
ZNAKOWANIE ODZIEŻY

Cena minimalna netto za 1 sztukę gotowego transferu to suma składowych: .folia + wgrzanie

Dla większej ilości odzieży ceny kalkulowane są indywidualnie - prosimy o kontakt w tej sprawie.
Cena gotowego transferu zależy od wielkości powierzchni, rodzaju folii, skomplikowania wzoru czy ilości kolorów transferu.

Widoczne ceny - nie zawierają kosztów odzieży i przygotowania wzoru / projektu.

PRZYKŁADOWE - ORIENTACYJNE CENY FORMATEK (1 KOLOR / 1 SZTUKA)
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PREMIUM FLEX
MINI - do A5 od 18 zł

MIDI - do A3 od 28 zł

MAXI - 40 x 50 cm od 40 zł

PREMIUM FLOCK
MINI - do A5 od 20 zł

MIDI - do A3 od 38 zł

MAXI - 40 x 50 cm od 65 zł

GLITTER / ODBLASK

MINI - do A5 od 20 zł

MIDI - do A3 od 48 zł

MAXI - 40 x 50 cm od 80 zł

SUBLIMACJA / PLASTIZOLE
MINI - do A5 od 30 zł

MIDI - do A3 od 70 zł

MAXI - 40 x 50 cm od 100 zł

SAMO WGRZANIE - PRASĄ

MINI - do A5 od 12 zł
MIDI - do A3 od 30 zł
MAXI - 40 x 50 cm od 50 zł

PUCHNĄCY FLEX
MINI - do A5 od 23 zł

MIDI - do A3 od 34 zł

MAXI - 40 x 50 cm od 55 zł

Folia termotransferowa PREMIUM FLOCK przypominająca welur
lub zamsz stosowana jest do wykonywania nadruków na czapkach,

niformach, koszulkach, itd. Dzięki niezwykle nasyconym barwom
i wyjątkowo szerokiej gamie kolorystycznej, folia może być

z powodzeniem stosowana w branży modowej.
Efekt nadruku jest wypukły.

Termotransferowa brokatowa folia GLITTER FLEX to mieniąca się,
błyszcząca folia flex stosowana do tworzenia dekoracji w przemyśle
modowym. Folię GLITTER FLEX można stosować nie tylko do jasnych

i ciemnych tkanin bawełnianych, ale również poliestrowych.

Druk sublimacyjny wykonywany jest specjalnymi tuszami na papierze
do sublimacji. Nadruki plastizolowe stosowane są tam, gdzie pragniemy

uzyskać nadruk wysokiej jakości, z precyzyjnym odzwierciedleniem detali,
z dużym nasyceniem żywych, czystych, efektownych dla oka barw.
Następnie za pomocą pras do sublimacji o wysokiej temperaturze

przenoszony jest na odzież. Nadruk jest bardzo trwały.

Prasa (prasa termotransferowa, prasa transferowa) to urządzenie
do termicznego przenoszenia grafiki na tekstylne podłoża.

Składa się ze stołu i płyty grzewczej, która przy pomocy opuszczana
jest na materiał. W zależności od rodzaju i grubości materiału,
na którym jest nanoszona grafika - temperatura, czas i nacisk

transferu są różne.

Poliuretanowa folia termotransferowa PUCHNĄCY FLEX to miękka
i ekologiczna folia rekomendowana do dekoracji odzieży o wysokiej

przyczepności i doskonałej elastyczności. Poddana temperaturze
zwiększa swoją objetość dzieki czemu efekt nadruku jest

trójwymiarowy.

Poliuretanowa folia termotransferowa PREMIUM FLEX to miękka
i ekologiczna folia rekomendowana do dekoracji odzieży o wysokiej

przyczepności i doskonałej elastyczności. Położona na materiał,
pozwala się naddawać, nie ograniczając swobody ruchów. Folia daje

trwały druk, odporny na częste pranie. Folia PREMIUM FLEX jest
doskonała do znakowania odzieży sportowej i innych aplikacji.


