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מגבת כותנה איכותית
במלאי ב 5 צבעים

לבן , שחור , אפור כהה , ורוד בהיר , תכלת
בשלושה גדלים.

גודל קרטון בגודל 40-60-40 ס”מ
משקל 450 גר’ למטר מרובע. 

קטן - גודל 33-55 ס”מ 
TOP 7352

שטח הדפסה  33-8 ס”מ

מחיר : 5.50 ש”חצבע לבן - 
צבע צבעוני - מחיר 6.5 ש”ח  

בינוני - גודל 50-90 ס”מ
TOP 7353

שטח הדפסה 50-10 ס”מ

מחיר : 15 ש”חצבע לבן - 
צבע צבעוני - מחיר 16.50 ש”ח  

גדול - גודל 70-130 ס”מ 
TOP 7354

שטח הדפסה 70-10 ס”מ

מחיר : מחיר 25.50 ש”חמגבת לבן - 
צבע צבעוני - מחיר : מחיר 26.50 ש”ח

שחור

 

טורקיז

אפור כהה

ורוד בהיר

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

cotton. Certified STANDARD 100 
by OEKO-TEX®N° CQ1007/6, IFTH 100% 

לבן
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מגבת חוף עגולה + פרנזים
חומר : מיקרופײבר 

גודל : 150 ס”מ
גודל קוטר פנימי להדפסה : 36 ס”מ

בקרטון : 24 יח 
מחיר : 24 ש”ח  

הדפסה בסובלימציה
במכבש חום - 200 מעלות

זמן - 50 שניות

שחור ירוק כתום כחול

מגבת חוף איכותית
מגע רך ונעים



3

קופסת אוכל / ארוחת צהרים

קופסת פלסטיק קשיחה ואיכותית מאוד,

במלאי בשלושה צבעים.

הקופסאות מגיעות עם מכסה נתיק בצבע לבן עם דבק דו צדדי.

כולל לוח אלומיניום להדפסה סובלימציה בגודל 164-104 מ"מ

גודל הקופסה : 186-128-60 מ"מ

במכבש : 190 מעלות כ - 45 שניות.

בקרטון 48 יח'.

מחיר : 13 ש”ח * מתאים לשימוש במיקרוגל ללא המכסה.

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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שעון מעורר דיגיטלי מעורר עם אור פנים בצבעים שונים.

מסך LCD גדול , אור LED זוהר עם 7 צבעים שונים המשתנים

תמיכה בפורמט זמן של 12 שעות ו 24 שעות, 

לוח שנה, טמפרטורה והתראה.

מופעל על ידי סוללות  AAA 3 (לא כלול)

גודל: 7.8 ס"מ מכל צד

ניתן להדפיס 3 צדדים בסובלימציה

כולל 3 לוחות הדפסה (אחד לכל צד).

 CE אישור

851041

מחיר : 18 ש”ח 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מחזיק מפתחות מטבע עגלת קניות לסובלימציה

עשױ מברזל אל חלד איכותי.

זה מאוד עמיד ױכול לפתוח את עגלת הקניות בקלות ובמהירות.

עם חור מחזיק המפתחות בידית, 

ניתן בקלות לחבר אותו למחזיק המפתחות שלך.

851119

מחיר : 8 ש”ח 
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תיק גב לילד - בד קטיוני
בד קטיוני מעורב איכותי ביותר
דגם משופר , מחוזק בתפרים

גודל : 35-26-10 ס”מ.
שטח הדפסה : 20-22 ס”מ

מחיר : 20 ש”ח

אפור

ג’ינס

ורוד

שחור

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

קלמר 3 תאים 
 בד קטיוני מעורב איכותי ביותר 

גודל : 21-14-8 ס”מ
שטח הדפסה : 22-12 ס”מ

מחיר : 10 ש”ח 

כחול
TPN3020 

ורוד
TPN3010

כחול

סגול

איכות , כמה רמות מעל כולם !

שחור
TPN3030 
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תיק אוכל צידנית 
להדפסת בסובלימציה 

במלאי צבעים : 
ורוד קטיוני

ג’ינס קטיוני.
גודל : 20-15-6 ס"מ

מחיר : 13 ש”ח 

ג’ינס
TPN2020

ורוד
TPN2010

תיק צידנית
להדפסת בסובלימציה 

במלאי צבעים : 
ורוד קטיוני

ג’ינס קטיוני.
גודל :  23-18-16 ס"מ

שטח הדפסה : 23.5-17.5 ס”מ
מחיר : 18 ש”ח 

כחול ג’ינס
TPN1020

ורוד
TPN1010

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מידנית לבקבוק 
להדפסת בסובלימציה 

במלאי צבעים : 
ורוד קטיוני

ג’ינס קטיוני.
גודל : 8-8-30 ס"מ

מחיר : 8 ש”ח 

איכות , כמה רמות מעל כולם !
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MESH / חולצת דרײפיט

בצבע לבן

100% פוליאסטר

משקל 140 גרם 

מתאים להדפסה בסובלימציה

אריזה - כל חולצה ארוזה בשקית נילון

מידות ילדים
2-4-6-8-10-12
מחיר : 8 ש”ח 

מידות נוער
14-16-18

מחיר :  9 ש”ח

מידות מבוגר
XXL-XL-L-M-S

מחיר : 11 ש”ח 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

Single Jersey / חולצת פוליאסטר

בצבע לבן

100% פוליאסטר

משקל 170 גרם 

מתאים להדפסה בסובלימציה

אריזה - כל חולצה ארוזה בשקית נילון

מידות ילדים
2-4-6-8-10-12
מחיר : 8 ש”ח 

מידות נוער
14-16-18

מחיר : 9 ש”ח 

מידות מבוגר
XXL-XL-L-M-S

מחיר : 11 ש”ח

XXL XL L M S מידה 

59 ס”מ 56 ס”מ 53 ס”מ 50 ס”מ 48 ס”מ חזה / רוחב

77 ס”מ 74 ס”מ 71 ס”מ 68 ס”מ 65 ס”מ אורך

18 16 14 12 10 8 6 4 2 מידה 

48 ס”מ 46 ס”מ 44 ס”מ 42 ס”מ 40 ס”מ 38 ס”מ 36 ס”מ 34 ס”מ 32 ס”מ חזה / רוחב

65 ס”מ 62 ס”מ 59 ס”מ 56 ס”מ 53 ס”מ 50 ס”מ 47 ס”מ 44 ס”מ 41 ס”מ אורך

טבלת מידות לחולצות
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טוניקה / כותנת

איכותית מבד רך ונעים למגע

הדפסה צבעונית לא מורגשת במגע יד

100% פוליאסטר , מוצר איכותי ביותר.

גוף השמלה לבן ,שרװלים בצבע ורוד.

במלאי מידה 2-4-6-8-10-12

מחיר : 18 ש”ח 

פיג’מה בנים

איכותית מבד רך ונעים למגע

הדפסה צבעונית לא מורגשת במגע יד

100% פוליאסטר , מוצר איכותי ביותר.

מכנס קצר בצבע כחול

חולצה בצבע לבן שרװלים כחולים

במלאי מידה 2-4-6-8-10-12

מחיר : 18 ש”ח 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

פיג’מה בנות

איכותית מבד רך ונעים למגע

הדפסה צבעונית לא מורגשת במגע יד

100% פוליאסטר , מוצר איכותי ביותר.

מכנס קצר בצבע ורוד

חולצה בצבע לבן שרװלים ורודים

במלאי מידה 4-6-8-10

מחיר : 18 ש”ח 

בוקסר לגבר

בוקסר מבד רך ונעים למגע

100% פוליאסטר , מוצר איכותי ביותר

כל בוקסר ארוז באריזת קרטון לבנה

XL-L-M-Sבמלאי מידות : 

מחיר : 14 ש”ח 

12 10 8 6 4 2 מידה 

40 ס”מ 38 ס”מ 36 ס”מ 34 ס”מ 32 ס”מ 30 ס”מ חזה / רוחב

50 ס”מ 48 ס”מ 46 ס”מ 44 ס”מ 42 ס”מ 40 ס”מ אורך

48 ס”מ 46 ס”מ 44 ס”מ 42 ס”מ 40 ס”מ 38 ס”מ רוחב מכנס

29 ס”מ 27 ס”מ 25 ס”מ 23 ס”מ 21 ס”מ 19 ס”מ אורך מכנס

12 10 8 6 4 2 מידה 

38 ס”מ 36 ס”מ 34 ס”מ 32 ס”מ 30 ס”מ 28 ס”מ חזה / רוחב

74 ס”מ 73 ס”מ 71 ס”מ 69 ס”מ 67 ס”מ 65 ס”מ אורך

טבלת מידות לפיג’מה מכנס + חולצה

טבלת מידות לכותנת
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סינר ילד
סינר כותנה איכותי 

עם כיס לבן להדפסה
כולל 2 כיסים בחלק התחתון

גודל  : 61-40.5 ס”מ
מחיר : 10 ש”ח

אדוםתכלת

סינר ילד / פוליאסטר
גודל בד 45-50 ס”מ

מחיר : 5 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

שחור

כובע שף  - ילד
בד איכותי ביותר פוליאסטר עם גומי 

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 9 ש”ח
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סינר מבוגר - פוליאסטר 
גודל בד 60-89 ס”מ

מחיר : 6 ש”ח

כובע שף  - מבוגר
בד איכותי ביותר פוליאסטר עם גומי 

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 12 ש”ח

סינר איכותי מכותנה  - אדום
כיס מבד פוליאסטר לבן
גודל הכיס : 20-25 ס”מ
גודל הסינר 60-70 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח

סינר איכותי מכותנה  - שחור
כיס מבד פוליאסטר לבן
גודל הכיס : 20-25 ס”מ
גודל הסינר 60-70 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח

סינר איכותי מכותנה  - חאקי
כיס מבד פוליאסטר לבן
גודל הכיס : 20-25 ס”מ
גודל הסינר 60-70 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח

סינר איכותי מכותנה  - כחול
כיס מבד פוליאסטר לבן
גודל הכיס : 20-25 ס”מ
גודל הסינר 60-70 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

כפפה לסיר חם 
להדפסה בסובלימציה

גודל : 15-30ס”מ
כפפה / מעמד לסיר חם מחיר : 4 ש”ח

להדפסה בסובלימציה
גודל : 17.5-22 ס”מ

מחיר : 4 ש”ח
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בגד גוף קצר לתינוק

חלק חיצוני בד פוליאסטר להדפסה בסובלימציה

חלק פנימי מבד 100% כותנה רך ונעים למגע

במלאי מספר גדלים לבחירה לפי גיל התינוק

בגד גוף ארוך לתינוק

חלק חיצוני בד פוליאסטר להדפסה בסובלימציה

חלק פנימי מבד 100% כותנה רך ונעים למגע

במלאי מספר גדלים לבחירה לפי גיל התינוק

אוברול לתינוק 

חלק חיצוני בד פוליאסטר להדפסה בסובלימציה

חלק פנימי מבד 100% כותנה רך ונעים למגע

במלאי מספר גדלים לבחירה לפי גיל התינוק

חודשים : 0-3 , 3-6 . 6-9 

מחיר : 15 ש”ח 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

סינר תינוק איכותי 
נעים למגע שתי שכבות בד, 

גודל : 28.5-20.5 ס”מ
איכות הדפסה גבוה בסובלימציה.

במלאי בצבע :  ורוד , לבן.
מחיר : 4 ש”ח 

כובע לתינוק

בד רך ונעים למגע  

מתאים לתינוק בגילאים

במלאי 2 גדלים : 0-6 , 6-12 .

מחיר : 4 ש”ח 

חודשים :

  0-3

 3-6

 6-12

 12-18

18-24

מחיר : 10 ש”ח 

חודשים :

 3-6

 6-12

 12-18

18-24

מחיר : 9 ש”ח 
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פונג’ו מגבת לילד

100% כותנה איכותי ביותר, 350 גר למטר.

כולל בד פוליאסטר תפור

בגודל 20-29 ס”מ בחלק הקדמי.

גודל החלוק : 60-120 ס”מ פתוח

מחיר : 22 ש”ח 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

מגבת גוף כותה

100% כותנה איכותי ביותר

כולל בד פוליאסטר תפור בגודל 20-29 ס”מ.

גודל המגבת : 70-130 ס”מ.

מחיר : 20,00 ש”ח 

כחוללבן ורוד

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

פונג’ו מיקרופײבר לילד

100% פוליאסטר 

גודל החלוק : 60-120 ס”מ פתוח

מחיר : 13,00 ש”ח
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מגבת חוף מיקרופײבר

100% פוליאסטר כושר ספיגה גבוה במיוחד.

GSM 250

גודל המגבת : 70-130 ס”מ.

מחיר : 10 ש”ח 

מפית אוכל

100% פוליאסטר צבע לבן.

גודל : 40-40 ס”מ 

מחיר : 4 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מגבת מיקרופײבר / כושר 

100% פוליאסטר כושר ספיגה גבוה במיוחד.

250 GSM

גודל המגבת : 50-90 ס”מ.

מחיר : 6 ש”ח 

שמיכת פליז 

100% פוליאסטר צבע לבן

250 GSM

גודל : 130-160 ס”מ 

מחיר : 15 ש”ח
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מגבות

מגבת 100% כותנה איכותית עם פס פוליאסטר

הדפסה בסובלימציה על הפס פוליאסטר בלבד

במלאי בצבע קרם או לבן

במלאי בשלושה גדלים

מחיר : 5 ש”חגודל : 35-50 ס”מ     אופװיט  

מחיר : 15 ש”חגודל : 50-90 ס”מ     אופװיט  

מחיר : 26 ש”חגודל : 70-130 ס”מ   אופװיט  

מחיר : 5.5 ש”חגודל : 35-50 ס”מ     לבן 

מחיר : 16 ש”חגודל : 50-90 ס”מ     לבן 

מחיר : 28 ש”חגודל : 70-130 ס”מ   לבן 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

באף / בנדנה
גודל : 24-48 ס”מ
מחיר : 3.5 ש”ח

סל כביסה
גודל בד 50-70 ס”מ

מחיר : 8 ש”ח

תיק גב שרוכים / פוליאסטר
גודל בד 37-41 ס”מ

מחיר : 5 ש”ח
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טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

ציפית יוטה מרובעת לכרית נױ
במלאי בגימורים שונים

גודל בד 40-40 ס”מ
1 . בד לבן / יוטה

2 . שני הצדדים יוטה
מחיר : 12 ש”ח

ציפית  מרובעת לכרית נױ
בד פוליאסטר לבן בשני הצדדים

גודל בד 40-40 ס”מ
מחיר : 9 ש”ח

כרית מרובעת  עם מתלה
21-21 ס”מ

במלאי בשני גימורים
לבן לבן - לבן / יוטה
המחיר לא כולל מילױ

מחיר : 4 ש”ח

כרית לב  עם מתלה
21-21 ס”מ

במלאי בשני גימורים
לבן לבן - לבן / יוטה
המחיר לא כולל מילױ

מחיר : 4 ש”ח

ציפית יוטה מרובעת לכרית נױ
במלאי בגימורים שונים

גודל בד 27-40 ס”מ
1 . בד לבן / יוטה

2 . שני הצדדים יוטה
מחיר : 9 ש”ח

ציפית לכרית שינה
50-70 ס”מ

מחיר : 7 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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כתום / לבן

ירוק בהיר / לבן
211692

כחול / לבן
211752

אדום / לבן
211712

ירוק / לבן

צהוב / לבן
211672

ורוד / לבן
211732

כחול קימבריץ / לבן
211682

שחור / לבן
211702

בורדו / לבן תכלת / לבן
211662

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

ספל קרמיקה צבעוני
ידית + חלק פנימי
גודל :  330 מ”ל 

איכותי ביותר עמיד במדיח
מחיר : 6.5 ש”ח
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ספל קרמיקה קסם כוכבים / שחור
211509

11oz : גודל
מחיר : 9 ש”ח

ספל קרמיקה קסם כוכבים / כחול
211539

11oz : גודל
מחיר : 9 ש”ח

ספל קרמיקה קסם כוכבים / אדום
211519

11oz : גודל
מחיר : 9 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

ספל קרמיקה ידית לב צבעוני
11oz : גודל

מחיר : 6.50 ש”ח

כחול
211410

ורוד
211418

ירוק בהיר אדום
211416
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

ספל קרמיקה מנצנץ
11oz / גודל : 330 מ”ל 

מחיר : 7  ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

כחול
211067

ורוד
211064

זהב
211061

כסף
211051

ספל קרמיקה מנצנץ
מעבר צבע כסף לכחול

211593
מחיר : 7 ש”ח 

ספל קרמיקה מנצנץ
מעבר צבע כסף לורוד

211592
מחיר : 7  ש”ח

11oz ספל קרמיקה
ציפױ זהב
 211038

מחיר : 8 ש”ח

11oz ספל קרמיקה
ציפױ כסף

211039
מחיר : 8 ש”ח

קופסת קרטון לספל
11oz : גודל

ש”ח  מחיר : 1.5
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

ספל סטארבקס  - לבן
קרמיקה 14oz ( 414 מ”ל )

214030
מחיר : 12.5 ש”ח

ספל סטארבקס  - אדום
קרמיקה 14oz ( 414 מ”ל )

214031
מחיר : 14 ש”ח

ספל סטארבקס  - כחול
קרמיקה 14oz ( 414 מ”ל )

214032
מחיר : 14 ש”ח

ספל סטארבקס  - ירוק
קרמיקה 14oz ( 414 מ”ל )

214033
מחיר : 14 ש”ח

* מתאים למכבש רב שימושי עם גוף חימום יעודי
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15oz ספל קרמיקה ענק
215002

מחיר : 7 ש”ח

ספל קרמיקה 
 11oz / גודל 330 מ”ל
מינימום קרטון 36 יח

211002
מחיר : 4.5 ש”ח

ספל לאטה גדול
217102

17oz : גודל
מחיר : 11.50 ש”ח

ספל לאטה קטן
12oz : גודל

212102
מחיר : 7.50 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

ספל אספרסו
בקופסת קרטון 

6oz : גודל
מחיר : 4.5 ש”ח

ספל אספרסו 
2.5 oz : גודל

204011
מחיר : 4.70 ש”ח

oz 8ספל קמפר לבן עם שפה שחורה  
 חומר : קרמיקה

תכולה - 227 מ”ל
גודל : 7.8  - 8.6 ס”מ

208091
מחיר : 7.20 ש”ח

 

ספל קרמיקה כדורסל
11oz : גודל

מחיר : 4 ש”ח

 LOVE ספל מודפס
11oz : גודל

211048
מחיר : 9 ש”ח

ספל בירה קרמיקה
1/2 ליטר

מחיר 10 ש”ח
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כוס שוט זכוכית
2.5ozגודל : 

מחיר : 7.5 ש”ח

כוס שוט זכוכית
203002

1.5גודל :  oz 
מחיר : 6 ש”ח

כוס בירה זכוכית
220012

16ozגודל : 
מחיר : 18.50  ש”ח

כוס זכוכית פרוסטי
10oz : גודל

210022
מחיר : 8.5 ש”ח

פותחן בקבוקים - מלבן
גודל : 7-5 ס”מ

851201
מחיר : 4.80 ש”ח

מעוגלפותחן בקבוקים - 
גודל : 6-4 ס”מ

851203
מחיר : 4.80 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

בקבוק מים
אלומניום 600 מ”ל

מחיר : 13 ש”ח

בקבוק מים
עם קש לשתײה

236094
אלומניום 600 מ”ל
מחיר : 13 ש”ח 

הערות
בקבוק מים

במכבש חום 
טמפרטורה של 175 מעלות

זמן 40 נשיות
לחץ עדין

בקבוק מים
אלומניום 500 מ”ל

מחיר : 10 ש”ח

בקבוק באולינג
500 מ”ל

צבע - לבן
מחיר : 20 ש”ח 

 

מבצע 2022

 
 Stainless Steelחומר :

נירוסטה דו שכבתי
פנימי 304 , חיצוני 201

איכותי ביותר בקופסת קרטון
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

בקבוק באולינג
צבע - זהב בהיר

237862
מחיר : 34 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - כסף 

237861
מחיר : 34 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - לבן / תכלת 

237716
מחיר : 33 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - לבן / סגול

237718
מחיר : 33 ש”ח 

 

בקבוק באולינג 
צבע - לבן / אפרסק

237717
מחיר : 33 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - נירוסטה

237712
מחיר : 32 ש”ח 

 

 
 Stainless Steelחומר :

נירוסטה דו שכבתי
פנימי 304 , חיצוני 201

איכותי ביותר בקופסת קרטון
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

בקבוק מים תרמי 500 מ”ל 
 Stainless Steelחומר :

נירוסטה דו שכבתי עם מכסה מעץ
פנימי 304 , חיצוני 201

איכותי ביותר בקופסת קרטון
מחיר 32 ש”ח237644 - לבן - 

מחיר 30 ש”ח237645 - נירוסטה - 
 
 

פחית שתיה עם קש
 280 מ”לנירוסטה

מחיר : 25 ש”ח

בקבוק חלב
Stainless Steel 
לבן - 450 מ”ל

237791
מחיר : 30 ש”ח

oz 12ספל  אמײל לבן   
 Enamel SPCCחומר :

Stainless Steel Rim 
תכולה - 341 מ”ל
גודל : 8.5 - 8 ס”מ

210050
מחיר : 13 ש”ח

 

8oz בקבוק נירוסטה למשקאות
אידיאלי לנשיאת המשקאות האהובים עליך, 

כמו ברנדי, װדקה או ױסקי
עשױ מפלדת אל חלד 304 איכותית

נכנס בקלות לכיס
מיועד להדפסת סובלימציה

852053
מחיר : 22 ש”ח 

כיסױ ניאופרן לפחית שתײה
גודל : 10-12 ס”מ

מחיר 6.5 ש”ח

11ozספל נירוסטה לטיולים   
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
312תכולה -  מ”ל
גודל : 8-6 ס”מ
מחיר : 19 ש”ח
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

 
 Stainless Steelחומר :

נירוסטה דו שכבתי
פנימי 304 , חיצוני 201

איכותי ביותר בקופסת קרטון

 

10 oz ספל תרמי לניסיעות
Stainless Steel Vacuum

צבע - נירוסטה -  מ”ל284
מחיר : 40 ש”ח

oz 14ספל תרמי נירוסטה 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 398 מ”ל

גודל : 14.5-8.2 ס”מ
מחיר : 26 ש”ח

 

oz 14ספל תרמי לבן 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 398 מ”ל

גודל : 14.5-8.2 ס”מ
214832

מחיר : 28 ש”ח
 

oz 16כוס סטארבקס 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 455 מ”ל

גודל : 22.5-6.7 ס”מ
נירוסטה - מחיר 33 ש”ח
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445
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oz 18שײקר קוקטײל   
3 חלקים

 Stainless Steelחומר :
תכולה - 511 מ”ל

גודל : 6 - 8.5 -21 ס”מ
מחיר : 28 ש”חלבן 238001 - 

מחיר : 27 ש”חנירוסטה 238002 - 
 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

oz 30כוס ענקית לניסיעות 
Stainless Steel Vacuum
 צבע - לבן - 852 מ”ל

גודל : 19.5 - 10 -7.6 ס”מ
מחיר : 48 ש”ח

oz 20כוס ענקית לניסיעות 
Stainless Steel Vacuum
568צבע - לבן -  מ”ל  
גודל : 17.5-8.5-7 ס”מ

 מחיר : 35 ש”ח נירוסטה -
מחיר : 38 ש”חלבן - 
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תג זיהױ לבעלי חײם - כלב
גודל : 46-30-2 מ”מ

גודל לוחית להדפסה : 31-10 מ”מ

851192 - עצם צבע - ורוד
851193 - עצם צבע - כחול
851194 - עצם צבע - אדום
851191 - עצם צבע - שחור

מחיר : 6 ש”ח

תג זיהױ לבעלי חײם - חתול
גודל : 35-30-2 מ”מ

גודל לוחית להדפסה : 22-15 מ”מ

851197 - כף רגל צבע - אדום
851198 - כף רגל צבע - כחול 
851196 - כף רגל צבע - ורוד 
851195 - כף רגל צבע - שחור

מחיר : 6 ש”ח
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445
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* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מעמד טלסקופי לטלפון / אײפד
גודל : 110-66-156 מ”מ

גודל לוחית להדפסה : 63-65 מ”מ

912784 - צבע  שחור
912781 - צבע  לבן
000000 - צבע ורוד

מחיר : 24 ש”ח
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כוס פלסטיק לילדים - קטן
מתאים לשתיה קרה או חמה

6oz  : ( 180 מ”ל )גודל 
250611

מחיר : 7.5 ש”ח

גליל אלומיניום לכוס קטן לבן
6oz להכניס לתוך הכוס פלסטיק

מחיר : 80 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

 כוס פלסטיק צבעוני לילדים ( בנפח 180 מ"ל )

עשױ פלסטיק בצבע מלא צבעים עזים שישמחו את ילדיכם

קל משקל ועמיד בפני ניפוצים, 

ללא ,BPA  , בטוח למיקרוגל ולמדיח כלים, 

מתאים להדפסה אישית בסובלימציה 

מושלם גם לקידום מותגים, מתנות ולעוד הרבה אירועים

מחיר : 7.5 ש”ח 

כוס פלסטיק לילדים - גדול
מתאים לשתיה קרה או חמה

11oz  ( 325 מ”ל )  : גודל
מחיר : 9 ש”ח

תכלת
251118

ורוד
251115

ורוד
250602

גליל אלומיניום 
לספל צבע אחד קטן

להכניס לתוך הכוס פלסטיק
250600

מחיר : 80  ש”ח

11oz גליל אלומיניום לכוס
להכניס לתוך הכוס פלסטיק

251106
מחיר : 80 ש”ח

תכלת
250605



30

ירוק

אדום

ורוד
210078

צהוב
210075

oz 12כוס אמײל   
 Enamel SPCCחומר :

Stainless Steel Rim 
תכולה - 341 מ”ל
גודל : 8.5 - 8 ס”מ
מחיר  : 13 ש”ח

 

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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oz 12כוס אמײל   
 Enamel SPCCחומר :

Stainless Steel Rim 
תכולה - 341 מ”ל
גודל : 8.5 - 8 ס”מ

מחיר : 13 ש”ח
 

אפור

שחור

כחול

תכלת
210073

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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ציפית קטיפה מרובעת לכרית נױ
גודל בד 41-41 ס”מ

ציפית לב קטיפה לכרית נױ
גודל בד 41-41 ס”מ

ציפית לב ידײם 40 ס”מ
במלאי בצבע : כחול, תכלת

מחיר : 5 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

במלאי בצבע : 
אדום
כחול 
לבן

תכלת
ורוד

מחיר : 10 ש”ח

במלאי בצבע : 
אדום
כחול 
לבן

תכלת
ורוד

מחיר : 10 ש”ח
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זהב - לבן

כרית הפלא / פײטים

ציפית פײטים להדפסה בסובלימציה

ניתן להדפיס על הפיטים

ניתן להדפיס על הבד הלבן

מחיר : 10 ש”ח

סגול - לבן

אדום - לבן

כחול - לבן

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ



34

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445
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כריות נױ 100% כותנה

ציפית נױ צבעונית 100% מכותנה
ציפית כותנה איכותית ונעימה למגע

גודל  : 43-43 ס”מ
HTV מיועדת לריקמה , או פלקס

מחיר : 12 ש”ח

אופװיט

אדום

חרדל

כחול פטרול

חום

אפור

ירוק בהיר

ירוק זית

שחור

 

HOME GIFTS 

מוצר זה הינו מסדרת המוצרים החדשה ומיועד לשימוש ביתי.

מוצר זה מיוצר מבד איכותי ביותר תוך הקפדה מלאה על איכות.

.HTV מוצר זה ניתן להדפסה ריקמה או טרנספר פלקס / פלוק

מוצר זה אינו מיועד להדפסת סובלימציה.

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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סינר שף איכותי ביותר 100% כותנה

סינר - ג’ינס
סינר כותנה איכותי + 2 כיסים

גודל  : 70-80 ס”מ
HTV מיועד לריקמה , או פלקס

מחיר : 16.5 ש”ח

סינר - שחור
סינר כותנה איכותי + 2 כיסים

גודל  : 70-80 ס”מ
HTV מיועד לריקמה , או פלקס

מחיר : 16 ש”ח

סינר - כאמל 
סינר כותנה איכותי + 2 כיסים

גודל  : 70-80 ס”מ
HTV מיועד לריקמה , או פלקס

מחיר : 16 ש”ח

סינר - אפור כהה
סינר כותנה איכותי + 2 כיסים

גודל  : 70-80 ס”מ
HTV מיועד לריקמה , או פלקס

מחיר : 16 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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סינר ילד / שחור
סינר כותנה איכותי 
גודל  : 45-50 ס”מ

HTV מיועד לריקמה , או פלקס
מחיר : 6.5 ש”ח

סינר ילד / ג’ינס
סינר כותנה איכותי 
גודל  : 45-50 ס”מ

HTV מיועד לריקמה , או פלקס
מחיר : 7.5 ש”ח

סינר ילד / כאמל
סינר כותנה איכותי 
גודל  : 45-50 ס”מ

HTV מיועד לריקמה , או פלקס
מחיר : 6.5 ש”ח

סינר ילד / אפור כהה
סינר כותנה איכותי 
גודל  : 45-50 ס”מ

HTV מיועד לריקמה , או פלקס
מחיר : 6.5 ש”ח

 

HOME GIFTS 

מוצר זה הינו מסדרת המוצרים החדשה ומיועד לשימוש ביתי.

מוצר זה מיוצר מבד איכותי ביותר תוך הקפדה מלאה על איכות.

.HTV מוצר זה ניתן להדפסה ריקמה או טרנספר פלקס / פלוק

מוצר זה אינו מיועד להדפסת סובלימציה.

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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משטח לעכבר 5 מ”מ
גודל 196-235 מ”מ

720210
מחיר : 4 ש”ח

משטח לעכבר 3 מ”מ
גודל 196-235 מ”מ
מחיר : 3.5 ש”ח

עניבה
גודל 1450-95 מ”מ

מחיר : 12 ש”ח

מטלית ניקױ למשקפײם
מיקרופײבר 

גודל : 180-150 מ”מ
מחיר : 1.8 ש”ח

משטח לעכבר עגול 3 מ”מ
קוטר 200 מ”מ
מחיר : 3.5 ש”ח

כיסױ עינײם לטיסה
מחיר : 5 ש”ח

בקבוק מים חמים
H2000-1

+ כיסױ בד פליז להדפסה
מחיר : 18 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

כיסױ בד לבקבוק מים חמים
H2000-2

כיסױ בד פליז להדפסה
למעונינים בהדפסה דו צדדית

מחיר : 4.5 ש”ח
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אבן בזלת
590030

20 - 15 ס”מ
מחיר 18 ש”ח

אבן בזלת
20 - 20 ס”מ

מחיר 20  ש”ח

אבן בזלת
20 - 30 ס”מ

590040
מחיר 25 ש”ח

אבן בזלת
15 - 15 ס”מ

590190
מחיר 12 ש”ח

אבן בזלת
30-16 ס”מ

מחיר 20 ש”ח

אבן בזלת לב לתליה
18- 18 ס”מ

מחיר : 20 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 13-18 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 13 ש”ח 

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 15-21 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה  בסובלימציה
מחיר : 16 ש”ח 

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 15-15 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 13 ש”ח 

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 19.5-19.5  ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 20 ש”ח

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 18-24 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 21 ש”ח 

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 18-27 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 23 ש”ח 

LOVE מעמד תמונה
עץ לבן עם בעובי 6 מ”מ,עם פין מתכת

גודל : מעמד עומד 22-20 ס”מ
גודל : מעמד שוכב 20-22 ס”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 20 ש”ח 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 10-15 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 12 ש”ח 
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 SUB wooden block    סאב  בלוק 

 

סאב בלוק הינו בלוק עץ להדפסה בסובלימציה.

 

סאב בלוק מיוצר על-ידי חברת טופ טק סובלימציה בע"מ.

בלוק העץ לא מצופה בלמינציה או מדבקה ,

סאב בלוק עבר תהליך של ציפױ בלכה על בסיס פוליאסטר

מה שמאפשר לדיו הסובלימציה לחדור לתוכו ולהפוך לחלק מהעץ.

לא ניתן להוריד או לקלף את הציפױ.

הציפױ נעשה בטכנולוגיה ײחודית והמוצר עמיד במים ובפני שחיקה.

חלקו הקדמי של הבלוק בצבע לבן , גװן ההדפסה על העץ הינו גװן מט.

במלאי 3 סוגים של סאב בלוק.

 Sub1200 בלוק עץ מחומר סיבית 28 מ"מ

 Sub1300 בלוק עץ מחומר  MDF 28 מ"מ

 Sub1400 בלוק עץ מחומר בירץ 30 מ"מ

 

הוראות הדפסה לבלוק עץ עם דיו סובלימציה

1 יש להדפיס במדפסת סובלימציה את העיצוב הרצױ ולהצמיד לבלוק.

2 במכבש חום מומלץ 200 מעלות כ 60 שניות , לחץ בינוני/חזק.

3 בחלק ממכבשי החום לא ניתן לסגור את בלוק העץ ,בגלל העובי שלו .

4 מומלץ להניח בד דק או טפלון על נײר הסובלימציה.

 

הערות

בגלל מזג האװיר ײתכן שהעץ יהיה ספוג חלקית בלחות, לא ניתן להרגיש או לדעת

לכן מומלץ זה לא חובה לסגור את בלוק העץ במכבש (לפני הנחת נײר הסובלימציה )

ל 30 שניות לחץ עדין. פעולה זו תבטיח איכות הדפסה גבוהה מאוד.

גודל הבלוק            סיביט        MDF         בירץ 

9.5-9.5 ס"מ            7 ש"ח         7 ש"ח        8 ש"ח

9.5-14.5 ס"מ          8 ש"ח         8 ש"ח         9 ש"ח

14.5-14.5ס"מ         9 ש"ח          9 ש"ח        12 ש"ח

19.5-14.5 ס”מ        12 ש"ח        12 ש"ח      15 ש"ח

19.5-19.5ס"מ         14 ש"ח         14 ש"ח     19 ש"ח

19.5-28ס"מ            20 ש"ח        20 ש"ח      26 ש"ח

* המחיר לא כולל מע"מ

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

בירץ

סיביט

MDF
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תיק גב שרוכים / פוליאסטר
גודל בד 37-41 ס”מ

מחיר : 5 ש”ח

תיק גב שרוכים / ג’ינס
100% כותנה

גודל בד 35-40 ס”מ
מחיר : 8 ש”ח

תיק ספר / ג’ינס
100% כותנה

גודל בד 35-40 ס”מ
מחיר : 8 ש”ח

תיק ספר / שחור
100% כותנה

גודל בד 35-40 ס”מ
מחיר : 7 ש”ח

תיק גב שרוכים / שחור
100% כותנה

גודל בד 35-40 ס”מ
מחיר : 7 ש”ח

תיק אל-בד / פוליאסטר 
400-380 מ”מ

מחיר : 2.5 ש”ח

תיק ספר / פוליאסטר
גודל בד 38-44 ס”מ

מחיר : 5 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

ארגונית לרכב 

מוצר איכותי ובלעדי, פותח ע”י חברת טופ טק.

ניתן לחיבור למושב כסא נהג בקלות.

ניתן לאחסן צעצועים, מזון ושתײה.

הדפסה ע”ג הקלפה הלבנה.

גודל קלפה להדפסה : 21-17 ס”מ

גודל הארגונית : 38-58 ס”מ.

מחיר :  10 ש”ח



42

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

שקית בד סאטן
גודל בד 15-20 ס”מ

צבע - תכלת
 914252

מחיר : 3.8 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

שקית בד סאטן
גודל בד 15-20 ס”מ

צבע - ורוד בהיר
914253

מחיר : 3.8 ש”ח

שקית בד יוטה
גודל בד 15-20 ס”מ

פשתןצבע - 
914254

מחיר : 5 ש”ח

newnew
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פליסמנט
בד פוליאסטר איכותי להדפסה בסובלימציה
צד אחד בצבע לבן , צד שני בגװן בד יוטה.

ניתן להדפיס בשני הצדדים
גודל : 29.5-39.5 ס”מ

מחיר : 5.5 ש”ח

סביבון מעץ 
סביבון בגודל 9 ס”מ עובי 3 מ”מ.

עץ תוצרת ארצות הברית איכותי ביותר
מחיר : 3 ש”ח

כיסױ חלה 
בד פוליאסטר איכותי להדפסה בסובלימציה

במלאי ב 2 סוגי פרנזים, כסף , זהב.
גודל : 40-49 ס”מ
מחיר : 7.5 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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ארנק עם רוכסן- חאקי
גודל 13-9 ס”מ
מחיר 14.5 ש”ח

ארנק עם רוכסן- שחור
גודל 13-9 ס”מ
מחיר 14.5 ש”ח

ארנק עם רוכסן- אדום
גודל 13-9 ס”מ
מחיר 14.5 ש”ח

ארנק עם רוכסן- ג’ינס
גודל 13-9 ס”מ
מחיר 14.5  ש”ח

תיק רחצה / קוסמטיקה 
נפתח לשלושה חלקים

גודל : 23-17-5 ס”מ
מחיר : 20 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

סל כביסה
גודל בד 50-70 ס”מ

מחיר : 8 ש”ח

קלמר ג’ינס תא 1 
גודל : 13.5-21.5 ס”מ

מחיר : 6 ש”ח

HTVלא לסובלימציה / מתאים ל *
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תיק גב עירוני / חאקי
גודל 21-24 ס”מ

שטח הדפסה 11.5-15.3 ס”מ
מחיר : 15 ש”ח

תיק גב עירוני / שחור
גודל 21-24 ס”מ

שטח הדפסה 11.5-15.3 ס”מ
מחיר : 15 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

ארנק אשה - כסף
גודל 20-11.5 ס”מ
מחיר : 17  ש”ח

ארנק אשה - זהב
גודל 20-11.5 ס”מ

913234
מחיר : 17 ש”ח

תיק צד קטן  
 912600 - שחור

912610  - אדום - 
גודל 22-18 ס"מ
מחיר : 15 ש”ח  

תיק צד בינוני - שחור  
גודל 32-27 ס"מ
מחיר : 22 ש”ח  

תיק צד גדול - שחור / אדום
גודל 38-30ס"מ

מחיר : 30 ש”ח  
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מעמד אקריל עם זכוכית מסתובבת
786031

גדול - 150-150 מ”מ : מחיר 31 ש”ח

בינוני - 125-125 מ”מ : מחיר 24 ש”ח
786011

קטן - 100-100 מ”מ : מחיר 22 ש”ח

מעמד נדנדה
גודל מעמד אקריל 196-30-4מ”מ

גודל זכוכית להדפסה 153-102-3מ”מ
מחיר 26 ש”ח

מעמד שולחני זכוכית
פין בצד ניתן להעמיד שוכב או עומד

 מחיר 14 ש”חגודל 12.7-17.7 ס”מ

מעמד קריסטל שולחני
BSJ-08A פינות ישרות  

גודל : 13-9-2 ס”מ
782100

מחיר 30 ש”ח

מעמד קריסטל שולחני
BXP-07A פינות מעוגל
גודל : 15-10-2 ס”מ

782110
מחיר 35 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מעמד שולחני זכוכית
 עומד - גודל 203-254 מ”מ

 : מחיר 26 ש”ח782330
 שוכב - גודל 203-254 מ”מ

 : מחיר 26 ש”ח782340
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מגש חיתוך זכוכית
גודל : 20-28.5 ס”מ  

760001
מחיר : 20 ש”ח

שעון זכוכית עגול
שעון עגול עם מתלה לקיר

גודל : 20-20 ס”מ
760051

מחיר : 20 ש”ח

שעון זכוכית מרובע
שעון מרובע עם מעמד מתכת.

גודל : 20-20 ס”מ
760064

מחיר : 20 ש”ח

שלט זכוכית עם 4 חורים
כולל 4 פינים ממתכת

גודל 26-40 ס”מ 
782350

מחיר : 50 ש”ח

מגש חיתוך זכוכית - בקבוק
גודל : 20-39 ס”מ
מחיר : 16 ש”ח

 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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קופסה תכשיטים מהודרת מעץ 

קופסה מעץ עם גימור לכה יוקרתי

הדפסת סובלימציה על אריח קרמיקה

קטן - גודל אריח 10-10 ס"מ

מחיר : 40 ש”ח

 

מהגוני חום שחור ירוק

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מחזיק מפתחות - לב נטױ
גודל : 60-59 מ”מ
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גו מחזיק מפתחות - לב

גודל : 61-59 מ”מ

מחזיק מפתחות - עגול
גודל : 50-50 מ”מ

מחזיק מפתחות - פרח
גודל : 61-61 מ”מ

מחזיק מפתחות עץ לבן

מחזיק מפתחות בעובי 3 מ”מ

להדפסה בסובלימציה

במלאי מבחר של צורות

ניתן להזמין צורה לפי דרישה

כמות מתחת ל 100 יח   

מחיר : 3 ש”ח

כמות מעל 100 יח         

מחיר :  2 ש”ח 

מחזיק מפתחות דו צדדי - עץ לבן

כמות מתחת ל 100 יח   

מחיר : 4 ש”ח

כמות מעל 100 יח         

מחיר :  3.5 ש”ח 
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מראה לאיפור
מראה ממתכת להדפסה בסובלימציה

במלאי בצורת , לב / מרובע / עגול
מרובעמחיר : 7 ש”ח 

870080

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מרובע
870342

לב
870344

מראה לאיפור כיסױ בד פשתן
מראה ממתכת להדפסה בסובלימציה

במלאי בצורת , לב / מרובע
מחיר : 11 ש”ח 

במכבש חום
195 מעלות 90 שניות

לחץ עדין
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ארנק לכסף קטן
גודל 12.5-16.5 ס”מ

מחיר : 16 ש”ח

נרתיק לפספורט / מלא
גודל 19.5-14.2 ס”מ

מחיר : 20 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

זוג צלונים לרכב
גודל : 36-44 ס”מ

מחיר : 2.5 ש”ח

מיני חולצה לרכב
גודל 23.5-19.5 ס”מ
לבן / כחול / אדום

מחיר : 4 ש”ח

ארנק חײל / חוגרון
גודל 12.5-8.5 ס”מ

מחיר : 10 ש”ח
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פאזל קרטון בקופסת פלסטיק   
גודל : 10-14 ס”מ

98 חלקים   
מחיר 11 ש”ח

 

A3   פאזל קרטון
גודל : 27-40 ס”מ

130 חלקים   
מחיר 28 ש”ח

 

פאזל לב קטן קרטון
גודל : 19-20 ס”מ

פאזל 27 חלקים
מחיר 13 ש”ח

   

 

פאזל לב ענק קרטון
גודל : 28-33 ס”מ

פאזל 97 חלקים
מחיר 24 ש”ח

   

 

פאזל קרטון
פאזל קרטון לבן בגדלים שונים

מידה : 19.5-27 ס”מ
גודל A-4 42 חלקים   

מחיר 13ש”ח

 

פאזל קרטון
פאזל קרטון לבן 

מידה : 34-48 ס”מ
מארז - 150 חלקים   

מחיר  30 ש”ח 
מארז - 500 חלקים   

מחיר 30 ש”ח

 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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שעון זכוכית עגול - טקסטורה
שעון עגול עם מתלה לקיר

גודל : 31 ס”מ
מחיר : 44 ש”ח

שעון זכוכית עגול
שעון עגול עם מתלה לקיר

קוטר : 20 ס”מ
מחיר : 20 ש”ח

עיגול עץ עגול לשעון
עץ 3 מ”מ 

גודל : קוטר 20 ס”מ
מחיר : 10 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

מחזיק מפתחות אהבה
עם מנעול

גודל המחזיקים
מרובע גובה 80 מ”מ/40-40 מ”מ
עגול גובה 75 מ”מ/קוטר 40 מ”מ
לב גובה 75 מ”מ/ 40-35 מ”מ 

מחיר : 8 ש”ח
 

עגול
לב850944

850943

מרובע
850940

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

מחזיק מפתחות - דובי
גודל 7 ס”מ

851031
מחיר : 11 ש”ח
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כלב יושב 
במלאי 2 גדלים

בינוני - 38 ס”מ יושב
מחיר : 51 ש”ח

גדול - 51 ס”מ יושב
מחיר : 82 ש”ח

אריה יושב 
במלאי 2 גדלים

בינוני - 38 ס”מ יושב
מחיר : 56 ש”ח

גדול - 51 ס”מ יושב
מחיר : 80 ש”ח

קוף עם ידײם זזות
גדול - 60 ס”מ
במלאי צבע
חום בהיר 

מחיר : 27 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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SUPER NANO Metal - לוח אלומיניום חדש

NANO חדש - לוח אלומיניום
גודל : 305-605 מ”מ עובי 0.5 מ”מ

1 . זהב מוברש
2 . כסף מוברש

3. כסף מט
4. זהב מבריק

5. זהב מט
6. כסף מבריק

7. לבן
מחיר יחידה : 20 ש”ח

 

מגנט לתג שם
עם דבק דו צדדי חזק

MP321 דגם
גודל  1.3-4.4 ס”מ

מחיר : 2.6 ש”ח

מגנט לתג שם
עם דבק דו צדדי חזק

MP311 דגם
גודל  1.3-3.2 ס”מ

מחיר : 2.4 ש”ח 

0.7 ש”חעיגול אלומניום 25 מ”מ עובי 0.5 מ”מ -  *
0.8 ש”ח עיגול אלומניום 38 מ”מ עובי 0.5 מ”מ -  *
0.9 ש”חעיגול אלומניום 50 מ”מ עובי 0.5 מ”מ -  *

לבן - 1
כסף מוברש - 2

כסף מט - 3
כסף מבריק - 4
זהב מוברש - 5
זהב מבריק - 6

זהב בהיר מבריק - 7
זהב בהיר מט - 8

ברונזה - 9

לוח איכותי ביותר בעל מספר שכבות ציפױ מה שמעניק ללוח איכות ועמידות.
מתאים לתגי שם. מגיני הוקרה , שילוט פנימי ועוד......

הלוח אלומניום עובר תהליך בקרת איכות גבוהה ואיכות ההדפסה מדהימה.

לוח אלומיניום סיני 
גודל : 300-600 מ”מ עובי 0.45 מ”מ

1 . זהב מוברש
2 . כסף מוברש

3 . כסף 
4 . לבן - 925011

מחיר יחידה : 13 ש”ח

 

סיכה עגולה לדש הבגד
סיכה לתג שם / יציקת מתכת

גודל : 22.3 מ”מ
קוטר לוח מתכת להדפסה 21 מ”מ

במלאי בגװן - זהב / כסף
מחיר : 2.5 ש”ח 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

זהב
851411

זהב
851412
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ChromaLuxe לוח אלומניום לבן

תוצרת חברת UNISUB  ארצות הברית.

עובי הלוחות 1.15 מ”מ , הלוח עם פינות.

        מחיר : 16 ש”חדגם : 3043 גודל : 100-150 מ”מ

        מחיר : 18 ש”חדגם : 3044 גודל : 150-150 מ”מ

        מחיר : 19 ש”חדגם : 3014 גודל : 150-200 מ”מ

        מחיר : 24 ש”חדגם : 3045 גודל : 180-270 מ”מ

        מחיר : 32 ש”חדגם : 4130 גודל : 203-305 מ”מ

        מחיר : 40 ש”חדגם : 4059 גודל : 298-298 מ”מ

        מחיר : 50 ש”חדגם : 3023 גודל : 300-400 מ”מ

        מחיר : 95 ש”חדגם : 4016 גודל : 406-508 מ”מ

        מחיר : 128 ש”חדגם : 4129 גודל : 406-609 מ”מ

        מחיר : 159 ש”חדגם : 4132 גודל : 406-813 מ”מ

        מחיר : 223 ש”חדגם : 4133 גודל : 406-914 מ”מ

ChromaLuxe לוח עץ טבעי

תוצרת חברת UNISUB  ארצות הברית.

עובי הלוחות  16מ”מ ,

דגם : 4530 גודל : 254-254 מ”מ

מחיר : 45 ש”ח
ChromaLuxe לוח עץ טבעי

תוצרת חברת UNISUB  ארצות הברית.

עובי הלוחות  16מ”מ ,

דגם : 4531 גודל : 279-356 מ”מ

מחיר : 72 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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מדבקת סובלימציה - לבן מבריק
.A-3 , A-4  במלאי בגודל

מינימום הזמנה 20 יח.
A-4  גודל מדבקה

מחיר : 4 ש”ח
A-3  גודל מדבקה

מחיר : 8 ש”ח

הוראות הכנה
מצמידים את הניר המודפס בסובלימציה יחד עם המדבקה.

מכניסים למכבש חום וסוגרים בלחץ בינוני.
בטמפרטורה כ 190 מעלות כ 50 שניות.

לאחר מכן יש להניח להתקרר מומלץ להניח משהו כבד על הנײר.
ניתן להסיר את הנײר ולהשתמש במדבקה.

שימושים
ניתן לחתוך בפלוטר חיתוך עיגולים ולהכניס למדליות בכל גודל.

הדבקה על צנצנות זכוכית , בקבוקי פלסטיק, קופסאות מתכת.
ועוד מגװן רחב של מוצרים לפי הצורך...

מדבקת סובלימציה - לבן מבריק

מדבקה בצבע לבן מבריק להדפסה בסובלימציה.

מדבקה איכותית להדבקה על מגװן רחב של מוצרי פלסטיק זכוכית ,עץ.

תגי שם , אלקטרוניקה, לוחות בקרה, מדליות , מגיני הוקרה, מוצרי פרסום.

התוצאה המתקבלת אחרי הדפסה היא איכותײת מאוד. עמידות לאורך זמן.

מדבקה עמידה למים ואבק,ניתן לחתוך בלײזר , פלוטר חיתוך או מספרײם.

מתאים לײצור מוצרים למיתוג אישי ועוד.....

ניתן להדפיס עם כל סוגי הדיו לסובלימציה הקײמים.

מדבקת סובלימציה - שקוף
.A-3 , A-4  במלאי בגודל

מינימום הזמנה 20 יח.
A-4  גודל מדבקה

מחיר : 4 ש”ח
A-3  גודל מדבקה

מחיר : 8 ש”ח

 FilmTOP

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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4060

ChromaLuxe EXT    כרומלוקס

לוח אלומיניום בצבע לבן מבריק

4750 גודל 177x127 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 25 ש”ח

 
4751 גודל 304x152 מ”מ עובי 1.14 מ”מ

מחיר : 38 ש”ח

4752 גודל 254x203 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 38 ש”ח

4753 גודל 355x279 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 64 ש”ח

4754 גודל 457x304 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 92 ש”ח

4755 גודל 609x457 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 196 ש”ח

אידיאלי שילוט, תצוגה וצילומי חוץ, 

לוחות ChromaLuxe EXT מתכתײם מהװים תוספת נהדרת למגװן המוצרים שלכם. 

ציפױ ChromaLuxe העידון הצבע העמיד בפני צבע מספק צלילות וחיוניות אולטימטיבית, 

כמו גם תכונות עמידות בפני דהײה, כימיקלים, רוח ושריטות. 

 UV לוחות מתכתײם בעובי 1.14 מ"מ עמידים בפני

עם אחריות לשנתײם וזמינים במגװן גדלים נפוצים. 

ChromaLuxeמעמד מתכת ללוחות  

להדבקה בחלק האחורי של הפנלים המיועדים לתמונה

ניתן להניח על שולחן או לתליה בקיר.

מתאים לפאנלים 

מגודל 127-279 מ"מ עד 

גודל 279-279 מ"מ

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

new

* במכבש 90 שניות , 200 מעלות , לחץ חזק.

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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MDF תחתית לספל מעץ
עובי 3 מ”מ 

ניתן להזמין במספר צורות
מרובע 9-9 ס”מ

עגול קוטר 9 ס”מ 
מחיר 3 ש”ח

 

פאזל עץ 
פאזל עץ לבן בגדלים שונים

UNISUB עץ תוצרת
גודל A-4 20 חלקים   

מחיר 24 ש”ח
גודל A-3 20 חלקים   

מחיר 40 ש”ח

 

הוראות הכנה 
יש להסיר את הנילון מהפאזל

להצמיד את הנײר לפאזל.
במכבש 190-200 מעלות כ 60 שניות.

 

מעמד שולחני לטלפון נײד
גודל : 9-17 ס”מ

מחיר 6 ש”ח

 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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דיסקית - כסף
דיסקית אלומניום - 4004

28.5-50.8 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר יחידה 4 ש”ח

 

דיסקית - לבן
דיסקית אלומניום - 5588

28.5-50.8 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר יחידה : 4 ש”ח

 

שרשרת לדיסקית 
אורך 60 ס”מ

מחיר יחידה : 1.50 ש”ח 

מחזיק מפתחות אװלי - דו צדדי
מחזיק מפתחות מתכת - 5917
34.9-63.5 מ”מ עובי 1.14 מ”מ

מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

מחזיק מפתחות מרובע - דו צדדי
מחזיק מפתחות מתכת - 4107

57.15-57.15  מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

מחזיק מפתחות לב - דו צדדי
 - 5520מחזיק מפתחות  פלסטיק
מ”מ 2.29  מ”מ עובי  63x57

מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

- דו צדדיעגול  מחזיק מפתחות 
מחזיק מפתחות פלסטיק- 5521

קוטר 63 מ”מ עובי 2.29 מ”מ
מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

- דו צדדימרובע  מחזיק מפתחות 
מחזיק מפתחות פלסטיק- 5524

57x57 מ”מ עובי 2.29 מ”מ
מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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- דו צדדימלבן מחזיק מפתחות 
מחזיק מפתחות פלסטיק- 5525

76-32 מ”מ עובי 2.29 מ”מ
מחיר יחידה : 5.50 ש”ח
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אריחי קרמיקה 

אריחים להדפסה בסובלימציה

גװן מבריק

מחיר : 3 ש”חאריח 4.5-4.5 ס”מ                     

מחיר : 5 ש”חאריח 10-10 ס”מ                       

מחיר : 10 ש”ח566001 - אריח 15-15 ס”מ         

מחיר : 10 ש”חאריח 15-20 ס”מ           - 568001

מחיר : 12 ש”חאריח 20-20 ס”מ                      

מחיר : 14 ש”חאריח 20-25 ס”מ                      

מחיר : 20 ש”חאריח 30-30 ס”מ                      

אריחים בגװן מט

מחיר : 5 ש”חאריח 10-10 ס”מ         

מחיר : 10 ש”חאריח 15-15 ס”מ         

מחיר : 10 ש”ח20- ס”מ          15 אריח 

אריח 20-20 ס”מ         מחיר : 12 ש”ח  

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

*
*
*
*

*
*
*
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שלט לדלת

שלט לדלת
שלט עץ עובי 3 מ”מ

תוצרת ארצות הברית
מחיר יחידה 5 ש”ח

 

TOP 1007
145-110 מ”מ

TOP 1008
145-120 מ”מ

TOP 1005
150-115 מ”מ

TOP 1006
120-145 מ”מ

משפחת אלמוג
משפחת אלמוג משפחת אלמוג

משפחת אלמוג
משפחת אלמוג

משפחת אלמוג

לוח MDF עובי 3 מ”מ תוצרת UNISUB ארצות הברית
CNC , לוח איכותי ביותר ניתן לחתוך בלײזר

הדפסה בסובלימציה 
במלאי מס גדלים.

מחיר : 95 ש”חגודל : 120-60 ס”מ       
מחיר : 32 ש”חגודל : 60-40 ס”מ         

מחיר : 24 ש”ח גודל : 60-30 ס”מ        
 

לוח MDF עובי 6 מ”מ תוצרת UNISUB ארצות הברית
CNC , לוח איכותי ביותר ניתן לחתוך בלײזר

הדפסה בסובלימציה 
במלאי מס גדלים.

מחיר : 110 ש”חגודל : 120-60 ס”מ       
מחיר : 37 ש”חגודל : 60-40 ס”מ         

מחיר : 28 ש”ח גודל : 60-30 ס”מ        
 

לוח עץ לבן

TOP 1001
180-115 מ”מ

TOP 1003
150-100 מ”מ

TOP 1004
145-120 מ”מ

TOP 1002
145-120 מ”מ

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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מגן הוקרה מעץ
איכותי ביותר מעץ בגװן דובדבן

עם פין מתכת ניתן לתלות על קיר
או להניח על שולחן.

במלאי 4 גדלים.
מחיר : 11 ש”חגודל : 15-20 ס”מ        
מחיר : 13 ש”חגודל : 18-23 ס”מ        
 מחיר : 16 ש”חגודל : 20-25 ס”מ       
 מחיר : 20 ש”חגודל : 23-30 ס”מ       

מגן הוקרה מעץ
עם מעמד שולחני מעץ מתקפל

ניתן לתלות על הקיר , גװן אגוז.
או להניח על שולחן.

במלאי 3 גדלים.
מחיר : 24 ש”חגודל : 15-20 ס”מ        
מחיר : 32 ש”חגודל : 18-23 ס”מ        
 מחיר : 36 ש”חגודל : 20-25 ס”מ       

מגן הוקרה כחול שיש
איכותי ביותר מעץ 

ניתן לתלות על קיר
במלאי 4 גדלים.

מחיר : 8 ש”חגודל : 13-18 ס”מ        
מחיר : 12 ש”חגודל : 18-23 ס”מ        
 מחיר : 14 ש”חגודל : 20-25 ס”מ       
  מחיר : 16 ש”חגודל : 23-30 ס”מ       

מגן הוקרה הדפסה ישירה
הדפסה בסובלימציה ישירות על העץ 

ניתן לתלות על קיר
במלאי 4 גדלים.

מחיר : 14 ש”חגודל : 13-18 ס”מ        
מחיר : 20  ש”חגודל : 18-23 ס”מ        
 מחיר : 24 ש”חגודל : 20-25 ס”מ       
  מחיר : 28 ש”חגודל : 23-30 ס”מ       

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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מטריה גודל 76 ס”מ
שחור / לבן

מחיר 24 ש”ח

מטריה גודל 76 ס”מ
אדום / לבן

מחיר 24 ש”ח

מטריה גודל 76 ס”מ
כחול / לבן

מחיר 24 ש”ח

מטריה גודל 76 ס”מ
ירוק / לבן

מחיר 24 ש”ח

עפיפון 

מבד פוליאסטר גודל 89-46 ס"מ

הדפסה בחלק פנימי לבן

ניתן להניח בקלות במכבש חום

הדפסה קלה באיכות גבוהה

מתרומם לאװיר בקלות

אורך חוט 40 מטר

עפיפון איכותי ביות

מחיר : 9 ש”ח 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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דגל הלאום
בד איכותי 110 גר’ מודפס דגל ישראל

במלאי ב 3 גדלים

דגל ישראל בגודל 60-80 ס”מ
מחיר : 4 ש”ח 

דגל ישראל בגודל 100-150 ס”מ
מחיר : 10 ש”ח 

דגל ישראל בגודל 120-180 ס”מ
מחיר : 13 ש”ח

צעיף 
בד פוליאסטר איכותי 

גודל : 15-1250 ס”מ
מחיר : 4.5 ש”ח

דגל לתליה עם מוט עץ
גודל בד 24-39 ס”מ

מחיר : 7 ש”ח

Tattoo – טאטו 

שרװל נײלון עשױ פוליאסטר

להדפסה בסובלימציה מתאים לזרוע היד

זוג שרװלים באריזה.

גודל : 40-9 ס”מ

מחיר :  4 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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תיק נשיאה לבקבוק ײן
חומר : ניאופרן

לבקבוק ײן 1 ליטר
מחיר 14 ש”ח

תיק נשיאה לשני בקבוק ײן
חומר : ניאופרן

לשני בקבוקי ײן 1 ליטר
מחיר 20 ש”ח

כיסױ לבקבוק ײן
במלאי קצר וארוך

חומר : ניאופרן
מחיר 9 ש”ח

כיסױ לבקבוק ײן
במלאי קצר וארוך

חומר : ניאופרן
מחיר 9 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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קופסה ממתכת  בצורת לב - 710043 

גודל : 13-15-4.5 ס"מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 13 ש”ח

קופסה ממתכת  מלבן - 710042

גודל : 19.8-12.8-5 ס”מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 13 ש”ח

קופסה ממתכת  עגולה - 710044

גודל : קוטר 15ס"מ גובה : 5 ס”מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 13 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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חיסול המלאי
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מחזיק מפתחות אוולי
מעץ מייפל

לחריטה בלייזר
 מחיר : 3 ש”ח

מחזיק מפתחות עגול
מעץ מייפל

לחריטה בלייזר
 מחיר : 3 ש”ח

מחזיק מפתחות מרובע
מעץ מייפל

לחריטה בלייזר
 מחיר : 3 ש”ח

מחזיק מפתחות מלבן
מעץ מייפל

לחריטה בלייזר
 מחיר : 3 ש”ח

מבצע

עד גמר המלאי

מוצרים לחריטה בלײזר
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טופ טק סובלימציה בע"מ

מנהלי החברה פועלים בתחום משנת 1992.  

החברה מתמחה ביבוא שיװק ופיתוח מערכות הדפסה ומוצרים לסובלימציה .

הניסיון הרב שלנו בתחום מעניק לנו יתרון ועל כך יעידו לקוחותינו הרבים.

אנו מתחײבים לשירות מעולה איכות מוצרים ומחירים תחרותײם.

במערכות אותן אנו משװקים ניתן להדפיס ולהעביר גרפיקה ו/ או תמונה במהירות ובקלות

למוצרי טקסטיל מפוליאסטר ,לוחות אלומיניום, קרמיקה , עץ , ספלים  ועוד מוצרים רבים המצופים בפולימר.

 
מה אנו עושים ?

  אנו תומכים בלקוחותינו בכל שלב של הפעילות שלהם תמיכה טכנית

ומתן מענה מידי לכל בעיה שמתעוררת במערכת, בתוכנה או במכבש החום.

לחברה פתרון לכל לקוח ולכל מערכת הדפסה על מנת שיוכל להשיג את הצבעים המבוקשים על ידו.

בנוסף אנו מעניקים הסבר טכני ומעשי כיצד יש להדפיס ע"ג כל מוצר השיטה, הטמפרטורה, הזמן והלחץ הנדרש.

 
מדוע לבחור "טופ טק סובלימציה" ?

לטופ טק סובלימציה בע"מ הדיו האיכותי ביותר, הנײר הטוב והמתאים לו ביותר  

ותוצאות ההדפסה והצבעים הברורים באופן משמעותי בתוצאות הנראות לעײן.

במקביל, אנו מציעים את המחירים הנמוכים והתחרותײם ביותר לעומת מוצרים דומים הנמכרים בשוק.

כמובילים בתעשײה, אנחנו כל הזמן מחפשים את המוצרים העדכנײם ביותר ואת הטוב ביותר,

אנו ממליצים לבדוק את האתר לעתים קרובות. ואם יש משהו שלא הצלחת למצוא  

ײדע אותנו ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להפוך אותו לזמין עבורך.

 
בשורה התחתונה

 
הלקוח נהנה מתוצאה יפה, מקצועית ואיכותית של הדפסה ע"ג המוצר ורװחים גבוהים יותר.

אם את/ה רוצה לפתוח עסק חדש, עסק מרתק או אם אתה מעונײן להוסיף את המוצרים שלנו לעסק קײם

התקשר אלינו ואנו נשמח לענות על כל שאלה תוכל להבין מיד, שבהשקעה קטנה יחסית

אתה יכול ליצור רװחים גבוהים וגם להציע ללקוחותיך מוצרים שונים ױיחודײם.
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הנחיות להכנת מוצרי סובלימציה

ספל קרמיקה לבן.
מומלץ להשתמש בספל איכותי ועמיד במדיח, ההסבר כאן מתײחס לספלים של חברת טופ טק סובלימציה.

במכבש חום החום המומלץ הינו 175 מעלות , זמן במכבש בין 2/1.2 – 3 דקות.
 *מומלץ להכניס את הספל מיד לאחר שמוצאים מהמכבש לתוך דלי מים פושרים.

 המים מקררים את הספל , הקירור המהיר עוצר את התפשטות הצבע ומונע מצב של הצללה מסביב לכיתוב
או הגרפיקה המודפסת.

כוס זכוכית / בירה
זכוכית שונה מקרמיקה ועלולה להיסדק אם לא מכינים נכון את הכוס.

חום קור יוצר סדק / שבר ולכן יש תמיד לשמור שלא יהיו שינױים מהירים בכוס זכוכית. 
אסביר שמכניסים כוס זכוכית למכבש חום כל הכוס מקבל את החום ולכן לא יהיה סדק או שבר

אבל שמנסים לעשות כוס בירה וחלק מהכוס נמצא מחוץ למכבש וחלק בתוך המכבש חום 
זה עלול לײצור סדק. מומלץ לחמם את הכוס בחלק התחתון כ 10 שניות להוציא ולהזיז לצד הנכון 

איפה שהנײר מוצמד. לאחר שמוצאים מהמכבש חום אסור להכניס למים או להניח על מקום קר זה ײצור סדק.
כוס זכוכית מומלץ במכבש חום 170 מעלות כ 2 דק.

לוח מתכת אירופאי / סיני
מומלץ להשתמש בדיו איכותי ובנײר סובלימציה איכותי . איכות הדיו והנײר יקבעו את איכות ההדפסה על הלוח מתכת.

במכבש חום החום המומלץ הינו 180 מעלות חום גבוהה יותר ישאיר לכם סימנים על הלוח מתכת .
במכבשי חום סינים או מכבשים זולים הטמפרטורה יכולה לנוע למעלה ולמטה עד 20 מעלות.

מומלץ להכניס למכבש חום את הלוח מתכת עם הפנים כלפי הגומי, תמיד להשתמש בנײר דבק עמיד בחום
כדי להצמיד את הנײר ללוח מתכת , אחרת שמרימים את המכבש הנײר יזוז ואז הלוח מתכת יודפס שוב

יש מצב שתראו הצללה או הדפסה כפולה. לאחר שהרמתם את המכבש מהלוח יש לתת ללוח להתקרר לפני שמסירים את הנײר
הזמן המומלץ תלױ בגודל הלוח מתכת , גודל  A4 כ 50-40 שניות לחץ עדין.

אבן בזלת
הרבה יבואנים מײבאים אבני בזלת, חלק מהאבנים בגװן מט או מבריק , לא כל האבנים שנמכרים בשוק

איכותײם יש מגװן רחב של איכױות לכן עליכם לרכוש רק סחורה איכותית.
במכבש החום המומלץ הינו 200 מעלות הזמן תלױ בגודל האבן.

לדוגמה אבן בגודל 30-20 ס"מ כ 6 דקות. יש להניח את האבן הפוך במכבש חום.
הפנים עם הנײר כלפי החלק התחתון כלפי הגומי , החום מגיע לאבן דרך החלק האחורי של האבן.

לוח עץ לבן UNISUB 3 ו 6 מ”מ
לוח עץ MDF מיוצר על-ידי חברת UNISUB ארצות הברית הלוחות שאנו משװקים הינם בגװן מבריק.

לרוב משתמשים בלוחות עץ לחיתוך בלײזר ומיצרײם מהם מחזיקי מפתחות , פאזלים , שעונים , מעמדי תמונה ועוד...
כיצד מדפיסים על הלוח עץ - יש להסיר את הנײלון המגן על העץ לאחר מכן לװדא שלא נדבק אבק או לכלוך על העץ.

להניח את הנײר סובלימציה לתפוס את הנײר עם נײר דבק שלא יזוז.
להכניס למכבש חום לטמפרטורה של 200 מעלות כ 60 שניות.

בקבוק מים אלומיניום / נירוסטה
בקבוקי מים ממתכת נמכרים בשוק על ידי יבואנים רבים גם כאלה שלא מבינים באיכות המוצר.

יש לשים לב לאיכות הבקבוקים כי ילדינו שותים מהם.
בקבוק אלומיניום – אנו משװקים בקבוקים עם ציפױ פנימי איכותי כל המוצרים לא חײבים בבדיקת מכון

FDA  התקנים הישראלי. לכן יש לנו אישור של רשות המזון והתרופות האמריקאי
במכבש החום המומלץ הינו 175 מעלות וזמן 30-40 שניות. לחץ עדײן.

כוס פלסטיק
כוס פלסטיק עשױ מחומר מיוחד עמיד בחום הכוס עמיד בפני שברים , הכוסות פלסטיק באישור מכון התקנים.

במכבש 160 מעלות כ 120 שניות .
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הנחיות להכנת מוצרי סובלימציה

ספל תרמי / נירוסטה
עשױ מחומר נירוסטה 304 שזה חומר אנטי בקטריאלי חומר לא מחליד איכותי ביותר

במכבש החום המומלץ הינו 175 מעלות וזמן 30-40 שניות. לחץ עדײן.

מדבקת סובלימציה
מדבקה בצבע לבן או שקוף מוצר מעולה וניתן לשימושים רבים.

ניתן להדביק על בקבוקי ײן , שמן , על צנצנות זכוכית אות מתכת , ניתן לחתוך בקלות בפלוטר חיתוך או לײזר
מספרײם או סכין. ניתן להכניס לתוך מדליות מתכת. במכבש מומלץ 180 מעלות כ 80-70 שניות.

לחץ עדין בינוני. במכבשי חום איכותײם אין שינױ בטמפרטורה 
יש בשוק מכבשי חום סינײם שהטמפרטורה לא יציבה ױכול להיות שינױ של 20 מעלות למעלה או למטה.

במידה והמדבקה מתכװצת אזי החום גבוהה מאוד יש להוריד טמפרטורה.

חולצות
בשוק מגװן רחב של חולצות פוליאסטר מומלץ לגהץ את החולצה מספר שניות כדי לײבש את החולצה

כדי שלא יהיה לחות. מומלץ להניח על הדף סובלימציה עוד נײר גדול יותר או טפלון לכסות את כל גודל
המכבש ױשמור על חולצה נקײה ושלא תתלכלך מצבע אחר.

המחמירים מכניסים דף נײר באמצע החולצה
במכבש 200-190 מעלות זמן 50-40 שניות

פאזלים
פאזלים לרוב עשױים מקרטון דחוס לבן מצופה בלמינציה , מומלץ לסגור את הפאזל במכבש בחום של 180 מעלות

כ 10 שניות להוציא לחות שנספג בקרטון. יש להצמיד את הנײר סובלימציה ולהכניס למכבש ל - 60 שניות.

תיקי גן / גב 
ההדפסה הינה על הקלפה של התיק יש להכניס תחילה את הקלפה למכבש ולכװן את הלחץ היטב - מומלץ חזק

להצמיד את הנײר סובלימציה היטב ולהכניס למכבש בטמפרטורה של 200 מעלות כ - 60 שניות.

בלוק עץ
ההסבר המובא כאן מתײחס לבלוק עץ אותו אנו משװקים ולא לבלוקים אחרים שנמכרים.

מומלץ להכניס את העץ למכבש חום להוציא לחות שנספגה בתוך העץ 200 מעלות כ - 30 שניות.
לאחר מכן ניתן להצמיד את הנײר סובלימציה ולהכניס שוב ל 200 מעלות כ - 60 שניות , חײב לחץ גבוהה.

זכוכית
מעמדי זכוכית מגשי חיתוך מזכוכית לכל המוצרים האלה חײבים לשים לב לא להדפיס מראה במדפסת.

במכבש חום מניחים את הנײר על החלק התחתון של המכבש , מניחים את הזכוכית שצד ההדפסה כלפי הנײר סובלימציה
סוגרים עם נײר דבק שלא יזוז , מניחים נײר רגיל מעל הזכוכית וסוגרים את המכבש חום. 200 מעלות כ - 4 דק. לזכוכית בעובי 5 מ”מ.

הערות

בלוק עץ - ההדפסה לא יוצאת טוב על העץ - לבדוק שוב לחץ וטמפרטורה
לוח מתכת - הדפסה נראת מלוכלכת או שמופיע עננים - יש להוריד את הטמפרטורה ל 180 מעלות לחץ עדין

חולצה - מופיע הדפסה כפולה לאחר שמרימים את המכבש - נײר זז במהלך הפתיחה וזז על החולצה , הפתרון להניח נײר נוסף
על הנײר סובלימציה נײר שײכסה את כל החולצה.

חשוב מאוד 
להשתמש בנײר דבק עמיד בחום כדי לװדא שהנײר לא יזוז מהמוצר עליו הוא מוצמד , אחרת תקלקלו הרבה מוצרים.

מי שלא משתמש נכון בנײר דבק יראה את התקלות בלוחות מתכת / אלומיניום , טקסטײל  , קרמיקה בעצם בכל.
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הוראות ניקױ לבקבוקי מים

בקבוק אלומיניום 

הדרך הנוחה ביותר לניקױ שוטף של בקבוקי העשױים אלומיניום הינה באמצעות שימוש במדיח הכלים, 

במידה והבקבוק הינו עם פתח רחב .את הבקבוק מניחים הפוך, כמו שמניחים כוס במדיח.

גם את הפקקים ניתן ומומלץ לשטוף במדיח, יש להשאיר אותם במצב פתוח (מצב שתיה) ולהניחם בסלסלה עליונה.

בגמר פעולת המדיח יש צורך לנער טיפה את הפקק כדי להיפטר משאריות המים.

לשטיפה ידנית יש להשתמש במים פושרים עם מעט סבון, לנער ולשטוף היטב במים נקײם.

לצורך ריענון הבקבוק ניתן להשרות אותו אחת לתקופה עם חומץ 5% מהול במים, למשך מספר שעות (אפילו לילה), 

ולאחר מכן לשטוף היטב במים וסבון ובמים נקײם.

לאחר השטיפה וכל עוד הבקבוק אינו בשימוש, יש להשאירו פתוח לײבוש.

אין להשתמש במברשות או במכשירים חדים לצורך ניקיון.

יש לשטוף לאחר כל שימוש במשקה ממותק או משקה שאינו מים.

אין להכניס את הבקבוק למקפיא (אפשר למקרר).

מיועד לשתײה קרה בלבד.

בקבוק נירוסטה תרמי 

את הבקבוקים התרמײם ואת הפקקים שלהם יש לשטוף בשטיפה ידנית בלבד. 

יש להשתמש במים פושרים ומעט סבון, לנער ולהשרות לכמה דקות.

לאחר מכן לשטוף היטב עם מים נקײם ולהניח לײבוש במצב הפוך.

יש לשטוף לאחר כל שימוש במשקה ממותק או משקה שאינו מים.

אחת לתקופה ניתן לרענן את הבקבוק על ידי שימוש בחומץ לימון 5% מהול במים, ולהשרות לכמה שעות. 

לאחר מכן לשטוף היטב במים וסבון ובמים נקײם ולהניח לײבוש.

כתמי חלודה – בקבוקי הנירוסטה התרמײם עשױים מפלדת אל חלד (נירוסטה) איכותית במיוחד. 

כתמי חלודה הינם תופעה נדירה במיוחד אך עם זאת אפשרית. 

הדרך הטובה ביותר להימנע מכך היא להקפיד על שטיפת הבקבוק ובמיוחד על ײבושו בין השימושים.

במידה והופיעו כתמי חלודה ניתן להיפטר מהם בקלות באמצעות שפשוף עם מברשת קשה או צמר פלדה עד להסרה מלאה. 

ניתן גם להשרות בתוך הבקבוק חומץ מהול במים למשך מספר שעות.

אין להכניס את הבקבוק למקפיא.
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.SEFA מכבש חום תוצרת צרפת

מתאים לעבודה בסובלימציה / טרנספר

לחץ שװה ופיזור חום אחיד.

בקר אלקטרוני שפותח ע”י SEFA צרפת.

טײמר כפול , 3 תוכניות להתאמה.

מדיוק עד +/-  ,1%
ום טמפרטורה 220 מעלות צלסיוס  מקסי

 2500w : עוצמה

משקל : 44 ק”ג

גודל פיזי של המכשיר : 857-742-455 מ”מ

שנתײם אחריות על המכונה

עשר שנים אחריות על גוף החימום.

פתיחה ידנית

גודל שטח עבודה 40-50 ס”מ

מחיר : 6,500 ש”ח

פתיחה אוטומטית

גודל שטח עבודה 40-50 ס”מ

מחיר : 7,500 ש”ח

שולחנות החלפה למכבש חום

       גודל : 12-8 ס”מ

     גודל : 15-15 ס”מ

     גודל : 12-45 ס”מ

     גודל : 25-30 ס”מ

מחיר סט של כל הגדלים 1,200 ש”ח 
שולחן חזק במיוחד למכבש חום

מיוצר במיוחד למכבשי SEFA צרפת

 מחיר : 1,300 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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מכבש ספלים רב שימושי
מכבש איכותי מתאים לספלים

110803
11oz-15oz בגודל
מחיר : 900 ש”ח

 110821
גוף חימום 

11/15 oz לספל
מחיר : 350 ש”ח

110811
גוף חימום 

לספל   6/10
מחיר : 350 ש”ח 

110840
מחיר :  לאטה גדול 17oz גוף חימום לספל
מחיר : 380 ש”ח 

110830
גוף חימום לספל
12 oz לאטה קטן 
מחיר : 380 ש”ח

110850
גוף חימום 

1.5 oz  לכוס שוט
מחיר : 300 ש”ח 

110870
גוף חימום 

לכוס בירה 0.5 ליטר
מחיר : 350 ש”ח 

110835
גוף חימום 

לבקבוק 600 מ”ל
מחיר : 350 ש”ח 

110881
גוף חימום 
18oz לספל

מחיר : 350 ש”ח 

110860
גוף חימום 
2.5 oz  לכוס

מחיר : 300 ש”ח 

מכבש ספלים
מכבש איכותי מתאים לספלים

11oz-15oz בגודל
מחיר : 800 ש”ח
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Print Manager

תוכנת מנהל צבע איכותית מבטיחה לך הלקוח דיוק מירבי 

באיכות ההדפסה, חשוב לבחור במוצר עליו אנו רוצים להדפיס

כדי להבטיח איכות מיטבית , התוכנה מבצעת את ההתאמה באופן

אוטומטי ומובטח לך כי תקבל צבעים מדױיקים ואיכותײם בסיום ההדפסה.

SG-500 A4

SG-1000 A3

new sublimation

printer

מחיר : 2,500 ש”ח 

מחיר : 7,500 ש”ח 

המדפסת המושלמת לעסקים 

 SAWGRASS  מדפסת חדשה מבית

 SG400/800 מדפסת זו שודרגה לעומת הדגם הקודם

WIFI ניתן לשלוח להדפסה ב *

* מעבד מהיר יותר

 A-4 שטח הדפסה *

* מדפיסה ברזולוציה גבוהה יותר

SubliJet UHD נוסחה חדשה לדיו *

* משודרגת לטכנולוגיה העדכנית ביותר

* הוחלפו גלגלי המשיכה למנוע 

* אחריות לשנתײם

איכױות הדפסה חדשות

new resolution 

High Speed 600 dpi x 600 dpi

High Quality 1200 x 600 dpi

Advanced    1200 x 1200 dpi 

Ultra-Fine     4880 x 1200 dpi

דגם חדש

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
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SAWGRASS כותנה  מדפסת 
SG -500

A4  : דל  ו ג
ח ש”  2 , 500  : ר  מחי
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מדפסת להדפסה על בדי כותנה בהירים

 ChromaBlast-HD הײנו דיו ג'יל למדפסת הזרקת דיו 

הרעיון העומד בבסיס שיטת ההדפסה החדשה הינו הקשר הכימי בין הדיו והציפױ שנמצא ע"ג נײר הטרנספר .

בזמן שהנײר המודפס עובר במכבש חום לחולצה - הלחץ והחום יחד עם הדיו והחומר הכימי שנמצא ע"ג הנײר יוצרים תגובה צולבת

והתמונה המועברת לחולצה מתחברת לתוך סיבי הבד. 

לאחר הסרת הנײר מהחולצה התוצאה המתקבלת היא של תמונה עם צבעים תוססים וחײם

לאחר כביסה ראשונה נשארים הצבעים בלבד ובמגע יד לא ניתן להרגיש דבר. ההדפסה הופכת להיות חלק מהבד.

נײר הטרנספר והדיו  CromaBlast הינם פטנט של חברת  SAWGRASS האמריקאית.

התהליך הינו מהיר מאוד. ניתן להדפיס ולהעביר עד 170 חולצות בשעה

בשום טכנולוגיה אחרת של הדפסת חולצות לא ניתן להדפיס כמות כזו לא בדפוס משי ,

לא בהדפסה ישירה ולא עם נײר טרנספר הזרקת דיו או לײזר ובטח שלא בפלקס או פלוק שצריך לחתוך בפלוטר חיתוך.

הדיו והנײר של חברת  SAWGRASS נותנים את המענה המשתלם ביותר להדפסת חולצות כותנה.

המערכת מהירה מאוד , עלות נמוכה להקמת עסק להדפסת חולצות ,

אין צורך ברשתות וגלופות כמו בדפוס משי או מדפסות שמדפיסות ישירות על חולצות .

ניתן לעצב בכל תוכנה את הגרפיקה ולהדפיס במערכת ניהול צבע שתוכננה במיוחד על ידי חברת  SAWGRASS האמריקאית.

איכות ההדפסה על חולצות כותנה אינה ניתנת לתחרות על ידי שום טכנולוגיה אחרת שנמצאת כיום בשוק.

נײרות טרנספר אחרים שנמכרים כיום בשוק, ניתן להרגיש את המדבקה במגע יד, ולרוב ההדפסה דוהה כבר בכביסה הראשונה.

ההדפסה בדיו  CromaBlast ובנײר  CromaBlast של חברת  SAWGRASS מעניקים מגע רך ועדין ,

ורק ההדפסה נשארת על החולצה וההרגשה היא שההדפסה הינו חלק מהבד. עמידות גבוהה בכביסה

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

הוראות הדפסה והעברה לחולצה

CromaBlast . יש להכין את הגרפיקה ולהדפיס במערכת ניהול צבע

יש לװדא שמדפיסים במצב "מראה".

יש לכװן את המכבש חום לטמפרטורה של 190-200 מעלות צלזיוס.

יש לכװן את המכבש ללחץ גבוה.

יש לכװן זמן בין 25-40 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.

נײר טרנספר 
לבדי כותנה בהירים 

 A4 גודל נײר
מחיר : 250 ש”ח

A3 גודל נײר
מחיר : 500 ש”ח

בכל קופסה 100 דף.
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מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
A3 גודל מדפסת SG 1000

מחיר : 400 ש”חמחסנית K צבע שחור 70 מ”ל          
צבע סיאן 70 מ”ל            מחיר : 400 ש”חמחסנית   C

70 מ”ל M        מחיר : 400 ש”חמחסנית  צבע מג’נטה
צבע צהוב 70 מ”ל           מחיר : 400 ש”חמחסנית   Y

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
A4 גודל מדפסת SG 500

מחיר : 250 ש”חמחסנית K צבע שחור 31 מ”ל          
צבע סיאן 31 מ”ל            מחיר : 250 ש”חמחסנית   C
צבע מג’נטה 31 מ”ל        מחיר : 250 ש”חמחסנית   M
צבע צהוב 31 מ”ל           Y  מחיר : 250 ש”חמחסנית 

דגם חדש

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
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מיכל עודפים

למדפסות ריקו

SAWGRASS 

מחיר : 200 ש”ח
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מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
SG800

A3גודל מדפסת 
מחיר : 400 ש”חמחסנית  צבע שחור   מ”ל          75 K
צבע סיאן  מ”ל            מחיר : 400 ש”חמחסנית  68  C

68 מ”ל צבע  מג’נטה        מחיר : 400 ש”חמחסנית   M
צבע צהוב 68 מ”ל            מחיר : 400 ש”חמחסנית   Y

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
SG400

A4גודל מדפסת 
מ”ל          מחיר : 350 ש”חמחסנית  צבע שחור   42 K
צבע סיאן 29 מ”ל           מחיר : 250 ש”חמחסנית   C
29 מ”ל       צבע  מחיר : 250 ש”חמחסנית  מג’נטה   M
צבע צהוב 29 מ”ל          Y  מחיר : 250 ש”חמחסנית 

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת ריקו
RICOH 3110

A4 גודל מדפסת
מחיר : 350 ש”חמחסנית K צבע שחור 42 מ”ל          
צבע סיאן 29 מ”ל            מחיר : 250 ש”חמחסנית   C
צבע מג’נטה 29 מ”ל        מחיר : 250 ש”חמחסנית   M
צבע צהוב 29 מ”ל            מחיר : 250 ש”חמחסנית   Y

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת ריקו
RICOH 7100

A3 גודל מדפסת
מחיר : 400 ש”חמחסנית K צבע שחור  75 מ”ל         
צבע סיאן 68 מ”ל          C   מחיר : 400 ש”חמחסנית 

צבע מג’נטה 68 מ”ל        מחיר : 400 ש”חמחסנית   M
צבע צהוב 68 מ”ל          Y  מחיר : 400 ש”חמחסנית 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
Virtuoso VJ 628

מחיר : 450 ש”חמחסנית  צבע שחור   מ”ל          220 K
מ”ל           220  מחיר : 450 ש”חמחסנית  צבע סיאן  C

מ”ל מג’נטה 220        מחיר : 450 ש”חמחסנית  צבע  M
מ”ל            מחיר : 450 ש”חמחסנית  צבע צהוב   220 Y

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
Virtuoso VJ 628

מחסנית LC צבע לײט סיאן 220 מ”ל                     מחיר : 450 ש”ח
מחסנית LM צבע לײט מג’ינטה 220 מ”ל               מחיר : 450 ש”ח
מחסנית LK צבע שחור בהיר 220 מ”ל                   מחיר : 450 ש”ח
מחסנית LKK צבע שחור בהיר בהיר 220 מ”ל        מחיר : 450 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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TexPrint DTXP Light נײר סובלימציה

EPSON או SAWGRASS לשימוש במדפסות סובלימציה

נײר סובלימציה איכותי ביותר תוצרת גרמניה .

UNISUB הנײר מיועד להעברת הדפסות סובלימציה למוצרי טקסטיל , מתכות , קרמיקה , מוצרי

בלוקים מעץ , כריות  , חולצות , שמיכות , ספלים ועוד מוצרים רבים.

בשל המבנה הנקבובי המיוחד שלהם, נײרות סובלימציה מתײבשים במהירות עמידים 

לטמפרטורות גבוהות ואינם מתקמטים עקב לחות מהדיו.

הערה: יש למקם את ההדפסה על הגיליון על הצד החלק, ללא סימוני היצרן

במלאי

 A-4  נײר בגודל

 מחיר : 66 ₪ ( עלות דף 0.60 ש”ח )

 A-3  נײר בגודל

 מחיר : 132 ₪ ( עלות דף 1.20 ש”ח )

נײר סובלימציה איכותי ביותר
EPSON - ו SAWGRASS מתאים למדפסות
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True Pix Sublimation Paper

נײר סובלימציה הטוב בעולם 

למוצרים קשים ומוצרי טקסטײל

 TruePix classic הינו נײר סובלימציה 

תוצרת   SAWGRASS ארצות הברית

הנײר מגיע בחבילות של 100 דף 

ארוזות בקופסת קרטון.

 A4 גודל נײר

מחיר : 65 ש”ח

A3 גודל נײר

מחיר : 130 ש”ח

A3+ גודל נײר

מחיר : 200 ש”ח

גודל גליל נײר רוחב 43 ס”מ אורך 100 מטר

מחיר : 200 ש”ח

גודל גליל נײר רוחב 61 ס”מ אורך 100 מטר

מחיר : 300 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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נײר דבק עמיד בחום

רוחב : 10 מ”מ

אורך : 66 מטר

מחיר : 35 ש”ח מתקן שולחני כבד לנײר דבק

מתאים לנײר דבק עמיד בחום

מחיר : 25 ש”ח
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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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 מכשיר לכיפוף מוצרי אקריל / פרספקס בחום ( דגם חדש - כולל אפשרות כיפוף )

מכשיר מעולה למי שמעונײן לכופף מוצרים הנחתכים בלײזר ולשלבם במגװן המוצרים שברשותו.

לבעלי מכונות לײזר , מכשיר זה יגדיל את מגװן המוצרים שניתן לשלבם עם מוצרי סובלימציה.

אורך המכשיר 120 ס"מ והוא בעל בקר אלקטרוני השולט בחום.

למכשיר חוט בצורת סליל ױתרונו שהוא מעביר חום גבוה. עובי כיפוף מ 1 מ"מ עד 8 מ"מ.

אורך החײם של הסליל ארוך מאוד והוא ניתן לפירוק בקלות ולהחלפה.

המכשיר מיוצר בקוריאה

מחיר : 2,500 ש“ח

מכשיר לכיפוף מוצרי אקריל 
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גיליוטינה למתכת 

גיליוטינה לחיתוך מתכת 
רוחב חיתוך 31 ס”מ - סרגל בס”מ

מתאים לחיתוך לוחות מתכת עד 1 מ”מ
תוצרת ארצות הברית

מחיר : 2,500 ש”ח 

מכשיר לחיתוך פינות מתכת / פלסטיק 
המחיר לא כולל סכין חיתוך

ניתן להשתמש בסכין 1/4" או 1/2"
תוצרת ארצות הברית  

מחיר : 600 ש”ח 

סכין לחיתוך פינות מתכת / פלסטיק
ניתן לחתך עד 1 מ”מ לוח מתכת 

ניתן לבחור בסכין 1/4" או 1/2"
תוצרת ארצות הברית  

מחיר : 600 ש”ח 

ניתן להזמין לפי דרישה סכינים מיוחדים לפי תמונה מצורפת
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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES
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. Cricut כוחה של מכונה מקצועית - הפשטות של

המכונה חותכת מאות חומרים במהירות ובדײקנות, מהנײר והבד העדינים ביותר ועד לוח עץ ועור.

חבילת כלים הניתנת להרחבה. עם מגװן רחב של כלים לחיתוך, ניקוד, כתיבה והוספת אפקטים דקורטיבײם,

להב סיבובי בעזרת פעולת ההחלקה והגלילה שלו, להב זה חותך כמעט כל בד במהירות ובמדױק - ללא חומר גיבױ.

להב סכין בעל תוספת עומק ײחודית מאפשרת לחדור לחומרים עבים יותר כמו עץ בלזה בעובי 2.4 מ"מ בקלות

מתקן ײחודי להחלפת סכינים מאפשר מעבר ללא מאמץ בהחלפת כל סוגי הסכינים

מערכת כלים ײחודית בעלת טכנולוגײת חיתוך מקצועית זו שולטת בצורה חכמה בכיװן הלהב ומוסיפה עד פי 10  כוח חיתוך נוסף.

מערכת עם ספרײת תבניות ופרױקטים להורדה

תוכנה קלה ללימוד , ניתן להעלות לתוכנה עיצובים משלך במגװן פורמטים של קבצים סטנדרטײם

רוחב חיתוך של המכונה 30 ס”מ.

מכשיר חיתוך

הכירו את Cricut Maker, מכונת החיתוך החכמה האולטימטיבית. 

בעזרת היכולת להשתמש בכלים מתקדמים יותר,

Cricut Maker מעניקה לך את החופש ליצור כמעט כל פרױקט עשה זאת בעצמך

שאתה יכול לדמײן, מאומנות תלת מימד לעיצוב בית,

תכשיטים, ברזל, ױניל, פרױקטים מנײר ועוד.. 

יש לה את הכלים לחתוך מאות חומרים במהירות ובמדױק,

החל מהנײר והבד העדינים ביותר וכלה בחומרים קשים כמו משטח עץ, עור . 

השתמש בלהב הסיבובי כדי לחתוך בד לפרױקט תפירה - ללא חומר גיבױ. 

עבור לסכין סכין (נמכר בנפרד) לחתוך  חומרים עבים וצפופים יותר למידות ועומק נוספים. 

או לעבור במהירות בין ניקוד, חריטה, הבלטה ואפקטים דקורטיבײם אחרים .

המכונה כוללת

מכונת חיתוך, להב סיבובי , להב פרמיום , עט נקי שחור

 FabricGrip משטח עבודה בגודל 30.5-30.5 ס"מ

 LightGrip משטח עבודה בגודל 30.5-30.5 ס"מ

כבל USB , כבל ומתאם מחשמל

Cricut Maker - קריקאט מײקר

מחיר :  1,899 ש”ח
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צבע שמפניה 2007002

* המחירים כוללים מע”מ
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בחר פרױקט 
והתאים אישית לפי טעמך.

Cricut Joy
חיתוך במכונה

Cricut Joy
הדבק וסײמת

Cricut Joy

* המחירים כוללים מע”מ

מחיר :  880 ש”ח
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Cricut Joy
Cricut Joy

HTV קריקט ג'ױ מכונת חיתוך מהירה לחיתוך ױניל ופלקס

בעזרת להב מדױק ניתן לחתוך חומרים רבים בכל צורה שתרצו

בעזרת עט ײחודי שמתחבר למכונה ניתן לכתוב , לצײר ולשרבט

ניתן לײצר מדבקות אישיות ומותאמות אישית.

רוחב עבודה 13.9 ס”מ לגליל

רוחה עבודה ע”ג משטח עבודה 11 ס”מ

דגם 2007992 

20079642007965 2007966

מחיר : 50 ש”חמחיר : 50 ש”חמחיר : 40 ש”ח

* המחירים כוללים מע”מ

87



88

זוג סכיני חיתוך עדינים

מיועד לחיתוך מוצירם עדינים

ױניל , פלקס HTV. נײר  

מקט - 2003534

מחיר : 45 ש”ח

סכין פרמיום 

מיועד לחיתוך מוצירם עדינים

ױניל , פלקס HTV. נײר , בד עדין  

מקט - 2002516

מחיר : 45 ש”ח

זוג סכינים לחומרים עבים

מיועד לחיתוך מוצירם עבים

להב סכין 60 מעלות , פלדה קשה.

לקרטון עבה , לבד מוקשה , מגנט

מקט - 2003535

מחיר : 49 ש”ח

מוביל סכין + סכין למוצרים עבים

מיועד לחיתוך מוצירם עבים

להב סכין 60 מעלות , פלדה קשה.

לקרטון עבה , לבד מוקשה , מגנט

מקט - 2002293

מחיר : 99 ש”ח

מוביל סכין + סכין חיתוך

מיועד לחיתוך מוצירם עבים

להב קרביד 12 מ”מ , פלדה קשה.

למוצרי עור , עץ בלסה , מגנט

מקט - 2003918

מחיר : 165 ש”ח

ערכת החלפת סכין + סכין חיתוך

מיועד לחיתוך מוצירם עבים

להב קרביד 12 מ”מ , פלדה קשה.

למוצרי עור , עץ בלסה , מגנט

מקט - 2003919

מחיר : 72 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

Premium Fine - Point Blade
 + Housing, Gold

מחיר : 132 ש”ח

Scoring Wheel Tip 
+ Drive Housing
מחיר : 210 ש”ח

Double Scoring Wheel Tip
מחיר : 128 ש”ח

X

X

X

X

* המחירים כוללים מע”מ
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Cricut Maker - קריקאט מײקר

משטח עבודה – ירוק

StandardGrip mats

מותאם להצמדת פלקס HTV , נײר , ױניל

למשטח עבודה יש רמת דבק נכונה שתוכל להצמיד בצורה 

יציבה את החומר ומאפשר הסרה קלה של החומר.

המשטח הינו רב שימושי .

גודל משטח עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 50 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 59 ש”ח 

משטח עבודה – ורוד

FabricGrip mats

מותאם להצמדת בדים בלבד

כותנה , פוליאסטר , לבד , קנװס ,

למשטח עבודה יש רמת דבק נכונה שתוכל להצמיד בצורה 

יציבה את החומר ומאפשר הסרה קלה של החומר.

המשטח הינו רב שימושי .

גודל משטח עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 50 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 59 ש”ח 

משטח עבודה – סגול

StrongGrip mats

מותאם להצמדת עור , מגנט , שעם , נײר גלײטר

מיועד לחומרים עבים לחיתוך.

המשטח הינו רב שימושי .

גודל משטח עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 50 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 59 ש”ח 

משטח עבודה – תכלת

LightGrip mats

מותאם להצמדת פלקס HTV , נײר , ױניל

למשטח עבודה יש רמת דבק נכונה שתוכל להצמיד בצורה 

יציבה את החומר ומאפשר הסרה קלה של החומר.

המשטח הינו רב שימושי .

גודל משטח עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 50 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 59 ש”ח 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

2001976

X

X

* המחירים כוללים מע”מ
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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

White

3601

Black

3603

Gold

3602

Selver

3623 3608

Grey

3624 3609

Marine

3612

Yellow 

3604

Red 

3606

Light green  

3625

Dark green 

3610

Rose 

3628

Orange 

3605

Plum

3660

Lemon yellow 

3613

Fluo yellow 

3611

Orange fluo 

3626

Fluo pink 

3632

Fluo green 

3631

Apple green 

3655

Royal blue Light blue 

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 : 23 ש”ח

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

זהב / כסף
מחיר ל - 1 מטר רץ : 28 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 : 31 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

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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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

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

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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נײר העברה לחיתוכי ױניל / אורוקל .

ניר העברה דביק שקוף להעברת חיתוכי ױניל 

גודל גליל רוחב 30.5 ס"מ אורך 100 מטר

מחיר : 270 ₪ 

ױניל דביק מבריק / אורוקל

ױניל צבעוני במבחר צבעים

מתאים לשימוש פנימי וחיצוני 

גודל גליל רוחב 30.5 ס"מ אורך 50 מטר

מחיר : 400 ₪

* מינימום 5 מטר מצבע. ( 40 ש”ח )

הערה

צבע כסף וזהב 

מחיר ל 1 מטר 9 ש”ח

* מינימום 5 מטר מצבע , (  45 ש”ח )

* ניתן לרכוש לפי מטר רץ

צבעים לבחירה

070 - שחור

010 - לבן

021 - צהוב

312 - בורדו

040 - סגול

035 - כתום

031 - אדום

041 - ורוד

042 - לילך

045 - ורוד בהיר

050 - כחול כהה

051 - כחול

053 - כחול בהיר

055 - מנטה

061 - ירוק

064 - ירוק בהיר

071 - אפור

080 - חום

090 - כסף

091 - זהב

מגב להצמדד ױניל

מחיר : 5 ₪ 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445
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* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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 600 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 : 18 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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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

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il

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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סט קילוף

מק”ט - 2004233 מחיר : 99 ש”ח 
סט כלי עבודה - בסיסי

מק”ט - 2006695 מחיר : 89 ש”ח 

סט קילוף/עבודה התחלתי 

מק”ט - 2006696

מחיר : 199 ש”ח 

* המחירים כוללים מע”מ
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FISKARS מספרײם טיטניום נון סטיק 18 ס"מ
מספרײם אידיאלים לשימוש יומיומי וגם למלאכה. 

הבורג המסתובב מאפשר לשנות את מתח המספרײם
חומר : נירוסטה

גודל : 18 ס”מ
מחיר : 65 ש”ח 

משטח עבודה שולחני מיוצר מחומר עמיד במיוחד
המאפשר לחתוך עליו עם סכין חיתוך 

גודל : 60-45 ס”מ
מחיר : 75 ש”ח 

סכין חיתוך שטוח ברוחב 9 מ”מ
FISKARS : חברת

גוף מתכת
מערכת נעילת להבים

מחיר : 8 ש”ח

משטח עבודה 

Cricut EasyPress Mat

גודל : 20-25 ס"מ

מחיר : 76 ש"ח

משטח עבודה 

Cricut EasyPress Mat

גודל : 30-30 ס"מ

מחיר : 110 ש"ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

X
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