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MMD Design hadir melengkapi permintaan aneka kemeja & asesoris untuk kebutuhan bisnis 
retail, seragam institusi/event, dan merchandise. Kami mengerti kebutuhan pelanggan tentang 
konsep marketing sebagai alat promosi yang custom, yang disesuaikan dengan cita rasa dan 
kebutuhan pelanggan.

Kami didukung tim profesional yang handal sehingga menghasilkan produk terbaik sesuai 
kebutuhan Anda. Tidak hanya perusahaan lokal, banyak juga perusahaan dan event 
internasional yang sudah mempercayakan kebutuhan promosinya kepada kami.

Kemeja adalah sebuah baju atau pakaian atasan yang sifatnya formal ataupun semiformal, dengan 
karakteristik memiliki kerah, berkancing, berlengan panjang ataupun pendek dan menutupi tubuh 

SPESIFIKASI PRODUKPROFIL & PORTOFOLIO

kemeja

formal

sampai ke perut.

Kemeja yang digunakan
untuk kegiatan formal,
seperti perkantoran.

kemeja

casual
Kemeja yang termasuk
ke dalam semi-formal,
bisa dipakai untuk
kantoran atau
dipakai untuk
kegiatan lainnya.

kemeja

outdoor
Kemeja khusus untuk
pekerja lapangan.



A. DRILL
Bahan kain ini juga berciri lembut, kuat, tahan kusut, dan tidak mudah pudar. Kain drill memiliki tekstur 
garis diagonal dan memiliki sifat tenun yang rapat. Sayangnya kain drill juga sedikit panas, terutama 
saat cuaca panas.

B. HIGH TWIST (INTERCOOLER)
Salah satu jenis kain sintetis yang dibuat dari polyester. Sifat kain high twist memiliki permukaan halus, 
warnanya mengkilap, dan tidak mudah kusut.

C. OXFORD (TAIPAN TROPICAL)
Bertekstur rata, antar pintalan benang terdiri dari semacam jalinan titik-titik pixel dalam resolusi 
gambar dan secara umum jenis ini lebih tipis dari bahan Drill.

SPESIFIKASI BAHAN

1. Americal Drill 
    Jenis kain drill yang memiliki serat sedang, permukaan kain yang lembut dan tekstur yang halus.
2. Japan Drill 
    Jenis kain drill yang memiliki serat besar dan mempunyai karakteristik kain yang lebih kuat dan tebal
    dibandingkan jenis kain drill lainnya.
3. Nagata Drill 
    Jenis kain yang termasuk ke dalam kain japan drill. Perbedaannya Nagata Drill lebih disukai karena
    komposisi bahan katun lebih banyak dan nyaman digunakan dibandingkan dengan kain Japan Drill
    lainnya yang memilii lebih banyak kandungan polyester.
4. Taipan Drill 
    Terbuat dari campuran 70% katun dengan 30% teteron. Bahannya lentur dan tidak mudah kusut
    serta memiliki permukaan yang halus.
5. Twill Drill
    Jenis ini memiliki serat spandex sekitar 2% sehingga lebih lentur.

D. FLANNEL
Dibuat dari serat wol tanpa ditenun, tapi dengan proses pemanasan dan penguapan. Tekstur kain 
�annel tergolong lembut, agak berbulu (serat wol) dan cukup tebal.

E. LINEN
Terbuat dari serat tanaman rami, permukaannya akan tetap halus dan tidak berbulu walau sudah dicuci 
berkali-kali, tapi tidak dianjurkan dengan menyikatnya

F. DENIM
Kain denim untuk kemeja lebih lembut, tipis, ringan, dan pilihan warnanya juga lebih beragam. Secara 
umum, kain denim memiliki tekstur bergaris diagonal mirip kain drill.

SPESIFIKASI BAHAN & SIZE CHART

G. KATUN
Bertekstur lembut tidak akan membuat tubuh panas, apalagi katun dengan kualitas terbaik. Jenis-jenis 
bahan katun yang di pakai untuk kemeja:

1. Rayon
    Kain yang terbuat dari serat polimer organik hasil regenerasi selulosa, sehingga jenis kain ini termasuk
    semisintesis. Permukaan kain rayon sangat lembut, warnanya mengkilap, dan tidak mudah kusut.
    Kain rayon seringkali digunakan sebagai alternatif kain sutra karena tampilannya yang mirip.
2. Katun Silk/Sutra
    Katun jenis ini merupakan kombinasi dari kain sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra, dan
    kain katun itu sendiri, sehingga disebut silk/sutra. Meskipun memiliki karakter halus, licin, dan
    berkilau/mengkilap seperti rayon, silk/sutra berkualitas lebih baik sebab kemeja dari bahan ini
    relatif lebih awet dan tidak mudah kusut. Baju koko biasanya dibikin dari bahan ini.
3. Katun Satin Jepang
    Katun Japan lebih akrap disebut katun import yang memang didatangkan langsung dari Jepang.
    Adapun sifat-sifatnya yaitu terasa adem dan lembut di badan. Kemeja dari bahan ini biasanya
    memiliki warna yang dominan.
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TEKNIK CETAK

SABLON

1. Plastisol: Jenis sablon yang terbuat dari tinta tekstil dengan bahan dasar berupa minyak, dikenal
    dengan sablon oil based. Ada 2 jenis: a.) High Density Plastisol; b.) Standard Plastisol
2. Rubber: cenderung lebih awet dan elastis, tinta sablon rubber juga paling �eksibel dan paling
    sederhana dalam pembuatannya. Ada 2 jenis: a.) Foam Rubber; b.) Standard Rubber
3. Cabut Warna (Discharge): sablon yang tintanya menghilangkan warna dari kaos, dan akan
    mengganti warnanya sesuai dengan warna tintanya.
4. FSW

Manual/ Sablon adalah sebuah teknik untuk mencetak tinta di atas bahan, dengan bantuan 
screen sablon dan rakel sablon dalam proses pengerjaannya.

BORDIR

1. Manual: print (lukis) gambar yang akan dibordir pada kertas kalkir sesuai yang kita inginkan dengan
    memakai pensil 2B.
2. Komputer: pembuatan design yang digambar ulang pada program khusus (kebanyakan memakai
    program wilcom tajima) atau bisa disebut dengan pembuatan �lm pancing.
3. Aplikasi: Bordir terlihat hidup karena kain yang diaplikasi/tempel sebelum dibordir.
4. Emblem: Dibordir dengan kain woven, lalu ditempelkan pada baju atau suatu objek lainnya dengan
    cara ditempel dengan lem atau dijahit pada bagian pinggirnya. 

Bordir (embroidery) adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit 
dan benang.

POLO SHIRT

ORANGE HIJAU FUJI MERAH UNGU

HIJAU TOSCA

HIJAU TNI

TURQISH TUA

HITAM TQ / M81

MAROON

BIRU SEDANG

ABU ASAP

PUTIH

HIJAU MELON

KUNING TUA

MISTY 71

NAVY

HIJAU BOTOL

BIRU MUDA

BENHUR

COKLAT TW

KUNING MUDA

TURQISH MUDA

ABU TUA

BLUE BLACK

MAROON TW COKLAT HITAM UNGU TW

WARNA BAHAN & HAND FEEL

COTTON

CARDED COMBED 30 SCOMBED 24 S

PE CVCLACOSTE PIQUE

MAGENTA

MANUAL
CUTTING

1. Flocking: kertas seperti beludru dan proses pembuatannya adalah dengan di-press menggunakan
    mesin heater (panas), setelah terlebih dahulu kaos yang akan di-press diberi lem khusus, sehingga
    kertas �ocking akan pindah ke kaos.
2. Sticker: dibuat dengan cara dipotong, sifatnya lebih tahan lama.
    a. Scotlite: Bahan sticker yang sudah jadi (ada warnanya).
    b. Doff dan Glossy: Laminasi sticker lapisan agar terkesan mewah.
    c. Printing Sublim: Sistem print pada material kain, menggunakan transfer paper & di-press pada kain.



BAHAN PRINTING SUBLIM

Loto Lycra

Nylec Satin

Serena Soft

Adidas Baseway

BABY TURKIS MUDA VIOLET MUDA ROSE KENARI

ABU MUDA KENARI TUA KENARI TUA KREM STABILO

PUCUK KHAKY BIRU SEDANG MUDABIRU SEDANG TUA ABU SEDANG

BATA ORANGE ABU TUA TURKIS

FUJI TOSKA BURGUNDY BIRU ITB VIOLET TUA

MAGENTA SAMPOERNA MERAH HATI (MAROON) FERARI CABE

TNI KOPI DONGKER TT COKLAT BENHUR

TT BIRU HITAM TT MERAH M 71 TT HIJAU

M 79 M 81

T’SHIRT

WARNA BAHAN & HAND FEEL

SUPER



BAHAN PRINTING SUBLIM

Baseway pada kemeja Baseway pada kemeja

Synthetic Cool pada tshirt jersey Synthetic Cool pada tshirt jersey

Speed Light pada tshirt jersey Serena pada bantal

Synthetic Cool Velboa



SPESIFIKASI & BAHAN ASESORIS GALERI  KAMI

apron
• Drill
• Denim

rompi
• Drill
• Denim

Kaos Polos

Kaos Polos
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