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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

כולל גוף 
חימום נוסף
לבקבוקים
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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
* כל המחירים לא כוללים מע”מ



4

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

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

Neenah  נײר סובלימציה מבית

חולל מהפכה בהדפסת סובלימציה 

עם הדפסות באיכות צילום, זמני העברה קצרים יותר וחיסכון בדיו.

Jetcol DHS עובד על משטחים קשים וחולצות פוליאסטר.

Jetcol DHS

נמכר באריזה המכילה 100 דפים כל אחת

משתמש בדיו עד 40% פחות

הפחתת זמן העברה של עד 50%

במלאי

 A-4  נײר בגודל

 מחיר : 55 ₪

 A-3  נײר בגודל

 מחיר : 110 ₪

 A-3+  נײר בגודל

 מחיר : 200 ₪
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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

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445
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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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SAWGRASS כותנה  מדפסת 
SG -500

A4  : דל  ו ג
ח ש”  2 , 500  : ר  מחי

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

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

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

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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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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