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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

ספר הדרכה , כבל USB , כבל ומתאם מחשמל

50 פרױקטים מוכנים להכנה בחינם.

Cricut Maker - קריקאט מײקר

מחיר : 1,800 ש”ח
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בחר פרױקט 
והתאים אישית לפי טעמך.

Cricut Joy
חיתוך במכונה

Cricut Joy
הדבק וסײמת

Cricut Joy

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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 

20079642007965מחיר : 990 ש”ח 2007966

מחיר : 51 ש”חמחיר : 51 ש”חמחיר : 46 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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Cricut EasyPress

מכבש  חום ידני להעברת חום במהירות ובמקצועיות

פיזור חום אחיד מקצה לקצה , בקרת חום וזמן ,קל לשימוש

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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Cricut EasyPress
גודל משטח עבודה 23-29 ס”מ

מחיר : 1,117 ש”ח

Cricut EasyPress
גודל משטח עבודה 23-23 ס”מ

מחיר : 924 ש”ח

Cricut EasyPress
גודל משטח עבודה 15-18 ס”מ

מחיר : 686 ש”ח

Cricut EasyPress
גודל משטח עבודה 5-8 ס”מ

מחיר : 316 ש”ח

פיזור חום אחיד

CRICUT גוף חימום ײחודי למכבשי החום של חברת

גופי חימום כפולים , משטח חימום מצופה קרמיקה 

מספק פיזור חום אחיד מקצה לקצה

אנו מקבלים תוצאות נהדרות בשימוש היום יומי שלנו. 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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 : 61 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 : 130 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
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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

* כל המחירים לא 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 : 40 ש”ח

זוג משטחי עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 70 ש”ח

זוג משטחי עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 90 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 : 98 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 : 75 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 98 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 : 75 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 98 ש”ח 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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* כל המחירים לא 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
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* 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
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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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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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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

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
13* כל המחירים לא כוללים מע”מ



14

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

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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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

סט קילוף

מק”ט - 2004233 מחיר : 137 ש”ח 
סט כלי עבודה - בסיסי

מק”ט - 2006695 מחיר : 110 ש”ח 

* כל המחירים לא 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
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