; Τότε είναι καιρός να γίνετε δημιουργικοί χρησιμοποιώντας την σειρά 

μελανιών της WILFLEX  για ειδικά εφφέ. Ο IAN ROBERTS, τεχνικός διευθυντής της PolyOne σας αναλύει πως.

Η 
μόδα αλλάζει. Αυτό που είναι στην 
μόδα σήμερα είναι διαφορετικό από 
αυτό που ήταν στην μόδα «χθες». 
Τώρα έχουμε μεγαλύτερη γκάμα υφα-

σμάτων να επιλέξουμε από πρίν. Ρούχα πλεκτά, 
μαλακά ρούχα, ρούχα που φαίνονται παλαιά. 
΄Ομως η μόδα παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτά που 
φοράμε αντανακλούν το πως αισθανόμαστε, και 
στέλλουν μηνύματα για το ποιοί  είμαστε.
Πως αλλάζει η μόδα;  Οι μεγαλύτεροι οίκοι και 
κατασκευαστές αθλητικών ενδυμάτων διαθέ-
τουν ομάδες σχεδιαστών, οι οποίοι προλέγουν 
και δημιουργούν σχέδια που θα μας προσελ-
κύσουν στα μαγαζιά τους.  Αυτοί οι σχεδιατές 
συχνά εμπνέονται  από εξωτερικές επιρροές και 
δημιουργούν τα σχέδια τους από ερεθίσματα 
που τους άγγιξαν, χρησιμοποιώντας διάφορες 
ιδέες και τεχνικές,  τα οποία εξελίσσονται σε 
μόδα. Συχνά επαναφέρουν παλαιά σχέδια τα 

οποία εμπλουτίζονται με καινούρια ‘αγγίγματα’.
Αυτό που χρειάζετε να γνωρίζετε ως τυπωτής, 
είναι ότι και εσείς μπορείτε να δώσετε αυτά τα 
εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία θα επιρεάσουν 
τον σχεδιαστή. Πως;  Απλό:  Παρουσιάστε τους 
την ‘κολλεξιόν’ τυπωμάτων  που εσείς δημι-
ουργήσατε. Παρουσιάστε τους καινούρια ειδικά 
εφφέ με τα οποία θα επιρεάσετε τις δημιουργίες 
τους. Επί πλέον, βλέποντας τα τυπωμένα προίό-
ντα, οι σχεδιαστές θα εκτιμήσουν περισσότερο 
το έργο των τυπωτών.
Τώρα, το επόμενο βήμα. Πώς μπορείτε να 
είστε σίγουροι ότι αυτό που δημιουργήσατε 
και δείξατε στον σχεδιαστή θα επιστρέψει στο 
τυπωτήριό σας και όχι στου αναγωνιστή;  Εάν 
εσείς μπορείτε να τυπώσετε τα μελάνια με ειδικά 
εφφέ, το ίδιο μπορεί και ο ανταγωνιστής σας 
Πού βρίσκεται το μυστικό; 

FIRST BASE
Η WILFLEX  δημιούργησε την σειρά μελανιών 
First Base Speciality με πέντε καινούρια νέα 
προιόντα.  Σήμερα, αυτή έχει αυξηθεί σε περισ-
σότερα από 17 προιόντα και η WILFLEX  συνε-
χίζει να δημιουργεί και να προσθέτει καινούρια.  
Αυτά τα προιόντα της WILFLEX,  First Base,  
δημιουργήθηκαν για να δίνουν διάφορα εφφέ, 
και υφή. Κυρίως, αυτά δημιουργήθηκαν  όχι 
μόνο για να προσελκύουν το βλέμμα σας  άλλά 
και το ενδιαφέρον σας να τα ακουμπήσετε.
Θυμηθείτε το   ‘μυστικό’  που ψάχνατε. Βρί-
σκεται στον συνδυασμό  των προιόντων First 
Base της WILFLEX  με τα οποία δημιουργείτε 
μοναδικά εφφέ , που μόνο εσείς ξέρετε πως τα 
δημιουργήσατε και πως τα τυπώσατε. Εξαρτάται 
από εσας να φορέσετε την φόρμα δουλειάς, και 
να ανακαλύψετε τί μπορείτε να δημιουργήσετε.
Υπάρχουν πολλά σημεία από τα οποία μπορείτε 
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να αρχίσετε να δημιουργείτε με την First Base. 
Εδώ σας παραθέτουμε μερικά....
Μπορείτε να αναμείξετε την Plush Base με την 
Fashion Soft, και να συνδυάσετε αυτό το τύπω-
με με τα Brittle μελάνια.  ΄Η να συνδυάσετε την 
Bubble Stretch με το Liquid Silver.  Ή  την Ice 
Base με την  Plush Base.   ΄Ισως να προτιμάτε 
να δημιουργήσετε τυπώματα που μοιάζουν με 
σουέτ. Συνδυάστε την Straight up Suede με 
τα μελάνια της Wilflex.  Οι συνδυασμοί  είναι 
άπειροι και όσο πιό τολμηροί είστε στους συνδυ-
ασμούς των First Bases  με  μελάνια της σειράς  
MX  ή των PC , χρωστικών της Wilflex,  τόσο 
περισσότερες καινοτομίες θα δημιουργείτε. Και 
αυτές οι καινοτομίες είναι που θα σας δώσουν 
το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών σας. 

Στυλ ‘Ρετρό’.
΄Ετσι η προσοχή των σχεδιαστών εστιάζεται σε 

εφφέ  με υφή  που μπορούν να δημιουργηθούν 
με το πρόγραμμα της Wilflex First Base. 
Η Street Fashion – μόδα του δρόμου, έχει μεγά-
λη ζήτηση- τυπώματα που δείχνουν παλαιά. Πως 
πετυχαίνετε τέτοια τυπώματα;  Πάλι η Wilflex 
διαθέτει τα μελάνια που θα ανταμοίψουν τις 
προσπάθειές σας.
Μαλακά τυπώματα, που γίνονται ένα με το ύφα-
σμα και δείχνουν παλαιά, τυπώννονται με την 
σειρά της Wilflex, Oasis Water Based Inks,  ή 
εάν προτιμάτε με πλαστιζόλ, την καινούρια βάση 
της Wilflex Fashion Soft Base. Και τα δύο μελά-
νια είναι πολύ ρευστά και διεισδύουν μέσα στην 
ίνα του υφάσματος για να ενσωματωθούν με το 
ύφασμα. Η ρευστότητα του μελανιού το βοηθάει 
να είναι διαφανές  και έτσι το τύπωμα φαίνεται 
θαμπό και πεπαλαιωμένο. ΄Αλλος τρόπος να 
πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα, είναι να τυπώσετε 
το NF Discharge απο την εσωτερική πλευρά του 

υφάσματος αντί για την εξωτερική.
Για να πετύχετε τυπώματα με  εφφέ  παλαιού,  
πειραματιστείτε με την μακέττα, και χρησιμο-
ποιήστε τις επιλογές που έχετε αλλάζοντας τις 
τυπωτικές παραμέτρους., όπως χρησιμοποιώ-
ντας διαφορετικού τύπου σπάτουλας, τελάρα 
με πατούρα, ή διάφορα υλικά με σχήματα πάνω 
στο τυπωτικό τραπέζι. ΄Ολες αυτές οι τεχνικές 
βοηθάνε να δημιουργήσετε μοναδικά σχέδια 
που θα αντιπροσωπεύουν  την ταυτότητά σας  
στους πελάτες σας.

Σπάστε το.
Πολύ της μόδας είναι τα ρούχα τα οποία έχουν 
τυπώματα κρακελέ, ή έχουν τρύπες, ή τζην υφά-
σματα τα οποία έχουν ψεκαστεί με ξεβαφή.
Μπορείτε να δημιουργήσετε τυπώματα που 
μοιάζουν με σπασμένη βαφή, ή που σπάνε την 
ώρα που τα πλένετε και τα φοράτε, χρησιμοποι-
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ώντας το Wilflex Brittle Base- μιά πλαστιζόλ 
που έγινε ειδικά για να σπάει.  ΄Η εάν προτιμά-
τε να δημιουργήσετε όμοιο εφφέ με  μελάνια 
νερού, τότε χρησιμοποιήστε το Wilflex Oasis 
Crackle Base  ή Wilflex Oasis Crackle White.
Αλλά γιατί μόνο κρακελέ τυπώματα;  Συνδυά-
στε αυτά τα τυπώματα με μελάνια της σειράς 
First Base  που δίνουν ύψος, και θα δημι-
ουργήσετε τυπώματα που θα εκπλήξουν τους 
σχεδιαστές. 
Και για τις τρύπες;  Τυπώνοντας το Wilflex 
Oasis Burn Out θα δημιουργήσετε σχέδια 
με τρύπες. ΄Ομως πρέπει να σας τονίσουμε 
ότι για να δημιουργήσετε και να ελέγξετε το 
αποτέλεσμα, πρέπει το ύφασμα να είναι το 
σωστό γι’αυτή την εφαρμογή.  Εάν τυπώσετε 
το Burn Out  σε 100% βαμβακερό ύφασμα 
τότε δημιουργείται τρύπα στο ύφασμα.  Εάν 
τυπώσετε σε 50% βαμβακερό και 50% πολυε-

στερικό, τότε καίγονται οι βαμβακερές ίνες και 
θα μείνουν εκτεθειμένες οι πολυεστερικές , 
δίνοντας την εντύπωση τρύπας καλυμένης με 
γάζα.  Αυτό το εφφέ είναι γνωστό ως ντεβορέ. 

Σχέδια σε τζήν.
Για ενδύματα τζήν, τυπώστε το Wilflex Oasis 
Indigo Discharge απ’ευθείας επάνω στο ένδυ-
μα, χρησιμοποιώντας τελάρο με το σχέδιο που 
θέλετε.  Για διάσπαρτα σχέδια,  απλά αραιώστε 
το μελάνι με νερό και ψεκάστε το στο τζήν. 
Και οι δύο τεχνικές δημιουργούν σχέδια που 
θα αιχμαλωτίσουν την προσοχή των πελατών 
σας.
΄Οπως μπορείτε να δείτε,  μπορείτε να έχετε 
επιρροή στα σχέδια που λανσάρονται στις βι-
τρίνες των μεγάλων δρόμων.  Το μόνο πράγμα 
που σας σταματά να έχετε επιρροή στην μόδα 
και να αυξήσετε τους τζίρους σας  είναι ο εαυ-

τός σας. Λοιπόν, ξεκίνώντας από τώρα, γιατί 
να μην χρησιμοποιήσετε όλες τις επιλογές 
που σας παρέχει η Wilflex για να δημιουργή-
σετε την κολλεξιόν σας και να εξελιχθείτε σε 
πολύτιμο συννεργάτη του πελάτη σας;
Παρακαλούμε επικοινονήστε με την ΑΕΝΤΕΠ  
ΑΕΒΕ εάν θέλετε να δοκιμάσετε όποιοδήποτε 
προιόν αναφέρετε σε αυτό το άρθρο.


