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Nažehľovacie materiály
STAHLS je špecialista hlavne na nažehľovacie fólie na rezanie a na solvent a ekosolvent tlač.  V sortimente je široká 
ponuka farieb aj typov. Vynikajúca kvalita, cena a sortiment vás presvedčia.

Nažehľovacie fólie CAD CUT - na rezanie na rezacom plotri alebo laseri

Nažehľovacie fólie CAD COLOR - na tlač na eko a solvent plotroch

Viacej informácii o nežehľovacích materiáloch a ceny nájdete v našom eshope: www.uhaleshop.sk

CAD CUT Premium Plus

-tenký, strečový, elastický, PU materiál
-vhodný na 100% bavlnu, zmes a polyester

-tenký, strečový, elastický, PU materiál
-vhodný na 100% bavlnu, zmes a polyester

-fólia so špeciálnym trblietavým efektom
-vhodná na 100% bavlnu, zmes a polyester

-fólia s efektom lesklých zrniečok
-vhodná na 100% bavlnu, zmes a polyester

-biela fólia matná, vhodná na okamžitý orez
  po tlači, ľahko sa vylupuje, tlač má žiarivé 
  farby
-vhodná na 100% bavlnu, zmes a polyester

-svetlo žltá fólia na svetle, v tme svetielkuje,
  ľahko sa vylupuje, 

-vhodná na 100% bavlnu, zmes a polyester

-�ocková chlpatá fólia potlačiteľná eko alebo
 solventom, žiarivé farby, ľahko sa vylupuje 

-vhodná na 100% bavlnu, zmes a polyester

-priesvitná, tepluodolná prenosová fólia
  na prenos vyrezaných fólii na nažehľovaný
  textil
-vhodná na 100% bavlnu, zmes a polyester

-biela fólia matná, tlač má žiarivé farby
-vhodná na hlavne na 100% polyester ako aj
 na polyester so sublimáciou - nedochádza
 k prestupu farby

-číra tenká fólia, tlač má žiarivé farby, 
 tlač sa neorezáva, len na svetlý textil, 
 tlač na vrchnú stranu
-vhodná na 100% bavlnu, zmes, polyester

-strieborná tenká fólia, tlač má metalický 
  efekt, polomatný povrch

-vhodná na 100% bavlnu, zmes, polyester

-biela fólia matná, veľmi tenká, strečová, 
  tlač má žiarivé farby, orez až keď je tlač
  dobre vyschnutá
-vhodná na 100% bavlnu, zmes a polyester

-biela fólia matná, ľahko sa vylupuje, tlač 
  má žiarivé farby
-vhodná na 100% bavlnu, zmes, polyester,
  mesh, sublimovaý polyester

-biela fólia matná, vhodná na okamžitý orez
  po tlači, ľahko sa vylupuje, tlač má žiarivé 
  farby
-vhodná na nylon

-tenký, strečový, elastický, PU materiál
-vhodný na nylon

-hrubší, chlpatý materiál, zamatový povrch
-vhodný na 100% bavlnu, zmes a polyester

-hrubší materiál, textil. štruktúra, samolepiaci
-vhodný na 100% bavlnu, zmes a polyester

-hrubší �lcový materiál, samolepiaci
-vhodný na 100% bavlnu, zmes a polyester

CAD CUT Premium Plus Nylon CAD CUT Sports Film CAD CUT Efekt

CAD CUT Glitter CAD CUT Flock CAD CUT Poly Twill CAD CUT Felt

CAD COLOR Premium Print CAD COLOR Solution Opaque CAD COLOR Sports Film CAD COLOR Nylon

CAD COLOR Subli Stop CAD COLOR Clear CAD COLOR Clear Mirror CAD COLOR Silver

CAD COLOR Glow in the Dark CAD COLOR Solvent Flock CAD COLOR Magic Mask Pro Na potlač a orez týchto materiálov sú vhodné
všetky bežné rezacie a tlačové eko a solventné

plotre - Mutoh, Graphtec, Mimaki, Roland, 
Summa, HP a pod.

Pozrite si našu ponuku rezacích
a tlačových  plotrov

v našom katalógu SIGN

-veľmi číra tenká fólia, tlač má žiarivé farby, 
 tlač sa neorezáva, len na svetlý textil,
 tlač zrkadlovo, netreba prenosovú fóliu
-vhodná na 100% bavlnu, zmes, polyester
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Nažehľovacie materiály
SEF je francúzska �rma zaoberajúca sa výrobou vysokokvalitných nažehľovacích materiálov. Okrem klasických mate-
riálov ponúka aj špeciálne fólie napr. laserom gravírovateľné �ex fólie, za studena lepené fólie a pod.

PU fólia s lepivým nosičom, veľmi tenká, strečová, na dotyk príjemný povrch, hrúbka 60 mic. vhodná pre 
bežné textílie, žehlenie pri 165° /17 sekúnd

Nažehľovacie fólie CUT série - na rezanie na rezacom plotri alebo laseri

FLEX CUT STICKY

PU fólia, veľmi tenká, strečová, na dotyk príjemný povrch, hrúbka 60 mic. vhodná pre bežné textílie, 
žehlenie pri 165° /15 + 10 sekúnd

Nažehľovacie fólie PRINT série - na tlač na eko a solvent a latex plotroch a následné orezanie na rezacom plotri

TATOO

PU fólia, veľmi tenká, strečová, na dotyk príjemný povrch, vhodná pre rýchle žehlenie, hrúbka 60 mic. 
vhodná pre bežné textílie,  žehlenie pri 165° /9 + 9 sekúnd

TATOO FLASH

PU fólia s nelepivým nosičom, veľmi tenká, veľmi strečová, na dotyk ako sieťotlač, hrúbka 60 mic. 
vhodná pre bežné textílie, nie na veľmi malé detaily,  žehlenie pri 165° /17 sekúnd

FLEX CUT SWEET

PU fólia s nelepivým nosičom, po nažehlení vyrastie a vytvorí 3D plastický efekt, hrúbka 60 mic. 
vhodná pre bežné textílie, nie na veľmi malé detaily,  žehlenie pri 165° /17 sekúnd

FLEX CUT SWEET PUFF

PU fólia špeciálne určená na gravírovanie laserom, Laser odpáli nepotrebný materiál a preto nie je 
potrebné  žiadne vylupovanie a čistenie. je vhodná na najjemnejšie detaily.
Žehlenie pri 165° /17 sekúnd

LASER FLEX

PU fólia s lepivým nosičom, veľmi tenká, strečová, na dotyk príjemný povrch, hrúbka 60 mic. vhodná pre 
teplocitlivé textílie alebo pre rýchle žehlenie klasických textílii. 
Žehlenie pri 160°/9 sekúnd alebo 115° /17 sekúnd

FLEX CUT STICKY FLASH

Viacej informácii o nežehľovacích materiáloch a ceny nájdete v našom eshope: www.uhaleshop.sk

PU fólia ktoá za �xuje za studena, nažehľuje sa lisom za studena na suchý čistý povrch, hrúbka 130 mic. 
vhodná pre teplocitlivé materiály - dáždniky, tašky, pršiplášte a pod. Lepidlo ma najvyšší účinok po 2 až
7 dňoch

COOL FLEX

PU fólia ktoá za �xuje za studena, nažehľuje sa lisom za studena na suchý čistý povrch, hrúbka 130 mic. 
vhodná pre teplocitlivé materiály - dáždniky, tašky, pršiplášte a pod. Lepidlo ma najvyšší účinok po 2 až
7 dňoch

COOL FLEX



S
ub

lim
ác

ia
Sublimácia

Nažehľovacie materiály
FOREVER je nemecká  �rma, ktorá je špecialistom na výrobou nažehľovacích materiálov pre laserové tlačiarne CMYK aj
tlačiarne OKI s bielym tonerom. Orem toho vyrábajú aj rezacie a tlačové �ex fólie pre eko a solvent a sublimáciu.

Prenosový papier vhodný pre všetky bežné typy farebných laserových tlačiarní. Vhodný pre nažehľovanie
na biely textil. Neostávajú stopy po pozadí - odtlačí sa len miesto kde je nanesený toner.
Vhodný na 100% bavlnu. Balenie v A4 a A3 hárkoch

Nažehľovacie papiere pre laserové tlačiarne CMYK

Nažehľovacie papiere pre laserové tlačiarne CMYW ( OKI s bielym tonerom)

LASER TRANSPARENT (NO BACKGROUND)

Prenosový papier vhodný pre všetky bežné typy farebných laserových tlačiarní CMYK. Vhodný pre naže-
hľovanie na tmavý textil. Neostávajú stopy po pozadí - odtlačí sa len miesto kde je nanesený toner.
2 papierový sytém, v gra�ke nesmie byť biela svetlejšia farba ako 50% z CMYK. 
Vhodný na 100% BAVLNU. Balenie v A4 a A3 hárkoch

LASER DARK NO-CUT

Prenosový papier vhodný pre všetky bežné typy farebných laserových tlačiarní CMYK. Vhodný pre naže-
hľovanie na svetlý textil s hrubou štruktúrou napr. piqué polokošele, textilné tašky a pod. 
Vhodný na 100% bavlnu aj zmes. Balenie v A4 a A3 hárkoch

FIVE STAR UNIVERSAL

Prenosový papier vhodný pre všetky bežné typy farebných laserových tlačiarní CMYK. Vhodný pre naže-
hľovanie na tmavý textil. Je to vlastne tenka biela fólia, ktorú je potrebné pred nažehlením orezať. 
Vhodný na 100% bavlnu aj zmes. Balenie v A4 a A3 hárkoch

LASER DARK

Prenosový papier vhodný pre všetky bežné typy farebných laserových tlačiarní CMYK aj CMYW. Vhodný 
pre nažehľovanie na tvrdé povrchy - drevo, plast, plech a pod. Pri použití tlačiarne s bielym tonerom je 
vhodný aj na tmavé povrchy. Balenie v A4 a A3 hárkoch

MULTITRANS

Prenosový papier vhodný pre všetky bežné typy farebných laserových tlačiarní CMYK aj CMYW. Vhodný 
pre nažehľovanie na kartón, papier, drevo a pod. Pri použití tlačiarne s bielym tonerom je vhodný aj na 
tmavé povrchy. Neostávajú stopy po pozadí - odtlačí sa len miesto kde je nanesený toner.
Balenie v A4 a A3 hárkoch

VARIOFILM

Prenosový papier vhodný pre všetky bežné typy farebných laserových tlačiarní CMYK aj CMYW. Vhodný 
pre nažehľovanie na keramiku, sklo, sviečky. Pri použití tlačiarne s bielym tonerom je vhodný aj na 
tmavé povrchy. Je to vlastne vodná nálepka, prenáša sa na povrch za studena. Balenie v A4 a A3 hárkoch

WATERSLIDE

Prenosový papier vhodný pre  farebné laserové tlačiarne OKI s bielym tonerom. Vhodný pre naže-
hľovanie na biely a svetlofarebný textil.  Motív netreba orezávať odtlačí sa len miesto kde bol toner.
Vhodný na 100% bavlnu aj zmes. Balenie v A4 a A3 hárkoch

LASER LIGHT - NO CUT

Prenosový papier vhodný pre  farebné laserové tlačiarne OKI s bielym tonerom. Vhodný pre naže-
hľovanie na tmavý textil.  2-Papierový systém. Motív netreba orezávať odtlačí sa len miesto kde bol toner.
Vhodný na 100% bavlnu aj zmes. Balenie v A4 a A3 hárkoch

LASER DARK - NO CUT

DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

Single Color



Nažehľovacie lisy

Základná rada plošných lisov s nízkou cenou ale garantovanou kvalitou. 
Elektronické riadenie času a teploty. 
Odporúčajú sa používať na menší objem žehlenia (max 1000 ks/mesčne) alebo 
ako záložne lisy. Pracovná plocha: 
28 x 38 cm, objednávací kód: S-BASIC 2838
38 x 38 cm, objednávací kód: S-BASIC 3838
40 x 50 cm, objednávací kód: S-BASIC 4050

Výrobca STAHLS z USA, ktorý má 30 ročné skúsenosti s výrobou lisov. Mimoriadne spoľahlivé s doživotnou zárukou
na žehliaci element (okrem modelu Basic). 

STAHLS BASIC

STAHLS MAXX PRESS
Najpredávanejšie kvalitné lisy. Elektronické riadenie času a teploty. 
Doživotná záruka na žehliaci element. Odporúčajú sa používať 
na sredný objem žehlenia (max 3000 ks/mesčne. 
Pracovná plocha: 
28 x 38 cm, objednávací kód: S-MAXX 2838
38 x 38 cm, objednávací kód: S-MAXX 3838
40 x 50 cm, objednávací kód: S-MAXX 4050
Na čiapky,   objednávací kód: S-CAP MAXX 

STAHLS SPRINT CLAM MAG
Najobľúbenejšie kvalitné lisy. Elektronické riadenie času a teploty, magnetický zámok. 
Doživotná záruka na žehliaci element. Odporúčajú sa používať 
na sredný objem žehlenia (max 3000 ks/mesčne. 
Pracovná plocha: 
15 x 15 cm, objednávací kód: S-MAG 1515
28 x 38 cm, objednávací kód: S-MAG 2838
38 x 38 cm, objednávací kód: S-MAG 3838
40 x 50 cm, objednávací kód: S-MAG 4050
Na čiapky,   objednávací kód: S-CAP MAG 

STAHLS FUSION PRESS
Výkonné kvalitné lisy. Elektronické riadenie času a teploty, magnetický zámok, 
10 programov, vyťahovacia a otočná žehliaca plocha. 
Doživotná záruka na žehliaci element. Odporúčajú sa používať pre 
vysoký objem žehlenia (viacej ako 3000 ks/mesčne. 
Pracovná plocha: 
40 x 50 cm, objednávací kód: S-FUSION 4050 

UNIVERZÁLNY LIS NA HRNČEKY MG 4
Univerzálny lis na hrnčeky so 4-mi nástavcami na 3 rôzne priemery + kónicke.
Dodávateľ je �rma Groener z Nemecka. 
Spoľahlivý lis za výhodnú cenu.
Oobjednávací kód: CUP MG4

Viacej informácii o nažehľovacích lisoch a ceny nájdete v našom katalogu SIGN
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Sublimácia
Sublimimácia je prenos farebného motívu na rôzne predmety. Motív sa vytlačí na atramentovej tlačiarni na prenosový
papier a potom sa pomocou lisu za pôsobenia tlaku a tepla prenesie do sublimačnej vrstvy nanesenej na nejakom 
predmete. V našej ponuke je všetko potrebné pre sublimačnú výrobu - tlačiarne, atramenty, prenosové papiere, 
aj sublimačné predmety.

Tlačiarne - sublimačné sety - klasická sublimácia

Tlačiarne - sublimačné sety - Chromablast

Tlačiarenský set RICOH gx 3110, fromát A4 
Set obsahuje:
- tlačiareň RICOH gx 3110
- kazety SAWGRASS Sublijet R, CMYK
- sublimačný prenosový papier Trupix A4, 100 ks
- termopásku 30 m
obj. kód: RICOH 3110 SUBLIJET SET

Tlačiarenský set RICOH gx 3110, fromát A4 
Set obsahuje:
- tlačiareň RICOH gx 3110
- kazety SAWGRASS Chromablast R, CMYK
- sublimačný prenosový papier Chromablast A4, 100 ks
obj. kód: RICOH 3110 CHROMA SET

je vhodný na potlač 100% bavlny. 

Tlačiarne - sublimačné sety - klasická sublimácia

Tlačiarenský set RICOH gx 7110, fromát A3 
Set obsahuje:
- tlačiareň RICOH gx 3110
- kazety SAWGRASS Chromablast R, CMYK
- sublimačný prenosový papier Trupix A3, 100 ks
- termopásku 30 m
obj. kód: RICOH 7110 SUBLIJET SET

Tlačiarne - sublimačné sety - Chromablast

Náhradné náplne do tlačiarní Ricoh aj Epson

Viacej informácii o tlačiarňach a ceny nájdete v našom katalogu SIGN

Viacej informácii o spotrebnom materiáli a ceny nájdete v našom eshope: www.uhaleshop.sk

Tlačiarenský set RICOH gx 7110, fromát A3 

Náhradné tlačové kazety Sublijet R a Chromablast R do Ricoh e3300N, gx 2600,  gx7000,  gx 7700, gx3110, gx7110
Bulk atramenty 125 ml ArTainium a Chromablast do tlačiarní Epson Prenosové papiere Trupix na klasickú sublimáciu 
a Chromablast

Set obsahuje:
- tlačiareň RICOH gx 3110
- kazety SAWGRASS Chromablast R, CMYK
- sublimačný prenosový papier ChromablastA3 100 ks
- termopásku 30 m
obj. kód: RICOH 7110 CHROMA SET
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SubliALU - plechy a rôzne tvary z plechu

A-51
strieborný brúsený

A-52
streiborný vysokolesklý

A-54
zlatý vysokolesklý

A-53
zlatý brúsený

A-62
zlatý champagne lesklý

A-57
biely lesklý

A-55
zlatý champagne brúsený

matný

lesklý

Plechy a tvary sú z veľmi kvalitného sublimačného hliníkového plechu SubliALU. 
Na povrchu je rovnomerná sublimačná vrstva, ktorá zaručuje kvalitný prenos farebných motívov.
Na výber máte 7 odtieňov - pozrite v katalógu SubliALU stránku. Hrúbka 0,5 mm.  
Vhodné do interiéru . Odprúčané hodnoty pre lisovanie: 
Teplota lisovania: 185°C.  Čas lisovania: 40-50 sek. Prítlak: stredný.

Sublimácia
Sublimimácia je prenos farebného motívu na rôzne predmety. Motív sa vytlačí na atramentovej tlačiarni na prenosový
papier a potom sa pomocou lisu za pôsobenia tlaku a tepla prenesie do sublimačnej vrstvy nanesenej na nejakom 
predmete. V našej ponuke je všetko potrebné pre sublimačnú výrobu - tlačiarne, atramenty, prenosové papiere, 
aj sublimačné predmety.

Tlačiarne - sublimačné sety - klasická sublimácia

Tlačiarne - sublimačné sety - Chromablast

Nažehľovacie lisy

Dodávamé obľúbené tlačiarne  RICOH formatov A4 aj A3 aj Epson A4 až A2. 
K nim  dodávame kvalitné sublimačné atramenty 
SAWGRASS - Sublijet a ArTainium ako aj prenosové papiere.

Chromablast je špeciálny atrament vyvinutý �rmou Sawgrass, ktorý 
je vhodný na potlač 100% bavlny. Predávame náplne aj pre tlačiarne  
RICOH aj Epson. Ku týmto atramentom ponúkame aj prenosový papier
Chromablast.

Ponúkame širokú škálu veľmi kvalitných amerických nažehľovacích lisov
STAHLS. V našej ponuka nájdeli lisy na tričká a rovné premety, na čiapky,
hrnčeky, tanieriky a ďalšie.  Ručné aj pneumatické.

Je možné objednať rôzne veľkosti
štítkov podľa vašej požiadavky
- kontaktujte nás!

Dôležité: Len kvalitný prenosový papier a kvalitné sublimačné atramenty zaručujú kvalitný výsledok !
Odporúčame atramenty Sawgrass a prenosový papier Trupix alebo Texprint - pozrite našu ponuku v katalógu.

Vizitky a pravouhlé štítky so zaoblenými rohmi

Položka č.                     Veľkosť
72 8554 /vizitka/      85 x 54 mm

Pravítko 21

72 22035 220 x 35 mm

Erb

Kruhy a elipsy

Plechy 305 x 610 mm

72 45025 Kruh Ø 25 mm

72 45030 Kruh Ø 30 mm

72 45040 Kruh Ø 40 mm

72 45050 Kruh Ø 50 mm

72 4024 Elipsa 40 x 24 mm

72 5025 Elipsa 50 x 25 mm

72 6542 Elipsa 65 x 42,5 mm

72 7564 64 x 75 mm

72 5016  50 x 16 mm

72 6515  65 x 15 mm

72 7015  70 x 15 mm

Položka č.         Veľkosť
72 7020 70 x 20 mm

72 7520 75 x 20 mm

Položka č.         Veľkosť

Položka č.         Veľkosť

Položka č.             Veľkosť
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Fotopanel
- Vysoký lesk, biely povrch
- Profesionálny vzhľad vašich fotografií
- Vrátane opornej stojky 
- 6 mm hrúbka
- Začiernené hrany

- Vysoký lesk, biely povrch
- Profesionálny vzhľad vašich fotografií
- Vrátane opornej stojky 
- 6 mm hrúbka
- Začiernené hrany

Dvojitý Fotopanel
- Dvojdielny lesklý biely panel bez opornej stojky
- Veľkosť 127 x 178 mm
- 6 mm hrúbka
- Začiernené hrany

- Veľkosť 127 x 178 mm
- 6 mm hrúbka
- Začiernené hrany

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5873 256 x 178 mm

Doplnková tabuľa pre dvojitý Fotopanel
- Panel pre pripevnenie k UNI-5873 vrátane 2 ks závesov

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5874 127 x 178 mm

Fotopanel s ozdobným oblúkom

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5857 127 x 178 mm

72 UNI-5859 203 x 254 mm

Ploložka č.. Veľkosť
72 UNI-5858 127 x 178 mm

72 UNI-5860 203 x 254 mm

Montážny rám na stenu
- 2-dielný montážny rám pre horizontálnu aj vertikálnu montáž
- vrátane obostrannej pásky
- odsadenie od steny: 12,7 mm

Položka č. veľkosť
72 UNI-5902                 Pre všetky veľkosti

ChromaLuxe Fototabuľa biela
- Materiál - biely lesklý hliník
- Na jednostrannú potlač
- UV-odolné a oteruvzdorné
- 1,15 mm hrúbka

ChromaLuxe Fototabuľa strieborná
- Materiál - strieborný lesklý hliník
- Na jednostrannú potlač
- UV-odolné a oteruvzdorné
- 1,15 mm hrúbka

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5881 203 x 254 mm

72 UNI-5882 280 x 355 mm

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5996 203 x 254 mm

72 UNI-5997 280 x 355 mm

72 UNI-5952 292 x 292 mm

UNI-5881+5882

UNI-5881+5902

Fototabule - hliník
Fototabule sú vyrábané z najkvalinejších hliníkových plechov, nalakovaných hrubou vysokokvalitnou 
sublimačnou vrstvou, pre čo najvyššiu kvalitu vašich fotogra�i.

Fototabule - drevotrieska
Fototabule sú vyrábané z MDF drevostriesky s obojtrannou 1 mm hrubou laminovanou vrstvou, 
nalakovanou hrubou vysokokvalitnou  sublimačnou vrstvou, pre čo najvyššiu kvalitu vašich fotogra�i.
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Fotopanel
- Vysoký lesk, biely povrch
- Profesionálny vzhľad vašich fotografií
- Vrátane opornej stojky 
- 6 mm hrúbka
- Začiernené hrany

- Vysoký lesk, biely povrch
- Profesionálny vzhľad vašich fotografií
- Vrátane opornej stojky 
- 6 mm hrúbka
- Začiernené hrany

Dvojitý Fotopanel
- Dvojdielny lesklý biely panel bez opornej stojky
- Veľkosť 127 x 178 mm
- 6 mm hrúbka
- Začiernené hrany

- Veľkosť 127 x 178 mm
- 6 mm hrúbka
- Začiernené hrany

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5873 256 x 178 mm

Doplnková tabuľa pre dvojitý Fotopanel
- Panel pre pripevnenie k UNI-5873 vrátane 2 ks závesov

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5874 127 x 178 mm

Fotopanel s ozdobným oblúkom

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5857 127 x 178 mm

72 UNI-5859 203 x 254 mm

Ploložka č.. Veľkosť
72 UNI-5858 127 x 178 mm

72 UNI-5860 203 x 254 mm

Montážny rám na stenu
- 2-dielný montážny rám pre horizontálnu aj vertikálnu montáž
- vrátane obostrannej pásky
- odsadenie od steny: 12,7 mm

Položka č. veľkosť
72 UNI-5902                 Pre všetky veľkosti

ChromaLuxe Fototabuľa biela
- Materiál - biely lesklý hliník
- Na jednostrannú potlač
- UV-odolné a oteruvzdorné
- 1,15 mm hrúbka

ChromaLuxe Fototabuľa strieborná
- Materiál - strieborný lesklý hliník
- Na jednostrannú potlač
- UV-odolné a oteruvzdorné
- 1,15 mm hrúbka

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5881 203 x 254 mm

72 UNI-5882 280 x 355 mm

Položka č. Veľkosť
72 UNI-5996 203 x 254 mm

72 UNI-5997 280 x 355 mm

72 UNI-5952 292 x 292 mm

UNI-5881+5882

UNI-5881+5902

Fototabule - hliník
Fototabule sú vyrábané z najkvalinejších hliníkových plechov, nalakovaných hrubou vysokokvalitnou 
sublimačnou vrstvou, pre čo najvyššiu kvalitu vašich fotogra�i.

Fototabule - drevotrieska
Fototabule sú vyrábané z MDF drevostriesky s obojtrannou 1 mm hrubou laminovanou vrstvou, 
nalakovanou hrubou vysokokvalitnou  sublimačnou vrstvou, pre čo najvyššiu kvalitu vašich fotogra�i.
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Sublicrylic - akrylové tvary
Sublicrylic sú hrubé akrylové odliatky rôznych tvarov s nanesenou sublimačnou vrstvou zo zadnej strany.
Stačí vytlačiť váš motív na prenosový papier a nažehliť a vznikné krásny žiarivý farebný obrázok na zadnej 
strane akrylu. Krásna dekorácia do vášho interiéru
Teplota lisovania: 185°C.  Čas lisovania: 40-50 sek. Prítlak: stredný. Používať silikónový hárok.

Lumenglass - sklenené dosky
Lumenglass sú sklenené dosky s nanesenou sublimačnou vrstvou zo zadnej strany.Stačí vytlačiť váš motív 
na prenosový papier a nažehliť a vznikné krásny žiarivý farebný obrázok na zadnej strane skla. 
Krásna dekorácia do vášho interiéru
Teplota lisovania: 200°C.  Čas lisovania: 3-4 min. Prítlak: stredný až vysoký. Používať te�ónový hárok.

DIGI COAT - sublimačné laky
Laky Digi Coat sú lsublimačné laky. pomocou nich vytvoríte sublimačnú vrstvu na akomkoľvek tvrdom povrchu 
-sklo, akryl, kameň,drevo, plasty, kovy, kožu a pod. Do tejto vrstvy potom môžte sublimáciuo nažehliť farebný motív. 
Predávajú sa ako sparaye pre jednoduchšiu aplikáciu.

Digi Coat Adhesion Promoter

Digi Coat Opaque White Coating

Predprípravová tekutina, ktorá je vhodná na sklo, keramiku, a lesklé kovy.
Aplikuje sa pred nastriekaním Digi Coat sprayov. Vytvorí na povrchu vrstvu, 
ktorá zvyšuje priľnavosť, mechanickú a e chemickú odolnosť sublimačného
laku. 
Balenie 250 ml. Položka č. DC-AP250 

Biely sublimačný lak.  Vhodný ak chcete sublimovať na tmavé povrchy. 
Tento lak vytvorí bielu vrstvu, čím prekryje farbu podkladu. Po aplikácii
treba nastriekaný predmet vložiť do rúry na 15-20 min. pri teplote 160 stupńov.
Potom na túto bielu vrstvu môˇyete naniesť  DC Clear Sublimation Coating.
Balenie 400 ml. Položka č. DC-OW400 

Dôležité: Len kvalitný prenosový papier a kvalitné sublimačné atramenty zaručujú kvalitný výsledok !
Odporúčame atramenty Sawgrass a prenosový papier Trupix alebo Texprint - pozrite našu ponuku v katalógu.

Sublicrylic

Položka č.                     Popis    Rozmery
SC211

SC211

76 x 102 x 25 mm

178 x 128 x 15 mm

152 x 203 x 20 mm

152 x 152 x 25 mm
168 x 178 x 50 mm

     Oválny stojan s hodinami

     Fotoblok s podperamiSC2210

SC2210

     Obdĺžníkový blokSC2200

SC2200

     Oválny blokSC2230

SC2230

     Fotoblok so stojanomSC2220

SC2220

Priesvitný sublimačný lak.  Vytvára priesvitnú sublimačnú vrstvu do ktorej
môžte sublimáciou prenášať farebné motívy. Po aplikácii treba nastriekaný 
predmet vložiť do rúry na 15-20 min. pri teplote 160 stupňov.
Balenie 400 ml. Položka č. DC-SC400 

Lumenglass Medium. Rozmery: 203 x 254 mm na šírku 
alebo na výšku
Položka č. LG 10 x 8

Lumenglass Small. Rozmery: 177 x 128 mm na šírku alebo 
na výšku
Položka č. LG 7 x 5

Lumenglass Large. Rozmery: 400 x 260 mm na šírku alebo 
na výšku
Položka č. LG 10x16

Biely prechodový sublimačný lak.  Používa sa na aplikáciu na sklo ak chcete
sublimovať zo zadnej strany. Najprv sa na sklo nanesie Clear. Sublimation Coating
a po 5 tich minutách na ňho nastriekate Translucent White Coating. Vznikne biela
mliečna vrsva. Po aplikácii treba predmet vložiť do rúry na 15-20 min. pri teplote 
160 stupňov. Pri sublimácii farebný motív prejde cez túto bielu vrsvu. Farby sú 
žiarivejšie lebo majú biely podklad.
Balenie 400 ml. Položka č. DC-TW400 

Digi Coat UV Protection Coating.

Ochranný UV lak.  Vytvára priesvitnú ochrannú vrstvu na sublimačnej potlači, ktorá
ju chráni pred UV svetlom. Zároveň nepoškodzuje samotnú sublimačnú vrastvu.
Vďaka tomu môžete sublimované predmety používať aj  vo vonkajšom prostredí, 
kde na ne svieti slnko.
Balenie 400 ml. Položka č. DC-UV400 

Digi Coat Translucent White Coating.

Digi Coat Clear Sublimation Coating.
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Sublicrylic - akrylové tvary
Sublicrylic sú hrubé akrylové odliatky rôznych tvarov s nanesenou sublimačnou vrstvou zo zadnej strany.
Stačí vytlačiť váš motív na prenosový papier a nažehliť a vznikné krásny žiarivý farebný obrázok na zadnej 
strane akrylu. Krásna dekorácia do vášho interiéru
Teplota lisovania: 185°C.  Čas lisovania: 40-50 sek. Prítlak: stredný. Používať silikónový hárok.

Lumenglass - sklenené dosky
Lumenglass sú sklenené dosky s nanesenou sublimačnou vrstvou zo zadnej strany.Stačí vytlačiť váš motív 
na prenosový papier a nažehliť a vznikné krásny žiarivý farebný obrázok na zadnej strane skla. 
Krásna dekorácia do vášho interiéru
Teplota lisovania: 200°C.  Čas lisovania: 3-4 min. Prítlak: stredný až vysoký. Používať te�ónový hárok.

DIGI COAT - sublimačné laky
Laky Digi Coat sú lsublimačné laky. pomocou nich vytvoríte sublimačnú vrstvu na akomkoľvek tvrdom povrchu 
-sklo, akryl, kameň,drevo, plasty, kovy, kožu a pod. Do tejto vrstvy potom môžte sublimáciuo nažehliť farebný motív. 
Predávajú sa ako sparaye pre jednoduchšiu aplikáciu.

Digi Coat Adhesion Promoter

Digi Coat Opaque White Coating

Predprípravová tekutina, ktorá je vhodná na sklo, keramiku, a lesklé kovy.
Aplikuje sa pred nastriekaním Digi Coat sprayov. Vytvorí na povrchu vrstvu, 
ktorá zvyšuje priľnavosť, mechanickú a e chemickú odolnosť sublimačného
laku. 
Balenie 250 ml. Položka č. DC-AP250 

Biely sublimačný lak.  Vhodný ak chcete sublimovať na tmavé povrchy. 
Tento lak vytvorí bielu vrstvu, čím prekryje farbu podkladu. Po aplikácii
treba nastriekaný predmet vložiť do rúry na 15-20 min. pri teplote 160 stupńov.
Potom na túto bielu vrstvu môˇyete naniesť  DC Clear Sublimation Coating.
Balenie 400 ml. Položka č. DC-OW400 

Dôležité: Len kvalitný prenosový papier a kvalitné sublimačné atramenty zaručujú kvalitný výsledok !
Odporúčame atramenty Sawgrass a prenosový papier Trupix alebo Texprint - pozrite našu ponuku v katalógu.

Sublicrylic

Položka č.                     Popis    Rozmery
SC211

SC211

76 x 102 x 25 mm

178 x 128 x 15 mm

152 x 203 x 20 mm

152 x 152 x 25 mm
168 x 178 x 50 mm

     Oválny stojan s hodinami

     Fotoblok s podperamiSC2210

SC2210

     Obdĺžníkový blokSC2200

SC2200

     Oválny blokSC2230

SC2230

     Fotoblok so stojanomSC2220

SC2220

Priesvitný sublimačný lak.  Vytvára priesvitnú sublimačnú vrstvu do ktorej
môžte sublimáciou prenášať farebné motívy. Po aplikácii treba nastriekaný 
predmet vložiť do rúry na 15-20 min. pri teplote 160 stupňov.
Balenie 400 ml. Položka č. DC-SC400 

Lumenglass Medium. Rozmery: 203 x 254 mm na šírku 
alebo na výšku
Položka č. LG 10 x 8

Lumenglass Small. Rozmery: 177 x 128 mm na šírku alebo 
na výšku
Položka č. LG 7 x 5

Lumenglass Large. Rozmery: 400 x 260 mm na šírku alebo 
na výšku
Položka č. LG 10x16

Biely prechodový sublimačný lak.  Používa sa na aplikáciu na sklo ak chcete
sublimovať zo zadnej strany. Najprv sa na sklo nanesie Clear. Sublimation Coating
a po 5 tich minutách na ňho nastriekate Translucent White Coating. Vznikne biela
mliečna vrsva. Po aplikácii treba predmet vložiť do rúry na 15-20 min. pri teplote 
160 stupňov. Pri sublimácii farebný motív prejde cez túto bielu vrsvu. Farby sú 
žiarivejšie lebo majú biely podklad.
Balenie 400 ml. Položka č. DC-TW400 

Digi Coat UV Protection Coating.

Ochranný UV lak.  Vytvára priesvitnú ochrannú vrstvu na sublimačnej potlači, ktorá
ju chráni pred UV svetlom. Zároveň nepoškodzuje samotnú sublimačnú vrastvu.
Vďaka tomu môžete sublimované predmety používať aj  vo vonkajšom prostredí, 
kde na ne svieti slnko.
Balenie 400 ml. Položka č. DC-UV400 

Digi Coat Translucent White Coating.

Digi Coat Clear Sublimation Coating.




































































































