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פתרונות הדפסה 
על בדים כהים / בהירים

פלקס HTV / פלוק / בלינג בלינג
חומרים להדפסה וחיתוך
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THE NEW - QUICKFLEX REVOLUTIONHEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

HTV - פלקס מהפכני וחדש תוצרת Chemica צרפת

הפלקס החדש מחומר PU וללא חומרײם סולװנטים

חומר דק , נחתך בקלות ומתקלף בקלות

מתאים לכל סוגי הבדים - כותנה , פוליאסטר , נילון ועוד..

מיוצר בגװן מט איכותי ואופנתי , מגע רך ונעים.

במלאי מגװן של 21 צבעים.

נתונים טכנײם

להעברה לכותנה , פוליאסטר

אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 140 מעלות

זמן - 5 שניות 

לחץ - בינוני

קילוף - חם או קר

כביסה

לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 60 מעלות לבדים רגילים.

גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - כן

ניקױ יבש - לא

נתונים טכנײם

להעברה בדים מיוחדים

נילון , פולימיד,

שלב א 

במכבש - 140 מעלות

זמן - 5 שניות 

לחץ - בינוני

קילוף - חם או קר

שלב ב

להניח טפלון ולסגור שוב ל 15 שניות.

כביסה

לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 60 מעלות לבדים רגילים.

גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - כן

ניקױ יבש - לא
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לבן שחור אפור כסף תכלת כחול רױאל כחול

זהב צהוב לימון צהוב זוהר צהוב כתום זוהר כתום ירוק תפוח

ירוק זוהר ירוק בהיר ירוק ורוד ורוד זוהר אדום סגול

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
צבעים רגילים

רוחב גליל 30 ס”מ אורך 10 מטר
מחיר ל - 1 מטר רץ : 19 ש”ח

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 30 ס”מ אורך 10 מטר

זהב / כסף
מחיר ל - 1 מטר רץ : 26 ש”ח

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 30 ס”מ אורך 10 מטר

ורוד זוהר , צהוב זוהר
ירוק זוהר, כתום זוהר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 24 ש”ח
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* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

HTV - פלקס בגװן מתכתי  תוצרת Chemica צרפת

1430 - כסף מראה
1431 - זהב מראה

THE NEW  - BLING-BLING STAR Chemica

HTV - פלקס בלינג - בלינג  תוצרת Chemica צרפת
פלקס מנצנץ פוליאסטר / אלומיניום עובי 350 מיקרון

מעולה למסיבות , ימי הולדת , חתונות ועוד...

נתונים טכנײם

להעברה לכותנה , פוליאסטר

אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 160 מעלות

זמן - 20 שניות 

לחץ - בינוני

קילוף - קר

כביסה

לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 40 מעלות לבדים רגילים.

גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - לא

ניקױ יבש - לא

זהב מנצנץ
1121

אדום מנצנץ
1123

כסף מנצנץ
1120

ורוד מנצנץ
1126

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 50 ס”מ אורך 25 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 62 ש”ח

נתונים טכנײם

להעברה לכותנה , פוליאסטר

אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 160 מעלות

זמן - 20 שניות 

לחץ - בינוני

קילוף - קר

כביסה

לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 40 מעלות לבדים רגילים.

גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - לא

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטרניקױ יבש - לא
רוחב גליל 50 ס”מ אורך 25 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 37 ש”ח

תכלת מנצנץ
1124

שחור מנצנץ
1128

ירוק מנצנץ
1125

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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כתום מנצנץ
1127

כחול מנצנץ
1132

סגול מנצנץ
1136

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

טורקיז מנצנץ
1190

רוז גולד מנצנץ
1188

לבן מנצנץ
1150
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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

פלוק חומר קטיפתי בעל מגע רך ונעים.

קל לחיתוך וקילוף ,איכותי ביותר תוצרת צרפת.

נתונים טכנײם

להעברה לכותנה , פוליאסטר

אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 160 מעלות

זמן - 20 שניות 

לחץ - בינוני

קילוף - חם

כביסה

לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 60 מעלות לבדים רגילים.

גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - לא

ניקױ יבש - לא

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר

רוחב גליל 50 ס”מ אורך 20 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 45 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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UPPERFLOK

שחור
501

לבן
502

ורוד
521

אפור
508

אדום
504

כחול רױאל
505

ירוק
506

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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A-4 ניתן לרכוש בגליונות
מחיר יחידה : 10 ש”ח

SUBLITEX 1603

סובליטקס 1603

נתונים טכנײם

פלקס בד פוליאסטר להעברה לכותנה , פוליאסטר

אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 170 מעלות

זמן - 50 שניות 

לחץ - בינוני

קילוף - חם או קר

כביסה

לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 140 מעלות לבדים רגילים.

גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - כן

ניקױ יבש - לא

נתונים טכנײם

להעברה לבדים כהײם כותנה אופוליאסטר

שלב א 

 SAWGRASS מכניסים את הפלקס למדפסת סובלימציה

מדפיסים דרך התוכנה היעודית VPM , בוחרים בפרופיל המתאים

sublitex 1603

לאחר ההדפסה יש לעבור לשלב הבא.

שלב ב

להניח במכבש חום ולסגור בטמפרטורה של 170 מעלות

כ 50 שניות , יש לכסות אם נײר טפלון או פרגמנט.

בתום הזמן ניתן לגזור את מה שרצױ או להעביר למכונת חיתוך קריקאט

שלב ג

מניחים את הדף במשטח עבודה של קריקאט או דומה

שולחים לחיתוך צורני ולאחר מכן מקלפים את המיותר

מרימים בעדינות את המוצר הסופי ומניחים על גבי החולצה

שלב ד

במכבש 170 מעלות סוגרים ל50 שניות על מנת להצמיד את הפלקס לבד

בתום הזמן מתקבלת תוצאה מדהימה.

בהצלחה

1

2

3

4

5

6

7

חדש - חדש
פתרון להדפסה בסובלימציה

על בדים כהײם
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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES
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Subliflock - סובלי פלוק

CHEMICA סובלי פלוק תוצרת צרפת

מיועד להדפסה במדפסות סובלימציה והעברת הדפסים בצבעים מרהיבים.

 להדפסה על בדים  בהירים או כהים ,פוליאסטר כותנה או נײלון.

לפלוק מגע רך ונעים למגע עמידות גבוה בכביסה עד 60 מעלות.

הוראות הדפסה: 

במידה וברשותך דף סובלי פלוק בגודל A4  או  A3 ניתן להכניס למדפסת סובלימציה 

ולהדפיס ישירות על הפלוק. ( לא מראה )

את הפלוק המודפס מכניסים למכבש חום וסוגרים שהוא מכוסה בנײר פרגמנט

לחץ בינוני בטמפרטורה של 170 מעלות כ – 50 שניות.

* ניתן גם להדפיס על נײר סובלימציה ולהניח ישירות על הסובליפלוק ולסגור במכבש.

לאחר מכן יש לגזור את הגודל הרצױ במספרים או פלוטר חיתוך.

יש להניח על הבגד הרצױ ולסגור את המכבש לחץ בינוני.

170 מעלות כ 50 שניות קילוף חם.

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר

רוחב גליל 50 ס”מ אורך 10 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 50 ש”ח

מחיר לגליל באורך 10 מטר : 470 ש”ח 

נתונים טכנײם

להעברה לכותנה , פוליאסטר

אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 170 מעלות

זמן - 50 שניות 

לחץ - בינוני

קילוף - חם

כביסה

לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 60 מעלות לבדים רגילים.

גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - לא

ניקױ יבש - לא
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THE NEW  - DARKLITE EVOLUTION Chemica

HTV - פלקס זוהר בחושך תוצרת Chemica צרפת

פלקס PU עובי 130 מיקרון

סופג את האור וזוהר בחושך.

מעולה למסיבות , ימי הולדת , חתונות ועוד...

נתונים טכנײם

להעברה לכותנה , פוליאסטר

אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 150 מעלות

זמן - 15 שניות 

לחץ - בינוני

קילוף - קר

כביסה

לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 80 מעלות לבדים רגילים.

גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - כן

ניקױ יבש - כן

Application ATT 495  Chemica

נתונים טכנײם

נײר העברה ( אפליקישײן ) בעל כח משיכה גבוה מאוד

מאפשרת לך להעביר את ההדפסה מדף הסובליטקס לאחר החיתוך

ללא קושי . החלק הדביק מוגן על ידי מנשא פוליאסטר .

כוח הדבקה : חזק

עובי : 170 מיקרון

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 50 ס”מ אורך 25 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 12 ש”ח

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 50 ס”מ אורך 10 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 162 ש”ח

HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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SUPER NOVA Heat Transfer Paper

מתאים לכל מדפסות הזרקת דיו / סובלימציה

מגע רך ונעים לאחר העברה

הוראות הדפסה והעברה לחולצה

יש להכין את הגרפיקה ולהדפיס במערכת ניהול צבע . 

יש לװדא שמדפיסים במצב "מראה".

יש לכװן את המכבש חום לטמפרטורה של 190 מעלות צלזיוס.

יש לכװן את המכבש ללחץ גבוה.

יש לכװן זמן 25 שניות.

יש להניח את החולצה במכבש חום ולסגור למספר שניות , כדי לײשר את החולצה.

להניח את הנײר המודפס ע"ג החולצה ,לכסות בנײר טפלון או פרגמנט ולסגור את המכבש.

לאחר שמרימים את המכבש יש להסיר את הנײר בעודו חם מהחולצה. ( קילוף חם )

לאחר הוצאת החולצה יש למתוח בעדינות את הבד באזור המודפס.

מתאים למכבש חום או מגהץ

נײר טרנספר לבדי כותנה בהירים

נײר טרנספר 

 A4 גודל נײר

מחיר : 250 ש”ח

A3 גודל נײר

מחיר : 500 ש”ח

בכל קופסה 100 דף.

SUPER NOVA Heat Transfer Paper

הוראות הדפסה והעברה לחולצה

יש להכין את הגרפיקה ולהדפיס במדפסת הזרקת דיו. 

לא להדפיס מראה.

ניתן לחתוך חיתוך מדױיק במכונות חיתוך / מספרײם

לסגור את החולצה במכבש חום כ 5 שניות לײבוש ולישור הבד

להרים את הגרפיקה ולהניח על החולצה ולכסות בנײר אפײה.

יש לכװן את המכבש חום לטמפרטורה של 190 מעלות צלזיוס.

יש לכװן את המכבש ללחץ גבוה.

יש לכװן זמן בין 20-30 שניות.

מתאים למכבש חום או מגהץ

נײר טרנספר לבדים כהײם

נײר טרנספר לבדים כהײם 

 A4 גודל נײר

מחיר : 350 ש”ח

בכל קופסה 100 דף.

הוראות כביסה

יש לכבס הפוך

בפעם הראשונה יש לכבס בנפרד

כביסה ללא חומרי הלבנה

יש להוציא את החולצה מהכביסה מײד בסיום הכביסה

לא לגהץ ישירות על ההדפס

לא לכבס 24 שעות ראשונות
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