
ABYAD APPAREL PRO adalah pembuat produk fashion profesional yang menawarkan anda jasa jahit dan sablon 
berkualitas. SDM penjahit dan screen printing artist yang kami pekerjakan dikontrol dengan SOP produksi yang 
ketat, agar hasil produksi yang kami hasilkan bisa memberikan kepuasan terhadap klien kami.

Jasa konveksi  dan sablon kami bisa diaplikasikan ke berbagai produk, diantaranya: jumper bayi, kaos anak, kaos de-
wasa distro, hoodie, jaket, totebag, polo shirt, kemeja, seragam, tas kanvas, bendera, pembuatan merchandise event 
dan media lainnya sesuai request anda yang masih berhubungan dengan media jahit dan sablon.

Target klaen utama kami adalah jasa untuk kebutuhan sandang yang diproduksi secara masal dengan minimun quan-
tity 24 pcs. Sehingga kami bisa menekan biaya produksi lebih murah. Namun jika ada request <24 pcs maka ada 
sedikit biaya tambahan operasional. Kami adalah partner yang tepat untuk kebutuhan pakaian grup, komunitas, 
ormas, sekolah, kampus, perusahaan dan lain sebagainya.

Hasil produksi kami memiliki mutu yang tinggi. Kualitas produksi yang kami hasilkan sudah sesuai standart barang 
eksport keluar negeri. Oleh sebab itu, demi menjaga kualitas kami hanya memakai bahan baku pakaian dari suplay-
er dengan kualitas terbaik dan tinta sablon bebas dari toxic yang sudah mendapat sertifikat ramah lingkungan (eco 
solution dari Brand Nike). Jadi, kami bisa jamin hasil produksi kami maksimal: nyaman dipakai, awet dan tentunya 
bergaransi. Untuk informasi jasa produksi anda bisa menghubungi marketing kami: Rifani – WA : 085715172960 / 
085283830660 / BBM: D581BED0 / www.abyadscreenprinting.com.

Kelebihan Abyad Apparel Pro yang perlu anda ketahui:

PROFESIONAL

Klaen adalah raja bagi kami, 
kepuasan klaen adalah pioritas 

utama kami.

EXPERT SDM
SDM yang bekerja bersama 

kami adalah yang sudah ber-
pengalaman ahli dibidangnya

TIMING
Garansi jika ada keterlambatan 
produksi yang disebabkan eror 

dari kami

GO GREEN
Semua aspek proses produksi 
mengutamakan asas “ramah 

lingkungan”

BERGARANSI
Jika anda menemukan keca-
catan di produksi kami siap 

menggantinya

BEST PRICE
Dengan berbagai kelebihan di 
atas, kami memberikan harga 

yang terjangkau dan wajar



RUMUS HARGA PRODUKSI (RHP)

Ukuran Lebar Panjang Harga
UKURAN ANAK

Newborn 20 34 30000
Baby 24 38 30000
XS 28 40 40000
S 31 45 40000
M 35 50 40000
L 39 57 45000

XL 43 61 45000
UKURAN DEWASA

S 46 65 50000
M 49 68 50000
L 52 71 50000

XL 55 74 60000
XXL 60 77 65000

XXXL 63 80 70000

Harga di atas adalah sudah termasuk kaos cotton combed premium dan sablon kual-
itas standar eksport dengan ukuran sablon maksimal A3 (4 warna). Order 1 - 6 pcs + 
50.000  dari RHP, 7 - 11 pcs + 25.000  dari RHP, < 24 pcs + 10.000  dari RHP

KETENTUAN LAINNYA

NB: Harga update Desember 2016, harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
Silahkan hubungi marketing kami untuk kepastian harga.

Sablon Jasa sablon saja / membawa kaos sendiri 15.000 - 30.000 (minimal quantity 24 pcs)
Penambahan warna / sisi desain lain +10.000 (maksimal 3 warna) dari RHP
Tinta spesial: foaming + 10.000, glow in the dark / gold / silver +15.000 (best quality)  dari RHP

Jahit Jasa pembuatan kaos polos 35.000 oblong, 45.000 raglan kombinasi warna (best quality)
Lengan 3/4 / panjang +10.000  dari RHP
Kombinasi warna tangan pada model oblong +5.000
Model raglan +10.000 (sudah termasuk biaya kombinasi warna) dari RHP
Kerah dan manset +15.000  dari RHP
Rib lengan 5 cm +10.000  dari RHP
Jahit kumis +3.000, full cotton +10.000  dari RHP
Jahit spesial butik 15.000 - 45.000 (minimal order 24 pcs/pola)

Bahan Bahan cotton mamboo + 20.000 dari RHP
Bahan cotton bamboo / prima + 15.000 dari RHP
Bahan carded - 5.000 dari RHP
Bahan PE Soft - 10.000 dari RHP
Bahan lacoste CVC + 35.000 dari RHP (sudah termasuk kerah)
Bahan lacoste PE + 20.000 dari RHP (sudah termasuk kerah)
Bahan MTIIS + 5.000 dari RHP
Jaket hoodie Fleece cutton 165.000
Jaket hoodie Baby Terry 160.000

Aksesoris Kancing +1000 / kancing
Resleting Jepang + 3.000



PORTOFOLIO

Galery lebih lengkap silahkan cek http://instagram.com/abyadap



Kualitas Bahan

Cutton Combed
Combed diambil dari nama mesin pemintalnya yaitu combing. Mesin ini adalah lanjutan dari pemintalan setelah carding. Memilki 
bahan yang halus dan lembut sehingga harganya lebih mahal dari jenis lainnya. Kain ini sudah memiliki proses washing sehingga 
baik digunakan untuk banyak orang karena bahan kimia yang terkandung sudah dikurangi. Bahan combed berredar di pasaran 
dengan 2 kualitas, pertama yang PREMIUM (yang kami gunakan) dan yang standart. Khusus yang standart harga produksinya 
bisa lebih murah sedikit daripada yang biasa kami gunakan.

Cotton Cardered
Carded merupakan nama dari mesin yang menjadi alat pemintal  katun carded, dengan nama carding. Kain jenis ini memiliki 
serat kapas yang pendek dengan teksur yang kaku dan agak kasar. Namun tetap nyaman digunakan karena tetap dapat menyerap 
keringat dengan baik.

Kain Lacoste
Kain jenis lacoste adalah jenis bahan yang sering digunakan untuk membuat kaos polo/kerah/wangki.

Kain PE (Poly Ester)
Kain yang tingkatnya berada di bawah katun. Bahan dasarnya adalah benang polyester. Sama dengan katun, PE jugatersedia dalam 
bentuk bahan kaos kaos dan lacoste dll. Kain ini teksturnya hampir mirip dengan kain kaos yang berbahan dasar cotton/lacoste. 
Cara mudah membedakannya adalah apabila dibakar maka baunya seperti plastik dibakar.

MTIIS
Kain yang dibuat dari jenis benang Breeze, Kain jenis ini dirancang khusus untuk memberikan solosi lengkap untuk kenyaman-
an pemakai. Daya serap benangnya sangat bagus dan cepat kering. Biasanya kaiannya memiliki teksture yang tidak rapat / ber-
bolong-bolong. Kain jenis ini sangat cocok untuk baju olahraga, jersey bola,  baju renang, dll.

Cotton Bamboo
Serat kain ini adalah campuran antara serat cotton dan serat bamboo. Bahan jenis ini mengandung anion (ion negatif) yang ber-
fungi untuk memberi asupan oksigen

Cotton Mamboo
Ini adalah jenis kais yang paling tinggi untuk karangan bahan cotton. Kain jenis ini biasanya membuat afek hujan di bahan dasarn-
ya.

Kualitas Sablon
Pasta Rubber
Tinta berbasis air yang kami gunakan adalah berupa pasta rubber elastis berkualitas tinggi. Digunakan untuk sablon diatas bahan 
tekstil terutama bahan kaos, karena memiliki karakteristik seperti karet yang dapat elastis. Hasil sablon semi gloss. Bisa juga 
digunakan untuk bahan kemeja, sweater, jaket, baju renang, topi, dll. Tinta jenis ini dijual diparan dalam berbagai macam kelas, 
dari harga termurah hingga yang tertinggi (yang kami gunakan). Berbedaan kelas ini akan terlihat di hasil sablonnya. Tinta rubber 
kualitas tinggi akan terasa elastis, tidak lengket, kuat, ramah lingkungan dan sesuai standar eksport.

Extender
Tinta berbasis air yang menimpulkan hasil sablon yang menyatu dengan bahan. Sepertinya halnya pasta rubber, tinta jenis ini juga 
memiliki beberapa kelas harga. Dari terendah dan yang tertinggi (yang kami gunakan). 

Proses Produksi
Proses produksi  7 - 14 hari kerja dengan DP minimal 75%.


