Sublimação e estamparia: a tecnologia utilizada na
produção de abadás e fantasias de carnaval
Evelin Wanke, gerente de negócios da Epson, comenta sobre impressoras utilizadas na
personalização de itens
Verde, azul, laranja, amarelo e rosa. Durante o período de carnaval, a variedade de cores e
estampas dos abadás chamam a atenção. Entretanto, a tecnologia utilizada para a produção
das peças não é de conhecimento do grande público. A Epson, líder em impressão digital, é
uma das empresas que oferecem equipamentos capazes de produzir este tipo de item
personalizado por meio da sublimação.
“A impressão sublimática é uma tendência do mercado têxtil, principalmente em tecidos com
fibras sintéticas, pois permite a produção de lotes em menor escala e otimiza os custos.
Muitos acessórios podem ser combinados com impressão digital, como bordados, rendas,
pedras e brilhos. A tecnologia de sublimação é ideal para itens exclusivos ou personalizados,
com lotes limitados”, afirmou Evelin Wanke, gerente de negócios da Epson.
Atualmente, a Epson tem em seu portfólio dois equipamentos que são ideais para estamparia
no Carnaval: a impressora SureColor F6200, que possibilita de sublimação em abadás, e a
SureColor F2100, com tecnologia de impressão direta em camisetas. Com eles, as empresas
podem desvincular o custo por item do volume produzido, possibilitando, assim, a criação de
peças únicas a um preço acessível.
“Além da produção por parte das empresas, essas tecnologias proporcionam, também, a
produção por parte do indivíduo que quer criar uma fantasia ou uma estampa diferente para
uma camiseta. São recursos, inclusive, que vão muito além do período de carnaval.
Recentemente, fizemos ações de personalização com marcas como Calvin Klein, Hering e
Malwee”, completou Evelin Wanke.
A SureColor F6200 e a SureColor F2100 oferecem tecnologia de cabeças de impressão
PrecisionCore, com tintas de qualidade superior, imagem e cores consistentes e alta
resolução. Além disso, têm menor consumo de tinta e menor custo de manutenção.
Sobre a Epson
A Epson é uma empresa líder mundial em tecnologia dedicada a conectar pessoas, coisas e
informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. Com uma linha
de produtos que abrange desde impressoras a jato de tinta e sistemas de impressão digital
até projetores 3LCD, relógios e robôs industriais, a empresa dedica-se a impulsionar a
inovação e superar as expectativas dos clientes no campo da impressão por injeção de tinta,
comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica.
Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais
de 81 mil pessoas em 85 empresas em todo o mundo e se orgulha de suas contribuições
contínuas ao meio ambiente global e às comunidades nas quais opera.
Para mais informações sobre a Epson, visite: https://epson.com.br/. Você também pode se

conectar com a Epson do Brasil no Facebook (facebook.com/EpsonDoBrasil),
Twitter (twitter.com/EpsonDoBrasil), YouTube (youtube.com/EpsonDoBrasil), e Instagram
(instagram.com/EpsonDoBrasil).
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