
Cari Sablon Kaos Berkualitas? Yuk Pesan di Jazy T-Shirt 

Kaos merupkan item fashion yang tak lekang oleh waktu. Selain nyaman 

dikenakan, kaos mudah dipadankan dengan elemen busana yang lainnya. Beragam 

model kaos dapat dijumpai di pasaran, mulai dari kaos polos hingga kaos yang 

diberi ornamen tulisan maupun gambar. 

Sayangnya, kebanyakan industri kaos memproduksi satu desain secara masal 

sehingga kemungkinan kaos yang Anda miliki sama dengan orang lain. Nah, Bila 

ingin memiliki kaos yang unik, Anda bisa mencetak ornamen pada kaos dengan 

desain sendiri. Banyak tempat sablon kaos yang melayani pesanan satuan.   

Sebelum memesan kaos, pertimbangkan benar desain yang akan dicetak serta 

dana yang dimiliki. Bila memiliki dana terbatas, jangan membuat desain dengan 

banyak warna karena akan membuat harganya lebih mahal. Selain itu, pilih bahan 

kaos yang berkualitas sehingga ketika desain dicetak, hasilnya akan terlihat bagus. 

Jangan lupa sertakan pula ukuran kaos yang akan dipakai.  

Pesan di Jazy T-Shirt 

Usaha sablon kaos berkembang sangat pesat karena memiliki untung yang 

menggiurkan. Karena itu, kini Anda bisa dengan mudahnya menemukan usaha 

jenis ini.  Sebagai konsumen, Anda harus cermat memilih sehingga tidak tertipu 

nantinya. Tidak semua produsen menghasilkan barang berkualitas seperti yang 

diiklankan.  

Jangan mudah tergiur harga murah atau membaca promosi dengan bahasa yang 

indah. Apalagi bila berjualan secara online, pastikan produsen kaos memiliki 

tempat usaha dengan alamat yang jelas serta dapat dibuktikan kebenarannya.  

Jazy T-Shirt hadir untuk menjawab tuntutan kualitas bagi para pencinta kaos. 

Terletak di kecamatan Pedan, Klaten, kami menjamin kualitas bahan baku yang 

tinggi namun tetap berharga miring. Tak hanya bahan dasar kaos, tinta yang kami 

gunakan dalam proses sablon adalah asli dan memiliki predikat terbaik di 

kelasnya.  

 



Untuk tipe sablon, kami merekomendasikan yang terbaik yakni sablon rubber. 

Dengan komposisi campuran yang tepat, sablon dari Jazy T-Shirt dapat menutup 

serat kain dengan sempurna. Sablon kaos pun akan semakin tahan lama dan tidak 

mudah rusak meski telah dicuci berkali-kali.  

Bukan hanya sablon, produksi kaos yang kami hasilkan juga berkualitas tinggi. 

Memiliki jahitan yang rapi, serta tata letak desain yang pas sehingga terlihat 

menarik ketika digunakan. Selain produk satuan, kami juga menerima produksi 

dalam jumlah besar.  

Segera miliki kaos dengan sablon berkualitas dengan berkunjung ke sentra 

produksi Jazy T-Shirt. Anda juga bisa menghubungi kami di kaosklaten.com untuk 

mendapatkan informasi lengkap mengenai pemesanan dan harga.  


