


חברת זיקית דיגיטל נוסדה בשנת 2000 ע"י בני פרידמן ומתמחה
ביבוא ובייצור, שיווק והפצה של פתרונות, חומרי גלם, ומתכלים לענף

הדפוס וההדפסה בכלל ולענף הסובלימציה בפרט.
מיטב חומרי הגלם המיוצרים על ידנו הנם תוצרת הארץ 'כחול לבן',

אחרים מיוצרים ומיובאים מארה"ב, אירופה והמזרח. נוהל בקרת
איכות מחמיר וקפדני מבוצע לכל מוצר, אם יוצר בארץ ו/או בחו"ל,

להבטיח שמוצרינו המשווקים ימצאו תמיד באיכות והגימור הגבוהים
ביותר להם מורגלים לקוחותינו.

כמי שעומדת בראש ומובילה את פיתוח שוק הסובלימציה בישראל
ובעולם, משקיעה זיקית דיגיטל משאבים לא מבוטלים במחקר ופיתוח

מתמידים, לפיתוח מוצרים חדשים ולאיתור טכנולוגיות מתקדמות
,כדי לקדם את ענף הסובלימציה וההדפסה. זאת ועוד, על בסיס

דרישות השוק והתפתחותו, אנו מעודדים את לקוחותינו, שותפינו
העסקיים לפתח מחלקות ייצור חדשות. לרכוש מיכון הדפסה, כבישה
ו/או חיתוך, תוך מתן ייעוץ וליווי מקצועי, אמין ומסור להשגת מטרות

כלכליות ומנהלתיות מציאותיות ברות השגה.
צוות המו"פ של זיקית דיגיטל ממשיך ללמוד ללא הרף את דרישות

השוק והטרנדים הצומחים מתוכו, עומל על פיתוח מוצרים חדשים
בהתאמה יחד עם מתן אוזן קשבת להצעות יעול, שיפור ופיתוח של

כלל לקוחותינו והזמנתם להעביר ביקורת בונה ורעיונות חדשים בכל
עת.

עד כה, מצאו יותר מ -80% מהיצרנים בפלח השוק המקומי את זיקית
דיגיטל כספק הנבחר ומקפידים להזמין מיכון, מגוון חומרי גלם ומוצרים

לתעשיה והשווקים אותם הם משרתים. זיקית דיגיטל מספקת לכלל
לקוחותיה "הכל תחת קורת גג אחת". החל מפתרונות הדפסה מגוונים

לענפי הצילום, השילוט, הנדסה והפרסום ועד צורכה הנדרשת.
מהלך העשורים האחרונים בנתה זיקית דיגיטל את שמה הטוב בזכות
השקעה מרובה במוצרי איכות, מקצועיות אנשיה, ורמת שירות מעולה,

תוך הקפדה על הקשבה מתמדת לרחשי הלב של הלקוחות והלכי הרוח
של השוק בהתפתחותו.

בין מוצרינו תוכל למצוא חומרי גלם עשויים זכוכית, קרמיקה, מתכות
שונות )אלומיניום, נירוסטה, פח, פליז, ועוד(, מוצרי עץ, טקסטיל

ואופנה, עור, אקריל ועוד רבים אחרים.

*המחירים הרשומים בקטלוג עשויים להשתנות ללא הודעה מראש ואינם כוללים מע"מ
*ט.ל.ח.
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מוזמנים לחדר התצוגה שלנו



מספר קטלוגי: 8501
מידות מוצר זמינות: 10 * 8 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 10 * 19.5 ס"מ

זמן כבישה: 180 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 36 יחידות

מספר קטלוגי: 8500

ספל לבן איכותי

ספל לבן כמותי

מספר קטלוגי: 8506
צבעי מוצר זמינים:

8506-1: כחול
8506-2: תכלת
8506-3: אדום
8506-4: ורוד

8506-5: כתום
8506-6: ירוק

8506-7: צהוב
8506-8: שחור
8506-9: בורדו

מידות מוצר זמינות: 8 * 10 ס"מ
שטח הדפסה: 8 * 19 ס"מ

זמן כבישה: 180 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 12 יחידות

ספל לבן – פנים וידית במגוון צבעים

8503: ספל פלא שחור מבריק
צבעי מוצר זמינים: שחור מבריק

הזמנת מינימום: 12 יחידות

8503-1: ספל פלא שחור סאטן
צבעי מוצר זמינים: שחור סאטן

הזמנת מינימום: 36 יחידות

מידות מוצר זמינות: 10 * 8 ס"מ
שטח הדפסה: 8 * 19 ס"מ

זמן כבישה: 180 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

ספל פלא שחור מבריק / סאטן

8510-X :מספר קטלוגי
צבעי מוצר זמינים:

8510-2: תכלת
8510-3: אדום
8510-4: ורוד
8510-6: ירוק

מידות מוצר זמינות: 7 * 19 ס"מ
שטח הדפסה: 7 * 10 ס"מ

זמן כבישה: 180 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

ספל לבן עם כפית, פנים וידית בצבע

מספר קטלוגי: 8504
מידות מוצר זמינות: 9.4 * 12.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שחור
שטח הדפסה: 4*)15.8 * 7.4 ס"מ(

זמן כבישה: 180 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 12 יחידות

ספל פלא שחור - ידית לב
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8514-X :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות: 10 * 8 ס"מ

צבעי מוצר זמינים:
8514-1: כסף
8514-2: זהב

שטח הדפסה: 9.5*20 ס"מ
זמן כבישה: 180 שניות

זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 12 יחידות

ספל בצבע כסף/זהב עם ידית

מספר קטלוגי: 8509
מידות מוצר זמינות: 9.2 * 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 4*)8 * 4.5 ס"מ(

זמן כבישה: 180 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
 )שני הספלים(

ספל לאוהבים – זוג

מספר קטלוגי: 8507-1
מידות מוצר זמינות: 19.35 * 9.5 ס"מ

שטח הדפסה: 8 * 19 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

זמן כבישה: 180 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 6 יחידות

ספל בירה

מספר קטלוגי: 8507-2
מידות מוצר זמינות: 15.5 * 7.8 ס"מ

 שטח הדפסה: 15.5 * 20 ס"מ 
*)גובה ההדפסה בהתאם לגודל המכבש(*

צבעי מוצר זמינים: זכוכית חלבית
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

זמן כבישה במכבש כפול: 40 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 2 יחידות

הערה: זכוכית חלבית

ספל בירה - זכוכית חלבית

מספר קטלוגי: 9431
מידות מוצר זמינות:
8.5 * 10 * 10 ס"מ

מינימום הזמנה: 10 יחידות

קופסת קרטון לספל )אריזה דקורטיבית(
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מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8714-1: לבן

8714-2: לבן נוצצים

מידות מוצר זמינות: 
גובה: 12 ס"מ 
היקף: 25 ס"מ

זמן כבישה: 90 שניות
זמן כבישה למכבש כפול: 30 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
**הערה: לכבוש ללא פקק**

האג מאג טרמי

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8724-1: לבן

מידות מוצר זמינות: 8 * 8 ס"מ
שטח הדפסה: 20 * 7 ס"מ

זמן כבישה: 210 שניות
זמן כבישה למכבש כפול: 90 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

ספל אמייל לבן עם ידית

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8724-2: שחור נצנצנים

מידות מוצר זמינות: 8 * 8 ס"מ
שטח הדפסה: 20 * 7 ס"מ

זמן כבישה: 210 שניות
זמן כבישה למכבש כפול: 90 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערה: מינימום הזמנה 12 יח'

ספל אמייל שחור פלא עם ידית

מספר קטלוגי: 6211
מידות מוצר זמינות: 10 * 8 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 10 * 19.5 ס"מ

זמן כבישה: 90 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 45 שניות

180°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 12 יחידות

מספר קטלוגי: 6291
מידות מוצר זמינות: 24 * 10 ס"מ

ספל פלסטיק לבן

מתאם מתכת לספל פלסטיק

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8706-1: לבן

8706-2: כסף

מידות מוצר זמינות: 16.4 * 8.2 ס"מ
שטח הדפסה: 20 * 9 ס"מ

זמן כבישה: 90 שניות
זמן כבישה למכבש כפול: 30 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
**הערה: לכבוש ללא פקק**

ספל נירוסטה טרמי לבן / כסף

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8715-1: לבן

8715-2: ורוד נוצצים
8715-3: תכלת נוצצים

8715-4: לבן כחול
8715-5: לבן אדום

מידות מוצר זמינות: 
גובה: 21 ס"מ
היקף: 24 ס"מ

שטח הדפסה: 21 * 22 ס"מ 
*)גובה ההדפסה בהתאם לגודל המכבש(*

זמן כבישה: 90 שניות
זמן כבישה למכבש כפול: 30 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
**הערה: לכבוש ללא פקק**

מגה מאג טרמי עם קשית

מספר קטלוגי:6292
מידות מוצר זמינות: 24 * 10 ס"מ

מתאם מתכת לבקבוק פלסטיק
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 מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8703-3: לבן

8703-4: כסף

מידות מוצר זמינות: 22.5 * 9.5 ס"מ
שטח הדפסה: 20 * 9.5 ס"מ

זמן כבישה: 90 שניות
זמן כבישה למכבש כפול: 30 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
**הערה: לכבוש ללא פקק**

בקבוק אלומיניום 600מ"ל עם קשית שתיה לבן / כסף

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8709-1:סגול

8709-2: כחול
8709-3: ורוד
8709-4: ירוק

8709-5: צהוב
8709-7: לבן

מידות מוצר זמינות: 23 * 27.5 ס"מ
שטח הדפסה: 20 * 11.5 ס"מ

זמן כבישה: 90 שניות
זמן כבישה למכבש כפול: 45 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
**הערה: לכבוש ללא פקק**

בקבוק באולינג נירוסטה 2 שכבות 500 מ"ל חם/קר

מספר קטלוגי: 8512
מידות מוצר זמינות: 7 * 11.7 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 7 * 10.7 ס"מ

זמן כבישה: 180 שניות
זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

קופת חיסכון בצורת פחית קוקה-קולה

מספר קטלוגי: 8511
מידות מוצר זמינות:

25.5 * 9 * 7.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

שטח הדפסה: 8 * 19 ס"מ
זמן כבישה: 180 שניות

זמן כבישה במכבש כפול: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 6 יחידות

קופת חיסכון קרמיקה
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858X :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות + מחיר:

8581: 15 * 20 ס"מ
8582: 12 * 22 ס"מ
8584: 20 * 20 ס"מ
8585: 20 * 30 ס"מ
8586: 30 * 30 ס"מ

8589: לב - 20 * 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שחור
שטח הדפסה: משתנה לפי גודל האבן

זמן כבישה: 10 דקות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* להניח במכבש עם הפנים כלפי מטה

* מגיע בקופסת קרטון וכולל שתי
  רגליות פלסטיק

אבן בזלת – מידות שונות

מספר קטלוגי: 8540-1
מידות מוצר זמינות:  8 * 8 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(
200°C :טמפרטורת כבישה

אריח קרמיקה לב דו צדדי עם שרוך זהב

8531-X :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות + מחיר:

8531-1: גודל: 2.3 * 2.3 ס"מ
8531-2: גודל: 4.5 * 4.5 ס"מ

8531-3: גודל: 10.8 * 10.8 ס"מ
8531-4: גודל: 15.3 * 15.3 ס"מ
8531-5: גודל: 19.8 * 19.8 ס"מ

8531-6: גודל: 20 * 30 ס"מ
8531-7: גודל: 30 * 30 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(
200°C :טמפרטורת כבישה

אריח קרמיקה מבריק – מידות שונות

8584

8584

8589

8585

8586 8581

8585

8582

8582
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8339-X :מספר קטלוגי
8339-1: לתמונה אחת 21*14.5 ס"מ

8339-3: ל-2 תמונות 27*21 ס"מ
8339-5: ל-3 תמונות 41*22 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלון מבוקע
שטח הדפסה: 15.5 * 10 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה: מגיע עם פלטות אלומיניום ורגליות ניקל

מעמד שולחני מעץ לתמונה- אלון מבוקע
מספר קטלוגי: X-8337 וצבעי מוצר זמינים:

8337-5: תודה
 LOVE :8337-6

8337-7: אמא 
8337-8: אבא

8337-9: שפשוף נעים

מידות מוצר זמינות: 20.7 * 12.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

תמונה על עץ עבה + רגל ניקל

מספר קטלוגי: X-8337 וצבעי מוצר זמינים:
8337-1: באהבה 

8337-2: המשפחה שלנו 
LOVE :8337-3

8337-4: מזל טוב
מידות מוצר זמינות: 20 * 20ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

תמונה על עץ עבה + רגל ניקל 8339-X :מספר קטלוגי
8339-2: לתמונה אחת 21*14.5 ס"מ

8339-4: ל-2 תמונות 27*21 ס"מ
8339-6: ל-3 תמונות 41*22 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלון מולבן
שטח הדפסה: 15.5 * 10 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה: מגיע עם פלטות אלומיניום ורגליות ניקל

מעמד שולחני מעץ לתמונה- אלון מולבן
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מספר קטלוגי: 8133-3
מידות מוצר זמינות: 38 * 29 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אדום
שטח הדפסה: 2*)12.5 * 12.5 ס"מ(

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 8133-2
מידות מוצר זמינות: 40 * 32 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אדום
שטח הדפסה: 2*)10 * 10 ס"מ(

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מגן 'אהבה' אדום - 2 לבבות

מספר קטלוגי: 8133-1
מידות מוצר זמינות: 29 * 38.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: סגול
שטח הדפסה: 2*)10.5 * 10 ס"מ(

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מגן 'באהבה' סגול - 2 לבבות

מגן 'באהבה' על עץ צפצפה אדום

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
8301-1: 20 * 25 ס"מ
8301-2: 25 * 25 ס"מ
8301-3: 13 * 18 ס"מ
8301-4: 15 * 15 ס"מ

מינימום הזמנה: 5 יחידות

שטח הדפסה: מלא
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 8302-2:

מידות מוצר זמינות: 18 * 26.5 ס"מ
שטח הדפסה: 2*)18 * 13 ס"מ(

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תמונה על עץ עם רגל – מידות שונות

תמונה על עץ - זוג 18*13 ס"מ )5873(

מספר קטלוגי: 8303
מידות מוצר זמינות:

13 * 37 ס"מ
צבעי מוצר זמינים:

שחור

שטח הדפסה:
2*)9 * 13 ס"מ( + 13 * 18 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תמונה על עץ – שלישייה 2 + 1
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8309-18309-2

מספר קטלוגי:
8309-1: מלבן

8309-2: אליפסה

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 19.8 * 28 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: מגיע עם גב - רגלית לתמיכה
           והעמדה ליצירת התלת מימד

תמונת עץ תלת מימד - מלבן / אליפסה / לב

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
8360-1: 15 * 10 ס"מ

8360-2: 18 * 13 ס"מ
8360-3: 15 * 15 ס"מ
8360-4: 20 * 15 ס"מ

8360-5: 25 * 20 ס"מ

שטח הדפסה: מלא
זמן כבישה: 60 שניות

190°C טמפרטורת כבישה: מקסימום
הזמנת מינימום: 5 יחידות

תמונה מעץ עם רגל ניקל – מידות שונות

מגן אלומיניום שולחני עם רגל

מספר קטלוגי: 6036
מידות מוצר זמינות: 16 * 18 * 15.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 14 * 14 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מגן אלומיניום 18*13 שולחני עם רגל

מספר קטלוגי: 6035
מידות מוצר זמינות: 15 * 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 13 * 18 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה
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מספר קטלוגי: 8191-4
מידות מוצר זמינות: 31 * 11 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 8.5 * 13.5 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
 185°C :טמפרטורת כבישה

מגן תלייה דגם חבקים

מספר קטלוגי: 8191-5
מידות מוצר זמינות: 11 * 33 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 9 * 14 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מגן שולחני דגם חבקים

מספר קטלוגי: 6032
מידות מוצר זמינות: 16.5 * 24 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 14 * 14 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות: מתאים גם לתלייה על קיר

מגן אלומיניום בצורת כן ציור

מספר קטלוגי: 6033
מידות מוצר זמינות: 20 * 16.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 2*)14 * 14 ס"מ(

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מגן אלומיניום דו-צדדי

Z מגן אלומיניום שולחני צורת

מספר קטלוגי: 6034
מידות מוצר זמינות: 22 * 16.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 14 * 14 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה
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מספר קטלוגי: 8191-7
מידות מוצר זמינות: 58.5 * 17.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 15 * 25 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מגן תלייה רצועותמגן פרזול

מספר קטלוגי: 8191-3
מידות מוצר זמינות: 11 * 33 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 9 * 14 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 6038 
מידות מוצר זמינות: 52 * 18 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 3*)14 * 14 ס"מ(

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מגן שלישייה אלומיניום על עץ

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8102-1: ונגה

8102-2: אפרפר )קוניאק(

מידות מוצר זמינות: 25 * 39 ס"מ
שטח הדפסה: 14.7 * 29 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות: הדפסה על האלומיניום

מגן בטן ונגה / אפרפר )קוניאק(

מספר קטלוגי:
8193: מעמד עומד

8193-1: מעמד שוכב
מידות מוצר זמינות: 15 * 10 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 15 * 8 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה: ההדפסה על פלטת האלומיניום
          )מגיע עם פלטת אלומיניום(

מעמד פרספקס לתמונה + פלטת אלומיניום עומד / שוכב
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               גודל:                        
            15 * 20 ס"מ                
            20 * 25 ס"מ                
           23 * 30.5 ס"מ              
           30.5 * 38 ס"מ               

מגן עץ איכותי שחור מט

מגן עץ איכותי חום מט

מגן עץ איכותי שחור מבריק

מגן עץ איכותי שיש שחורמגן עץ איכותי שיש אדום מגן עץ איכותי חום מבריק

מגן עץ איכותי
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מגן עץ סובלימציה מלבני חום 

מ. קטלוגי:         גודל:                     
8141-2            15 * 20 ס"מ          
8141-3            23 * 18 ס"מ          
8141-4            25 * 20 ס"מ          
8141-5            30 * 23 ס"מ          

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
הערה: ניתן לתליה ולעמידה

**לא כולל מעמד

מגן עץ סובלימציה מלבני שחור

מ. קטלוגי:         גודל:                      
8142-1            18 * 13 ס"מ          
8142-2            20 * 15 ס"מ          
8142-4            25 * 20 ס"מ          
8142-5            30 * 23 ס"מ          

VPxC :דגם
מגן עץ איכותי חום לתלייה / עומד

מ. קטלוגי:         גודל:                     
8134-2            15 * 20 ס"מ          
8134-4            20 * 25.4 ס"מ       
8134-5            23 * 30.5 ס"מ       

EB :דגם
מגן עץ עם רגל

מ. קטלוגי:         גודל:                     
8132-4            22.5 * 17.5 ס"מ    

דגם: מגן עץ  חום צורה אמריקאית עם זכוכית

מ. קטלוגי:         גודל:                      
8130            22 * 26.5 ס"מ          

שטח הדפסה: 18.5 * 22 ס"מ
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה ללא מראה
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פסגה עיגול

מלבן
אמריקאי

יהלוםכוכב

מספר קטלוגי:
8112-1: עיגול קוטר 14.5 ס"מ

8113: צורת פיסגה 10.2 * 14.5 ס"מ
8114: צורת מלבן 10 * 14.5 ס"מ

8115: צורת יהלום 10.2 * 14 ס"מ
8116: צורת כוכב 13 * 13 ס"מ

8117: צורה אמריקאית 11 * 13.5 ס"מ

שטח הדפסה: שטח מלא
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: לא כולל את המעמד למגן

מגן סובלימציה שולחני קטן – מגוון צורות ומידות

מספר קטלוגי: 5041
מידות מוצר זמינות: קוטר 5.2 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום

מעמד עץ למגן קטן

8161-2: מלבן
מידות מוצר זמינות:
18.5 * 28.5 ס"מ

שטח הדפסה: 16 * 26 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

8161-X :מספר קטלוגי

8161-1: חמסה
מידות מוצר זמינות: 19.5 * 30 ס"מ

שטח הדפסה: 16 * 27.5 ס"מ

מגן סובלימציה – חמסה / מלבן
)BL01( 6454 :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
18 * 23 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה לא מראה

מגן זכוכית דקה מעמד יהלום מסגרת מראה גודל 18 * 23

מגן זכוכית דקה מעמד יהלום גודל 18 * 23

)BL31( 6452 :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 18 * 23 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה לא מראה

מגן זכוכית דקה מעמד יהלום גודל 16 * 30
)BL29( 6451 :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16 * 30 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(
180°C :טמפרטורת כבישה

הערה: הדפסה לא מראה
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זכוכית דקה עם מעמד - מגוון צורות

6419-X :מספר קטלוגי

מוצרים זמינים:
6419-1: גל

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
24.5 * 25 ס"מ + 23.5 * 24 ס"מ

6419-2: תפוח
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:

29.8 * 20.2 ס"מ + 28.8 * 19.2 ס"מ

6419-3: לב
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
23.5 * 23 ס"מ + 22.5 * 24 ס"מ

6419-4: אליפסה
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
19.7 * 25 ס"מ + 18.7 * 24 ס"מ

6419-5: מלבן גלים
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:

24.5 * 19.5 ס"מ + 23.5 * 18.5 ס"מ

6419-6: ריבוע
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
24.8 * 25 ס"מ + 23.8 * 24 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה לא מראה

6419-5

6419-2

6419-4

6419-3

6419-1 6419-6

זכוכית דקה בקוטר 20 ס"מ עם מעמד פלסטיק

מספר קטלוגי: 6459-2
מידות מוצר זמינות: 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שקוף רקע לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(
180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה ללא מראה

מספר קטלוגי: 5001
מידות מוצר זמינות: 9 * 8 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שקוף

מעמד פלסטיק שקוף קטן

מגן זכוכית דקה מעמד יהלום גודל 20 * 20

)BL25( 6450 :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 20 * 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה לא מראה

מגן זכוכית עם שני פינים - עומד / שוכב

מספר קטלוגי:
6415-2: מגן זכוכית שוכב
6415-1: מגן זכוכית עומד

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
20.5 * 25 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה לא מראה
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)BL-09( זכוכית עבה )BL-07( זכוכית עבה

)BL-06( זכוכית עבה

מספר קטלוגי: 6450-3
מידות מוצר זמינות: 28 * 23 ס"מ

עובי: 1 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

שטח הדפסה: 24.5 * 19.5 ס"מ
זמן כבישה: 280 שניות

180°C :טמפרטורת כבישה
הערות: 

*הדפסה ללא מראה
*לחץ בינוני

*מגיע עם 2 רגליות ו-2 פינים

מספר קטלוגי: 6450-2
מידות מוצר זמינות: 18 * 13 ס"מ

עובי: 1 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

שטח הדפסה: 17 * 12 ס"מ
זמן כבישה: 240 שניות

180°C :טמפרטורת כבישה
הערות: 

*הדפסה ללא מראה
*לחץ בינוני

*מגיע עם רגל הברגה

מספר קטלוגי: 6450-1
מידות מוצר זמינות: 23 * 18 ס"מ

עובי: 1 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

שטח הדפסה: 22 * 17 ס"מ
זמן כבישה: 240 שניות

180°C :טמפרטורת כבישה
הערות: 

*הדפסה ללא מראה
*לחץ בינוני

*מגיע עם רגל הברגה

3233
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מגן קריסטל פינות מעוגלות בקופסה

)BXP07( 6413 :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:  10 * 15 ס"מ

עובי מוצר: 2 ס"מ
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

200°C :טמפרטורת כבישה
הערה:

* הדפסה לא מראה
* לחץ חזק

* מגיע עם קופסה

מגן קריסטל בצורת לב - עם מעמד

)BXP-13( 6412 :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 9.5 * 10 ס"מ

עובי מוצר: 2 ס"מ
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

200°C :טמפרטורת כבישה
הערה:

* הדפסה לא מראה
* לחץ חזק

* מגיע עם קופסה מהודרת

מגן קריסטל פינות ישרות בקופסה מהודרת

מספר קטלוגי + מידות מוצר + מחיר:

6422: קריסטל בגודל 15*10 ס"מ
6423: קריסטל בגודל 18*13 ס"מ 
6424: קריסטל בגודל 20*15 ס"מ 

עובי מוצר: 2 ס"מ
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

200°C :טמפרטורת כבישה

הערה:
* הדפסה לא מראה

* לחץ חזק
* מגיע עם קופסה מהודרת

אקריל עבה 

מספר קטלוגי + מידות מוצר + מחיר:
6409-0: אקריל עבה בגודל 51*76 מ"מ 

6409-1: אקריל עבה בגודל 101*76 מ"מ 
עובי מוצר: 2.5 ס"מ

6409-2: אקריל עבה בגודל 101*101 מ"מ
6409-3: אקריל עבה בגודל 101*152 מ"מ 

עובי המוצר: 2 ס"מ

זמן כבישה: 240 שנית
180°C :טמפרטורת כבישה

הערה: 
* הדפסה לא מראה

* לחץ חזק
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בלוק עץ לסובלימציה – בצורת לב

מספר קטלוגי :
8323-1: לב

מידות מוצר זמינות: קוטר 20 ס"מ
עובי: 30 מ"מ

שטח הדפסה: שטח מלא
זמן כבישה: 90 שניות

170°C :טמפרטורת כבישה

בלוק MDF לסובלימציה – עובי 28 מ"מ

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:

8328-1: גודל: 10 * 10 ס"מ
8328-2: גודל: 15 * 15 ס"מ
8328-3: גודל: 10 * 15 ס"מ
8328-4: גודל: 13 * 18 ס"מ
8328-5: גודל: 15 * 20 ס"מ
8328-6: גודל: 20 * 20 ס"מ
8328-7: גודל: 20 * 28 ס"מ

שטח הדפסה: שטח מלא
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
8321-1: גודל: 20.3*20.3 ס"מ
8321-2: גודל: 25.4*20.3 ס"מ

עובי: 15 מ"מ
שטח הדפסה: שטח מלא

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* מתאים למדפסת A3 ומעלה

בלוק תמונה על עץ טבעי- תוצרת ארה"ב

זכוכית עם מעמד אקרילי - מידות שונות

6421-X :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
6421-1: 14.5 * 14.5 ס"מ
6421-2: 17.5 * 17.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה לא מראה
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מארז אינסטגרם לסובלימציה )9 י"ח(

מספר קטלוגי: 8329 
מידות מוצר זמינות: 18.5 * 18.5 ס"מ

עובי: 12 מ"מ
חומר: בלוק עץ לבן 

שטח הדפסה: שטח מלא
זמן כבישה: 60 שניות
 200°C :טמפרטורה

בלוק סוב' בעובי 12 מ"מ עם מעמד פלסטיק

מספר קטלוגי: 8331 
מידות מוצר זמינות: 18.5 * 18.5 ס"מ

עובי: 12 מ"מ

שטח הדפסה: שטח מלא
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורה

בלוק עץ M.D.F לסובלימציה בעובי 28 מ"מ

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:

8335-1: קוטר 12 ס"מ
8335-2: קוטר 20 ס"מ

עובי: 28 מ"מ

שטח הדפסה: שטח מלא
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
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מספר קטלוגי+צבעים זמינים:
8012-1: שחור

8012-2: חום

מידות מוצר זמינות: 47 * 47 ס"מ
שטח הדפסה: 20 * 20 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: המוצר אינו כולל מנגנון

שעון חבלים ענק + פלטה

8011-X :מספר קטלוגי

8011-1: חום
8011-3: תכלת
8011-5: אדום
8011-6: סגול

8011-7: שחור
8011-8: טבעי

מידות מוצר זמינות:
37 * 37 ס"מ

שטח הדפסה: 20 * 20 ס"מ
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות:

המוצר אינו כולל מנגנון

שעון חבלים + פלטה

8011-8

8011-3

8011-1

8011-6 8011-7

8011-5
לוח עץ צורני ל-4 תמונות מארז אינסטגרם

מספר קטלוגי: 6115-2 
מידות מוצר זמינות: 42 * 42 ס"מ

עובי: 5 מ"מ
חומר: MDF שחור

לוח עץ ל-9 תמונות מארז אינסטגרם

 
מספר קטלוגי: 6115-1 

מידות מוצר זמינות: 61 * 61 ס"מ
עובי: 5 מ"מ

חומר: MDF שחור

לוח עץ צורני ל-3 תמונות מארז אינסטגרם

מספר קטלוגי: 6115-3 
מידות מוצר זמינות: 73 * 30 ס"מ

עובי: 5 מ"מ
חומר: MDF שחור

לוח עץ לתמונה אחת מארז אינסטגרם

מספר קטלוגי: 6115-4 
מידות מוצר זמינות: 30 * 30 ס"מ

עובי: 5 מ"מ
חומר: MDF שחור
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8339-X :מספר קטלוגי
8339-9: אלון מבוקע
8339-10: אלון מולבן

מידות מוצר: קוטר 30 ס"מ
שטח הדפסה: קוטר 16.6 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה: לא כולל מנגנון

8339-X :מספר קטלוגי
8339-7: עץ אלון מבוקע 

8339-8: אלון מולבן

מידות מוצר: 29.5 * 21 ס"מ 
שטח הדפסה: 15.5 * 10 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

 הערות: מגיע עם רגליות אלומיניום
          לא כולל מנגנון

שעון עץ פעמון לתלייה + פלטת אלומיניום

מעמד שולחני שעון + תמונה- עץ אלון

מספר קטלוגי + צורות מוצר זמינות + מחיר:
19.8*19.8 -6101: ריבוע - )"1/8( 19.8 * 19.8 ס"מ

H20-6101: לב - קוטר 20 ס"מ
R20-6101: עיגול - קוטר 20 ס"מ

Z20-6101: זיגזג - 20 ס"מ

צבע מוצר זמינים: לבן
הזמנת מינימום:10 יחידות

עץ סובלימציה מבריק )חתוך( - מגוון צורות

8029-X :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות: 40 * 40 ס"מ

צבעי מוצר זמינים:
8029-1: לבן

8029-2: שחור

שטח הדפסה: 19.5 * 19.5 ס"מ
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות:

* הדפסה על פלטת העץ
* המוצר אינו כולל מנגנון

שעון חבלים מהודר – לבן / שחור

מספר קטלוגי:
8022-1: לב

8022-2: מרובע
LOVE :8022-3 )'אהבה'(

LOVE / שעון עמוד + פלטה לב / מרובע

מידות מוצר זמינות: 29 * 60 ס"מ
שטח הדפסה: 20 * 20 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: המוצר אינו כולל מנגנון
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8019-X :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות: 29.7 * 44.2 ס"מ
צבעי מוצר זמינים:

8019-1: שחור
8019-2: חום

8018-X :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות: 28.9 * 34.1 ס"מ
צבעי מוצר זמינים:

8018-1: שחור
8018-2: חום

שעון צינור גדול + פלטת אלומיניום - שחור / חום

שעון צינור קטן + פלטת אלומיניום – שחור / חום

שטח הדפסה: 20 * 40 ס"מ
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערות:

* הדפסה על האלומיניום
* המוצר אינו כולל מנגנון

שטח הדפסה: 20 * 30 ס"מ
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערות:

* הדפסה על האלומיניום
* המוצר אינו כולל מנגנון

מספר קטלוגי: 8032
מידות מוצר זמינות: 33 * 33 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 16 * 16 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

שעון מתכת רצועות

מספר קטלוגי: 8191-1
מידות מוצר זמינות: 39 * 39 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 15.2 * 15.2 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מגן רצועות מרובע עם קופסה + פלטת אלומיניום
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מנגנון לשעון + מחוגים מגוון

מספר קטלוגי: 5201
תיאור מוצר: מנגנון לשעון + מחוגים

מידות מוצר זמינות: 1.1 ס"מ

מספר קטלוגי: 5202
תיאור מוצר:

מנגנון לשעון ארוך )L( + מחוגים
מידות מוצר זמינות: 1.5 ס"מ

מספר קטלוגי: 5203
תיאור מוצר:

מנגנון לשעון ג'מבו )XL( + מחוגים
מידות מוצר זמינות: 1.7 ס"מ

מספר קטלוגי: 5204
תיאור מוצר:

מנגנון לשעון ללא תלייה + מחוגים

מספר קטלוגי: 5205
תיאור מוצר:

מנגנון לשעון זכוכית )S( + מחוגים

צבעי מוצר זמינים )סט מחוגים(:
שחור 

הזמנת מינימום: חבילה אחת
הערה: 10 יחידות מחוגים בחבילה

8028 - גדול
מידות מוצר זמינות: 34 * 28 ס"מ
שטח הדפסה: 20.5 * 20.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: המוצר אינו כולל מנגנון

שעון עץ לב נטוי

שעון עומד אמריקאי - כולל מנגנון

מספר קטלוגי: 8008
מידות מוצר זמינות: 14 * 21 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שחור
שטח הדפסה: 13.5 * 20 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: כולל מנגנון

9612-X :מספר קטלוגי
פלטת אלומיניום + 3 קולבים

צבעי מוצר זמינים:
9612-5: שחור מבריק

9612-6: לבן מבריק

מידות מוצר זמינות: 30.5 * 63.5 ס"מ
שטח הדפסה: 22 * 20 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* הדפסה על פלטת האלומיניום

* המוצר אינו כולל מנגנון

מראה מהודרת לתלייה עם 3 קולבים
+ פלטת אלומיניום – שחור / לבן

8017-X :מספר קטלוגי

צבעי מוצר זמינים:
שחור מבריק:
קטן: 8017-5

גדול: 8017-7
לבן מבריק:

קטן: 8017-6
גדול: 8017-8

מידות מוצר זמינות:
קטן: 24 * 34 ס"מ

גדול: 31 * 41 ס"מ
שטח הדפסה:

קטן: 15 * 23 ס"מ
גדול: 20 * 29 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* הדפסה על פלטת האלומיניום

* המוצר אינו כולל מנגנון )יש להזמין בנפרד(

שעון סולמית מהודר גדול / קטן מבריק + פלטת אלומיניום – שחור / לבן
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שעון זכוכית עגול A3 + מנגנון

מספר קטלוגי: 8025-1
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: קוטר 29 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: זכוכית שקופה וספייסרים בצבע אלומיניום
זמן כבישה: 60 שניות )דקה 1(

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: כולל לוח זכוכית מעל לוח עץ סובלימציה להדפסה

           ואריזה מעוצבת עם חלון

שעון זכוכית ריבוע A3 + מנגנון

מספר קטלוגי: 8025-2

כולל לוח זכוכית מעל לוח עץ סובלימציה להדפסה
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:

29 * 29 ס"מ
צבעי מוצר זמינים:

זכוכית שקופה וספייסרים בצבע אלומיניום
זמן כבישה: 60 שניות )דקה 1(

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: כולל לוח זכוכית מעל לוח עץ סובלימציה להדפסה              

           ואריזה מעוצבת עם חלון

זכוכית דקה שעון 20 * 20 + מנגנון

מספר קטלוגי: 6453
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 20 * 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה ללא מראה

שעון זכוכית מלבן A4 + מנגנון

מספר קטלוגי: 8024
כולל לוח זכוכית מעל לוח עץ סובלימציה להדפסה

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 29.7 * 19.7 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: זכוכית שקופה וספייסרים בצבע אלומיניום

זמן כבישה: 60 שניות )דקה 1(
200°C :טמפרטורת כבישה

 הערות: כולל לוח זכוכית מעל לוח עץ סובלימציה להדפסה
           ואריזה מעוצבת עם חלון

שעון מרובע זכוכית דקה מעמד יהלום + מנגנון

)BL26( 6457 :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 20 * 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה ללא מראה

שעון + תמונה זכוכית מראה דקה מסגרת יהלום + מנגנון

)BL11( 6451 :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות: 30 * 16 ס"מ

שטח הדפסה:
- עיגול )השעון(: קוטר 12.5 ס"מ

- מלבן: 10.2 * 14.2 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(
180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה ללא מראה

שעון עגול זכוכית דקה מעמד יהלום + מנגנון

)BL27( 6456 :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: קוטר 18 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(

180°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה ללא מראה
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מספר קטלוגי: 9605
מידות מוצר זמינות: 7.7 * 7.7 ס"מ
שטח הדפסה: )6.6 * 6.6 ס"מ( * 3

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 55 שניות

 185°C :טמפרטורת כבישה
הערה:

* הדפסה על 3 דיסקיות האלומיניום
* כולל 3 דיסקיות

שעון מעורר עם תאורה מתחלפת

מספר קטלוגי: 8314
מידות מוצר זמינות: 32 * 15 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום
שטח הדפסה: 12.5 * 9 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

ממו משולב + כוס לעטים

מספר קטלוגי: 8312
מידות מוצר זמינות: 14 * 23 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום
שטח הדפסה: 2*)6 * 9 ס"מ(

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

ממו 2 הדפסות עם עט

מספר קטלוגי: 8023
מידות מוצר זמינות: 20 * 20 ס"מ

שטח הדפסה: לב גדול 13.5 * 12 ס"מ
                    לב קטן 4 * 4.5 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

ממו לב עם שעון

מספר קטלוגי: 8313
מידות מוצר זמינות: 23 * 16 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום
שטח הדפסה: 12 * 12 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

ממו לב + כוס לעטים

מספר קטלוגי: 8021
מידות מוצר זמינות: 18 * 22.4 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום
שטח הדפסה: 7.7 * 7.7 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

ממו משולב + שעון
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תיאור מוצר: סובליפוטו אקרילי: מלבן /
מלבן LOVE / מלבן מאונך / לוח אקרילי לסובלימציה

מספר קטלוגי + מחיר:
 8651-1: מלבן,

             מידות מוצר: 0.3 * 9.5 * 21.5 ס"מ 
8651-2: מלבן LOVE )אהבה(, 

             מידות מוצר: 0.4 * 9.5 * 21 ס"מ 
8651-3: מלבן מאונך עם רגל יהלום, 

             מידות מוצר: 0.4 * 10.6 * 14.3 ס"מ 
 6223: לוח אקרילי לסובלימציה,

מידות מוצר: 0.4 * 60 * 60 ס"מ 

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 120 שניות

180°C :טמפרטורת כבישה
הערות:

* הדפסה ללא מראה
* מומלץ לשים פרגמנט מעל ומתחת

  )בתוך הג'יג(

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
8652-1: קשת - 21.4 * 13 ס"מ

8652-2: גל - 22.9 * 12 ס"מ

הערות: מומלץ לשים פרגמנט מעל
ומתחת )בתוך הג'יג(

סובליפוטו אקרילי לסובלימציה - מגוון

ג'יג לסובליפוטו אקרילי קשת / גל

מספר קטלוגי: 8307-2
מידות מוצר זמינות: 2 * 10.8 * 23 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 8 * 7.6 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת עץ לבן LOVE בחצי עיגול )עומד ותלייה(

מספר קטלוגי: 8307-8
מידות מוצר זמינות: 2 * 37.5 * 13 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: קוטר 7.5 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת עץ לבן HOME )עומד(

מספר קטלוגי: 8307-10
מידות מוצר זמינות: 0.9 * 39.5 * 25 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 18 * 19 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת עץ לבן - מראה 'לב' לתלייה

מספר קטלוגי: 8307-1
מידות מוצר זמינות: 2 * 23.6 * 17 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 7.8 * 8.1 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת עץ לבן LOVE עומד על בסיס
מספר קטלוגי: 8307-3

מידות מוצר זמינות: 2 * 13.4 * 31.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

שטח הדפסה: קוטר 6.5 ס"מ
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת עץ לבן LOVE לאורך )עומד ותלייה(
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8770-1 – מסגרת לב קטנה
מידות מוצר זמינות: 11.7 * 12.1 ס"מ

שטח הדפסה: קוטר 6.5 ס"מ

8770-2 – מסגרת לב גדולה
מידות מוצר זמינות: 18.3 * 17.2 ס"מ

שטח הדפסה: קוטר 10.5 ס"מ

מסגרת מתכת לבבות לבן / כסף / ברונזה – קטן / גדול

צבעי מוצר זמינים: לבן, כסף, ברונזה
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערה: ההדפסה על פלטת האלומיניום

)מגיע עם פלטת אלומיניום(

מספר קטלוגי: 8036
מידות מוצר זמינות: 38.8 * 14.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום כהה
שטח הדפסה: 10 * 10.2 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת לוח שעם + לב להדפסה

מספר קטלוגי: 8035-1
מידות מוצר זמינות: 38.5 * 18.8 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום כהה
שטח הדפסה: 12 * 14 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת ' LOVE ' + לב להדפסה

מספר קטלוגי: 8316
מידות מוצר זמינות: 63 * 38 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום
שטח הדפסה: 20 * 28 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת לוח מחיק + טוש מחיק
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מספר קטלוגי: 8708
מידות מוצר זמינות: 25.5 * 27 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן וינטאז'
שטח הדפסה: 8.5 * 8 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה: הדפסה על פלטת עץ

מסגרת לב ברזל + לב להדפסה

8212-X :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות:
8212-1: גדולה 18 * 22 ס"מ
8212-2: קטנה 15 * 10 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא )צד אחד(

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

חמסה גדולה / קטנה סובלימציה צד-אחד עם חור לתלייה

מספר קטלוגי:
חמסה מעוטרת לבבות: 8180-2 

מידות מוצר זמינות: 15.3 * 28.8 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: אדום / כחול
שטח הדפסה: 10.7 * 7.7 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

חמסה מעוטרת לתלייה – פרחים / לבבות

מספר קטלוגי:
לב מעוטר פרחים: 8181-1

מידות מוצר זמינות: 18 * 22.3 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: אדום / כחול

שטח הדפסה: 9.7 * 9 ס"מ
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

לב מעוטר לתלייה – פרחים / לבבות

מסגרת חמסה מעץ

8317-X :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות: 37.5 * 29.5 ס"מ
שטח הדפסה: קוטר 17.20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אפרפר

HOME 8317-5: מסגרת חמסה
FAMILY 8317-7: מסגרת חמסה

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
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צבעי מוצר זמינים: לבן , שטח הדפסה: מלא,
200°C :זמן כבישה: 60 שניות ,  טמפרטורת כבישה

הזמנת מינימום: 10 יחידות

מחזיקי מפתחות עץ צד-אחד / דו"צ + שרשרת – מגוון

מספר קטלוגי: 9011-6
דו"צ: 9001-6 

צורת מוצר: לב נטוי
גודל: 5.5 * 6 ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-1 
צורת מוצר: אליפסה 

גודל: 6 * 4 ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-2
דו"צ: 9001-1

צורת מוצר: פרח
גודל: 6.5 * 6.5 ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-9
דו"צ: 9001-8

צורת מוצר: חמסה
גודל:  4.5 * 6.5 ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-3
דו"צ: 9001-4

צורת מוצר: עיגול
קוטר 5.5 * 5.5ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-10
דו"צ: 9001-7
צורת מוצר: ענן

גודל:  6.5 * 4.1 ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-4
דו"צ: 9001-2

צורת מוצר: מלבן
גודל: 7 * 5 ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-12
דו"צ: 9001-4

צורת מוצר: ריבוע
גודל:  5 * 5 ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-5
דו"צ: 9001-5
צורת מוצר: לב

גודל: 6 * 6 ס"מ

מספר קטלוגי: 9011-14
צורת מוצר: לב חצוי

גודל: 5 * 5 ס"מ

ג'יגים למחזיקי מפתחות

מספר קטלוגי: 2180-1
תיאור מוצר: ג'יג להדפסת 

מחזיקי מפתחות בצורת לב  
מידות מוצר: 21 * 30 ס"מ

מספר קטלוגי: 2180-2
תיאור מוצר: ג'יג להדפסת 

מחזיקי מפתחות בצורת לב נטוי  
מידות מוצר: 21 * 30 ס"מ

מספר קטלוגי: 2180-3
תיאור מוצר: ג'יג להדפסת 

מחזיקי מפתחות בצורת מלבן  
מידות מוצר: 21 * 30 ס"מ

מספר קטלוגי: 2180-4
תיאור מוצר: ג'יג להדפסת

מחזיקי מפתחות בצורת ריבוע  
מידות מוצר: 21 * 30 ס"מ

מספר קטלוגי: 2180-7
תיאור מוצר: ג'יג להדפסת

מחזיקי מפתחות בצורת פרח  
מידות מוצר: 21 * 30 ס"מ

מספר קטלוגי: 2180-5
תיאור מוצר: ג'יג להדפסת 

מחזיקי מפתחות בצורת עיגול  
מידות מוצר: 21 * 30 ס"מ

מספר קטלוגי: 2180-6
תיאור מוצר: ג'יג להדפסת

מחזיקי מפתחות בצורת חמסה  
מידות מוצר: 21 * 30 ס"מ

8704-X :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות:
8704-1: עגול

מידות מוצר זמינות: 4 * 7.5 ס"מ
שטח הדפסה: 3.7 ס"מ

8704-2: לב
מידות מוצר זמינות: 4* 7.5 ס"מ

שטח הדפסה: 3.5 ס"מ

8704-3: מרובע
מידות מוצר זמינות: 4 * 8 ס"מ

שטח הדפסה: 3.7 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום מבריק
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה על דיסקית האלומיניום

          )מגיע עם דיסקית אלומיניום(

מנעול סובלימציה - מגוון צורות

9041-X :מספר קטלוגי
תיאור מוצר: מחזיק מפתחות פלסטיק דו-צדדי

9041-1
צורת מוצר: לב

מידות מוצר זמינות: 6 * 6.3 ס"מ
שטח הדפסה: 2*)6 * 6.3 ס"מ(

9041-2
צורת מוצר: עיגול

מידות מוצר זמינות: קוטר 6.3 ס"מ
שטח הדפסה: 2*)קוטר 6.3 ס"מ(

9041-3
צורת מוצר: ריבוע

מידות מוצר זמינות: 6 * 6 ס"מ
שטח הדפסה: 2*)6 * 6 ס"מ(

9041-4
צורת מוצר: מלבן

מידות מוצר זמינות: 3.2 * 7.6 ס"מ
שטח הדפסה: 2*)3.2 * 7.6 ס"מ(

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 5 יחידות

מחזיק מפתחות פלסטיק דו צדדי – מגוון
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מספר קטלוגי: 8026  
מידות מוצר זמינות: 17 * 39 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 9.5 * 9.7 ס"מ )שני לבבות(

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מפתח ברכה 2 מתלים HOME עם שעון

מספר קטלוגי:
HOME :8310-2

WELCOME :8310-3
FAMILY :8310-4

מידות מוצר זמינות: 15 * 38 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: שחור

שטח הדפסה: 11 ס"מ קוטר
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מפתח ברכה עם 3 מתלים - מגוון דגמים
מספר קטלוגי: 8310-1

מידות מוצר זמינות: 15 * 38 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

שטח הדפסה: 18.5 * 11.5 ס"מ
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מפתח ברכה עם 4 מתלים

8201-3

8201-9

8201-7

8201-5

8201-2
8201-1

8201-6

8201-8

8201-4

מספר קטלוגי + מוצרים זמינים:
8201-1: פרח

8201-2: משושה
8201-3: בית

8201-4: מלבן
8201-5: אובלי
8201-6: גלים

8201-7: חמסה
8201-8: מעוטר
8201-9: פרפר

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
10 * 15 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

שלט עץ דק לדלת – מגוון צורות
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מספר קטלוגי: 8707-1 
מידות מוצר זמינות: קוטר 15 ס"מ

עומק פנימי: 4.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: כסף

שטח הדפסה: קוטר 15 ס"מ
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערה: ההדפסה על פלטת האלומיניום

          )מגיע עם פלטת אלומיניום(

מספר קטלוגי: 8707-3 
מידות מוצר זמינות: קוטר 15 ס"מ

עומק פנימי: 4.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: כסף

שטח הדפסה: קוטר 15 ס"מ
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערה: ההדפסה על פלטת האלומיניום

          )מגיע עם פלטת אלומיניום(

מספר קטלוגי: 8707-2
מידות מוצר זמינות: 18.5*11.5*5.6 ס"מ

עומק פנימי: 5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: כסף

שטח הדפסה: 17.8*10.8 ס"מ
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערה: ההדפסה על פלטת האלומיניום

          )מגיע עם פלטת אלומיניום(

קופסת מתכת בצורת לב

קופסת מתכת בצורת עיגול

קופסת מתכת בצורת מלבן
מספר קטלוגי:

9452-1: תיבת אוצר בצבע לבן
9452-2: תיבת אוצר בצבע חום

מידות מוצר זמינות: 14.2 * 26 * 7.13 ס"מ
שטח הדפסה: 27 * 11 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה: ההדפסה על פלטת האלומיניום
          )מגיע עם פלטת אלומיניום(

תיבת אוצר + פלטת אלומיניום - חום / לבן

מספר קטלוגי: 8340-1
מידות מוצר זמינות: 5 * 15 * 15 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: אורך 14 ס"מ

                    רוחב 13.30 ס"מ

מספר קטלוגי: 8340-2
מידות מוצר זמינות: 5 * 20 * 20 ס"מ

שטח הדפסה: אורך 19 ס"מ
                    רוחב 18.30 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערה: ההדפסה על פלטת עץ
          )מגיע עם פלטת עץ(

קופת החלומות עם פלטת עץ



www.zikitdigital.com ,03-9131413 ,'זיקית דיגיטל", רח' רבניצקי 6, א.ת. סגולה- פתח-תקווה, טל"www.zikitdigital.com ,03-9131413 ,'זיקית דיגיטל", רח' רבניצקי 6, א.ת. סגולה- פתח-תקווה, טל"

65 64

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

צמיד אלומיניום ישר ליד - מגוון

9171-1: )4633( צמיד אלומיניום לבן חצי מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 *  2.2 ס"מ

9171-2: )4634( צמיד אלומיניום כסף מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 * 2.2 ס"מ

9172-1: )4636( צמיד אלומיניום לבן חצי מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 * 3.5 ס"מ

9172-2: )4637( צמיד אלומיניום כסף מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 * 3.5 ס"מ

9172-3: )4635( צמיד אלומיניום זהב מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 * 3.5 ס"מ

9173-1: )4639( צמיד אלומיניום לבן חצי מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 * 4.4 ס"מ

9173-2: )4640( צמיד אלומיניום כסף מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 * 4.4 ס"מ

9174-1: )4642( צמיד רחב עם עיגול אלומיניום לבן חצי מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 * 5 ס"מ )קוטר(

9174-2: )4643( צמיד רחב עם עיגול אלומיניום כסף מבריק
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 16.5 * 5 ס"מ )קוטר(

1184: )4656( כלי לכיפוף צמידי אלומיניום

9110-X :מספר קטלוגי

9110-1: תליון אלומיניום לבן לב
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 3.2 * 3.5 ס"מ

9110-2: תליון אלומיניום לבן עיגול
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 3.2 * 3.8 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 5 יחידות

תליון אלומיניום לבן - מגוון צורות

תליון לסובלימציה ריבוע / עיגול

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
9112-1: ריבוע, 2.8 * 2.8 ס"מ
9112-2: עיגול, קוטר 2.8 ס"מ

שטח הדפסה:
ריבוע: 2.5 * 2.5 ס"מ
עיגול: קוטר 2.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים:
תליון - כסוף,

דיסקית אלומיניום - לבן
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערה: ההדפסה על דיסקית האלומיניום

          )מגיע עם דיסקית אלומיניום(

מראת איפור – מגוון צורות

מספר קטלוגי + תיאור מוצר:

9661-1: מראת איפור - מרובע
מידות מוצר זמינות: 6.6 * 7.8 ס"מ

שטח הדפסה: 5.8 * 5.8 ס"מ

9661-2: מראת איפור - עיגול
מידות מוצר זמינות: 7 ס"מ קוטר

שטח הדפסה: 4.7 ס"מ קוטר

9661-3: מראת איפור - אליפסה
מידות מוצר זמינות: 5.8 * 7 ס"מ

שטח הדפסה: 6 * 4.2 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: כסף
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה



www.zikitdigital.com ,03-9131413 ,'זיקית דיגיטל", רח' רבניצקי 6, א.ת. סגולה- פתח-תקווה, טל"www.zikitdigital.com ,03-9131413 ,'זיקית דיגיטל", רח' רבניצקי 6, א.ת. סגולה- פתח-תקווה, טל"

6667

מספר קטלוגי: 9131 - צד אחד
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 3 * 5.3 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן, כסף

מספר קטלוגי: 9141 - דו"צ
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 2*)5.3 * 3 ס"מ(

צבעי מוצר זמינים: לבן, כסף

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הזמנת מינימום: 5 יחידות

דיסקית חייל אמריקאי צד-אחד / דו"צ + 
שרשרת )סט(

מספר קטלוגי: 5306
מידות מוצר זמינות: 60 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: אלומיניום

הערה: השרשרת מתאימה לכל הדיסקיות
הזמנת מינימום: 5 יחידות

שרשרת לדיסקית חייל

דיסקית חייל + שרשרת )סט(

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
9151-1: לבן 
9151-2: כסף

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 5 * 3.6 ס"מ
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 5 יחידות

6001-X-X :מספר קטלוגי
תיאור מוצר: דיסקית אלומיניום
)OV( אליפסה: 3.7 * 6.5 ס"מ

)R25( עיגול קטן: קוטר 2.5 ס"מ )25 מ"מ(
)R50( עיגול גדול: קוטר 5 ס"מ )50 מ"מ(

צבעי מוצר זמינים: אפור, ברונזה, לבן, זהב מבריק,
זהב מוברש, שמפניה מט, שמפניה מבריק,

כסף מט, כסף מבריק, כסף מוברש

6004-1-X :מספר קטלוגי
תיאור מוצר: פלטת אלומיניום בצורת עיגול

R130-6004-1: פלטת עיגול גדול: קוטר 13 ס"מ
R170-6004-1: פלטת עיגול גדול: קוטר 17 ס"מ
R200-6004-1: פלטת עיגול גדול: קוטר 20 ס"מ

R235-6004-1: פלטת עיגול גדול: קוטר 23.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הזמנת מינימום: 100 יחידות

דיסקיות אלומיניום - מגוון צבעים, צורות וגדלים

מספר קטלוגי: 5312-1
מידות מוצר זמינות: 1.3 * 4.5 ס"מ

מגנט מתכת לתג שם

סיכה לתג שם

מספר קטלוגי: 5311
מידות מוצר זמינות: 0.7 * 3.7 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
הזמנת מינימום: 100 יחידות
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מספר קטלוגי: 6037
מידות מוצר זמינות: 17.5 * 54 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 3*)14 * 14 ס"מ(

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מובייל אלומיניום שלישייה

מספר קטלוגי:
8372-1: חמסה
8372-2: מרובע
8372-3: לבבות

8372-4: פרח
8372-5: כוכב

8372-6: פרפר

מובייל - מגוון צורות

מידות מוצר זמינות: 10 * 40 ס"מ
שטח הדפסה: 3*)10 * 13 ס"מ(

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

8711-1-GW

8711-2-GW

8711-3-GW

8711-2-GG

8711-3-GG

מספר קטלוגי:
6220-1 : צר

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
2.5 * 7.5 ס"מ

6220-2 : בינוני
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:

3.2 * 7.5 ס"מ

6220-3 : רחב
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:

5 * 7.5 ס"מ

6220-4 : אובלי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:

3.8 * 7.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 5 יחידות

מספר קטלוגי:
GW-8711-1 : תג שם מלבן

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 25 * 76 מ"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

GW-8711-2 : תג שם מלבן
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 32 * 76 מ"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן

GW-8711-3 : תג שם אובלי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 38 * 76 מ"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן

GG-8711-2 : תג שם מלבן
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 32 * 76 מ"מ

צבעי מוצר זמינים: זהב

GG-8711-3 : תג שם אובלי
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 38 * 76 מ"מ

צבעי מוצר זמינים: זהב

עובי המוצר: 0.76 מ"מ
זמן כבישה: 60 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה

תג שם פלסטיק - מגוון

תג שם אלומיניום - מגוון

6220-1

6220-2

6220-3

6220-4

6220-2

6220-1
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מספר קטלוגי:
love you :8771-2 )עם לב להדפסה(

מידות מוצר זמינות: 29 * 37 ס"מ

מספר קטלוגי:
With love :8771-6 )עם עיגול להדפסה(

מידות מוצר זמינות: 27 * 40 ס"מ

מספר קטלוגי:
With love :8771-5 )עם לב להדפסה(

מידות מוצר זמינות: 29.5 * 36.3 ס"מ

שטח הדפסה:
לב: 29.2 * 17.2 ס"מ

עיגול: 18.5 * 13.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן, כסף, ברונזה
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה

מסגרת מתכת לבן / כסף / ברונזה במגוון מסגרת מתכת לבן / כסף / ברונזה במגוון 

70
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6110-X :מספר קטלוגי
A :6110-1
B :6110-2
C :6110-3
D :6110-4
E :6110-5
F :6110-6
G :6110-7
H :6110-8
I :6110-9

J :6110-10
K :6110-11
L :6110-12
M :6110-13
N :6110-14
O :6110-15
P :6110-16
Q :6110-17
R :6110-18
S :6110-19
T :6110-20
U :6110-21
V :6110-22
W :6110-23
X :6110-24
Y :6110-25
Z :6110-26

אות סובלימציה לועזי + רגל ניקלאות סובלימציה לועזי + רגל ניקל

צבעי מוצר זמינים: עץ לבן
)A4( שטח הדפסה: כל השטח

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :צבעי מוצר זמינים: עץ לבןטמפרטורת כבישה

)A4( שטח הדפסה: כל השטח
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
 A-Z )'6110-27: מארז אותיות)26יח

 6110-X :מספר קטלוגי
& :6110-28

6110-29: אינפיניטי
6110-30: לב

7273
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מספר קטלוגי: X-8332 וצבעי מוצר זמינים:
8332-4: טבעי
8332-5: שחור

8332-6: לבן
מידות מוצר זמינות:  20 * 15 ס"מ

שטח הדפסה: 19.5 * 13 ס"מ

מספר קטלוגי: X-8332 וצבעי מוצר זמינים:
8332-1: טבעי
8332-2: שחור

8332-3: לבן
מידות מוצר זמינות: 28 * 20 ס"מ

שטח הדפסה: 27 * 18 ס"מ

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערה: ניתן לשלב בין הפלטות עץ

מסגרת עץ עם תאורה + פלטת עץ
ברכה כוס מואר להדפסהגביע מואר להדפסהברכה בקבוק מואר להדפסה

מספר קטלוגי: 9620-3
מידות מוצר זמינות: 9 * 23.5 ס"מ

שטח הדפסה: 7 * 11 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: עץ סוב' לבן

חומר הדפסה: עץ סוב' לבן

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 9620-1
מידות מוצר זמינות: 8 * 18 ס"מ

שטח הדפסה: 
צורת לב: 5 * 5 ס"מ

צורת עין: 2.5 * 7.5 ס"מ
חומר הדפסה: עץ סוב' לבן

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 9620-2
מידות מוצר זמינות: 9 * 18 ס"מ

שטח הדפסה: 7 * 11 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: עץ סוב' לבן

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
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מספר קטלוגי: 9801
מידות מוצר זמינות: 14.6 * 11.6 ס"מ

מידות תמונה: 10 * 15 ס"מ
שטח הדפסה: 13.8 * 9 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן

מנורת לילה - הכנסת תמונה

מספר קטלוגי: 8307
מידות מוצר זמינות: 2.4 * 28.4 * 18.3 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום
שטח הדפסה: 15 * 10 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה: ההדפסה על פלטת האלומיניום
          )מגיע עם פלטת אלומיניום(

' LOVE ' מסגרת עץ לבן עם תמונה לתלייה
+ תאורה

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: X-8333 וצבעי מוצר זמינים:
HAPPY BIRTHDAY :8333-1

8333-2: שלך באהבה
8333-3: באהבה

8333-4: בהצלחה
I LOVE YOU :8333-5

8333-6: יום הולדת שמח
מידות מוצר זמינות: 19 * 13 ס"מ

ספר קטלוגי: X-8333 וצבעי מוצר זמינים:
HAPPY BIRTHDAY :8333-7

8333-8: שלך באהבה
8333-9: באהבה

8333-10: בהצלחה
I LOVE YOU :8333-11

8333-12: יום הולדת שמח
מידות מוצר זמינות: 27 * 18 ס"מ

פלטת עץ לקופסת תאורה
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מעמד מתקפל לסלולרפד עכבר למחשב - מגוון צורות וגדלים

דיסק און קי לסובלימציה בצורת מלבן פד עכבר ארגונומי ספוג

פד ג'ל למחשב עם כרית

מספר קטלוגי: 7401
תיאור מוצר: פד עכבר למחשב – לב בעובי 3 מ"מ

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 20.5 * 24 ס"מ
הזמנת מינימום: 10 יחידות

מספר קטלוגי + תיאור מוצר: פד עכבר למחשב – מלבן
7402-1: עובי 3 מ"מ

מידות מוצר: 18 * 23 ס"מ
הזמנת מינימום: 10 יחידות

7402-2: עובי 6 מ"מ
מידות מוצר: 19 * 23 ס"מ
הזמנת מינימום: 10 יחידות

מספר קטלוגי + תיאור מוצר: פד עכבר למחשב – עיגול
7403-1: עובי 3 מ"מ
7403-2: עובי 6 מ"מ

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: קוטר 18 ס"מ
הזמנת מינימום: 10 יחידות

מספר קטלוגי: 7404
מידות מוצר זמינות: 19.5 * 23.5 ס"מ

שטח הדפסה: מלא 

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 40 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 7406
מידות מוצר זמינות:21.5 * 24.5 ס"מ

שטח הדפסה: 21.5 * 17.5 ס"מ 

צבעי מוצר זמינים: לבן עם כחול / שחור
זמן כבישה: 40 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 40 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 5070
מידות מוצר זמינות: 4 * 2.5 ס"מ

שטח הדפסה: קוטר 4 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: שחור

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* ההדפסה על הדיסקית פלסטיק

* מגיע עם דיסקית

מספר קטלוגי: 8702
מידות מוצר זמינות: 7.5 * 3 ס"מ

שטח הדפסה: 4.7 * 3 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: שחור

 GB 8 :נפח זיכרון
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: מגיע באריזה

מספר קטלוגי: 8702-2
מידות מוצר זמינות: 7.5 * 3 ס"מ

שטח הדפסה: 4.7 * 3 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: שחור

 GB 16 :נפח זיכרון
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: מגיע באריזה
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מטען נייד לסלולר )PowerBank( - מראת איפור

מספר קטלוגי: 9610
מידות מוצר זמינות: 8.5 * 8.5 ס"מ

שטח הדפסה: 7.2 * 7.2 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: שחור

4000mAh :קיבולת
DC 5V/2.1A :עוצמת טעינה

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה:
* הדפסה על דיסקית האלומיניום

* כולל דיסקית

9802-X :מספר קטלוגי
צבעי מוצר זמינים:

9802-1: שקוף
9802-2: שחור
9802-3: אדום

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
9 * 8.5 ס"מ

כדור שלג תמונה - מגוון צבעים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8850-1: תכלת

8850-2: ורוד

מידות מוצר זמינות: 25 * 15.5 ס"מ
שטח הדפסה:21 * 14 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות: ההדפסה על פלטת האלומיניום

קופסת אוכל עם כפית
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מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8800-1: ורוד

8800-2: תכלת

מידות מוצר זמינות:  20 * 22 ס"מ
שטח הדפסה:  12 * 19 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות: ההדפסה על פלטת האלומיניום

מזוודת 36 צבעי פנדה + פלטה להדפסה

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות + מחיר:
A5 :8304
A4 :8305

צבעי מוצר זמינים: עץ טבעי
שטח הדפסה: כל השטח

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

אלבום מחברת סובלימציה - 20 דף - מידות שונות

מחברת גודל A5 לסובלימציה

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
8330-1 : לבן

8330-2: שחור
מידות מוצר זמינות:21*15 ס"מ

שטח הדפסה: מלא

הערות:
* 72 דף

* מחברת לבנה שטח הדפסה דו צדדי
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 8609
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 25 * 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: מקדימה: לבן, מאחור: שחור

תמונה מעור עם רגל - להדפסת סובלימציה

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 10220
מידות מוצר זמינות: 14 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: ורוד, תכלת, צהוב, ירוק
הזמנת מינימום: אריזה אחת

הערות:
האריזה כוללת 60 יחידות )צבעים מעורבבים(

עיפרון מכני חכם "עיפרון הקסם" - 60 יחידות

מגנט עץ צפצפה 10X15 ס"מ

מספר קטלוגי + תיאור מוצר:
8381: מגנט עץ צפצפה 10X15 ס"מ

שטח הדפסה: מלא
זמן כבישה: 60 שניות

170°C :טמפרטורת כבישה
הערות: * באריזה מצורף מגנט בגודל 8X12 להדבקה

           * טמפרטורת הכבישה והזמן מותאמים
              למכבש אמריקאי ולרוב מכבשי הסווינג, 

              במכבשים שונים יתכנו שינויים בטמפרטורה
              והזמן

הזמנת מינימום: 10 יחידות
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מספר קטלוגי: 10210
צבעי מוצר זמינים: מגוון צבעים

הזמנת מינימום: אריזה אחת
הערות:

האריזה הכוללת 3 אשכולות,
כל אשכול מכיל 37 יחידות בלונים

אשכולות בלוני מים

8802: ג'יג לקוביות המשחק

משחק דומינו

מספר קטלוגי + תיאור מוצר:
8801: דומינו משחק - תמונה

מידות מוצר זמינות:
קוביות דומינו - 28*)5 * 3 ס"מ(

קופסה - 5.5 * 14 * 7 ס"מ
שטח הדפסה:

קוביות הדומינו - 28*)5 * 3 ס"מ(
המכסה - 5.5 * 14 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: עץ
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: כולל קופסת עץ עם מכסה לסובלימציה

משחק טנגרם

מספר קטלוגי + תיאור מוצר:
8811: טנגרם משחק - תמונה )להדפסת סובלימציה(

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 20 * 20 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: עץ לבן

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: כולל אריזה, הוראות משחק
           ודוגמאות להרכבת צורות שונות

מספר קטלוגי: 8723
תיאור מוצר: סימנייה מאלומיניום

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
5.7 * 7.7 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 10 יחידות

סימנייה מאלומיניום 5 * 8
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משחק לודו

מספר קטלוגי: 8805
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:

לוח - 2*)13 * 26.5 ס"מ(
חיילים - 16*)5 * 3 ס"מ(

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: כולל אריזה, 

           לא כולל ג'יג לחיילים

8802: ג'יג ג'יג ל16 חיילי משחק, מחיר: 12 ש"ח

מספר קטלוגי:
9312-3: פאזל קרטון בגודל A4 עם 4 פינות מעוגלות ומעמד אחורי

שטח הדפסה: 19.5 * 23.5 ס"מ

פאזל קרטון בגודל A4 עם מעמד אחורי - במגוון צורות

מספר חלקים בפאזל: 63 חלקים )7 לגובה * 9 לרוחב(
A4 :מידות מוצר זמינות
צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 50 שניות

190°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי + מידות מוצר + שטח הדפסה:

 :A4 פאזל עץ
9321-1: לב - 18.5 * 18 ס"מ

9321-2: מלבן - 19 * 28 ס"מ )מכיל 20 חלקים(
9321-3: חמסה - 17 * 22 ס"מ )מכיל 20 חלקים(
9321-4: עיגול - קוטר 20 ס"מ )מכיל 16 חלקים(

9321-5: כדורגל - קוטר 20 ס"מ)מכיל 16 חלקים(

:A3 פאזל עץ
9331-1: לב - 28.5 * 27.5 ס"מ

9331-2: מלבן - 37 * 28 ס"מ )מכיל 20 חלקים(

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

פאזל עץ A3 / A4 – מגוון

9321-1

9321-3

9321-4

9321-5

9331-2

9331-1

9321-2

מספר קטלוגי: 9301
 מידות מוצר זמינות: 18 * 27 ס"מ

)מכיל 126 חלקים(
צבעי מוצר זמינים: לבן

שטח הדפסה: מלא
זמן כבישה: 90 שניות

170°C :טמפרטורת כבישה

פאזל מגנט A4 לסובלימציה
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מספר קטלוגי: 8712
מידות מוצר זמינות:

קופסה: 8.8 * 8.8 ס"מ
מדליה: 6.5 * 7.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים:
קופסה בצבע אדום, מדליה בצבע זהב

הערה:
* הדפסה על דיסקית האלומיניום

* כולל 2 דיסקיות

מדליה + קופסת קטיפה מהודרת

מספר קטלוגי: 8711
צבעי מוצר זמינים: כחול-לבן

הזמנת מינימום: 5 יחידות

סרט למדליה

תיאור מוצר: מדליה 7 ס"מ + סרט

מדלית עיטורי עלים:
מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:

8951-1:זהב
8951-2: כסף
8951-3: ארד

מדלית עיטורי מלבנים:מדלית עיטורי מלבנים:
מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:

8953-1: זהב
8953-2: כסף
8953-3: ארד

מידות מוצר זמינות: 7.7 * 7 ס"מ
שטח הדפסה: 5 ס"מ

הערה:
* הדפסה על דיסקית האלומיניום

* לא כולל דיסקית

מדליה 7 ס"מ + סרט

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
8911: אוסקר הזהב - 7.5 * 20 ס"מ

מגן יוקרתי - עם לוחית להדפסת הקדשה

שטח הדפסה: 3 * 5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: זהב
זמן כבישה: 60 שניות

 185°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* ההדפסה על לוחית האלומיניום

* כולל לוחית אלומיניום

מספר קטלוגי: 8911-1

מידות מוצר: 29 * 16 ס"מ
שטח הדפסה: 6 * 3.5 ס"מ 

מספר קטלוגי: 8911-2

מידות מוצר: 33 * 20 ס"מ
שטח הדפסה: 4 * 6.5 ס"מ 

מספר קטלוגי: 8911-3

מידות מוצר: 37 * 24 ס"מ
שטח הדפסה: 4 * 7.5 ס"מ 

צבעי מוצר זמינים: זהב
זמן כבישה: 60 שניות

 185°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* ההדפסה על לוחית האלומיניום

* כולל לוחית אלומיניום

גביע מתכת יוקרתי זהב
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סינר משבצות עם כיס למבוגר

מספר קטלוגי: 7601

מידות מוצר זמינות: 38.5 * 25.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: סינר: לבן, סרט מכפלת: צבעוני

שטח הדפסה: שטח מלא
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 10 יחידות

סינר תינוק עם פס צבעוני

מספר קטלוגי + תיאור מוצר:
7602: סינר ילד להדפסה בסובלימציה + בטרנספר

מידות מוצר זמינות: 34 * 45 ס"מ
שטח הדפסה: 33 * 44 ס"מ
הזמנת מינימום: 10 יחידות

7603: סינר מבוגר להדפסה בסובלימציה + בטרנספר
מידות מוצר זמינות: 78.7 * 58 ס"מ

שטח הדפסה: 77.7 * 57 ס"מ
הזמנת מינימום: 10 יחידות

צבעי מוצר )סרט מכפלת( זמינים: לבן
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

סינר סובלימציה + טרנספר ילד / מבוגר

סינר מבוגר / ילד צבעוני עם כיס

7605: ילד
צבעי מוצר זמינים:

אדום, סגול, ורוד, תכלת, ירקרק
מידות מוצר זמינות: 43 * 48 ס"מ

שטח הדפסה: 16.5 * 21 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

X-7615: מבוגר
צבעי מוצר זמינים:

7615-1: כחול רויאל
7615-2: שחור
7615-3: אדום

7615-4: ורוד פוקסיה
7615-5: סגול

מידות מוצר זמינות: 66 * 80 ס"מ
שטח הדפסה: 21 * 27 ס"מ

הזמנת מינימום: 2 יחידות

מספר קטלוגי  + צבעי מוצר זמינים:
7607-1: כחול
7607-2: אדום
7607-3: ורוד

7607-4: שחור

מידות מוצר זמינות: 66 * 80 ס"מ
שטח הדפסה: 21.7 * 27.2 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הזמנת מינימום: 2 יחידות
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מספר קטלוגי: 7622

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
27.7 * 17 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן/כסף

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי:7622-4

מידות מוצר זמינות: 29.5 * 17 ס"מ
מידות הדפסה: 14.5 * 14 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן/שחור

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי:7412-3

מידות מוצר זמינות: 23 * 18 ס"מ
מידות הדפסה: 16 * 15.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן/שחור

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי:7622-4

מידות מוצר זמינות: 29.5 * 17 ס"מ
מידות הדפסה: 15 * 14 ס"מ )צד אחד(

                     29 * 16.5 ס"מ )צד שני(
צבעי מוצר זמינים: בז'/שחור

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

כפפת מטבח כסופה לתנור

כפפת מטבח מבד לבן גומי שחור

תחתית לסיר גומי שחור

כפפת מטבח מבד קנווס גומי שחור

מספר קטלוגי:7412-2

מידות מוצר זמינות: 23 * 18 ס"מ
מידות הדפסה: 15 * 16 ס"מ
                      16 * 4 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: בז'/שחור

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תחתית לסיר גומי שחור קנווס

מספר קטלוגי: 7412

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
17 * 17 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן/כסף

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תחתית בד כסופה לסיר 
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מספר קטלוגי + תיאור מוצר:

8705-1: פותחן בקבוקים ממתכת דו"צ - בצורת בקבוק
מידות מוצר זמינות: 14.2 * 3.7 ס"מ

8705-2: פותחן בקבוקים ממתכת דו"צ - מלבני
מידות מוצר זמינות: 5 * 7 ס"מ

שטח הדפסה: מלא )משני הצדדים(
צבעי מוצר זמינים: כסף
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: חמש יחידות

הערה: הדפסה משני הצדדים )דו"צ(

פותחן בקבוקים ממתכת דו"צ 

מספר קטלוגי: 9412
מידות מוצר זמינות:

9.4 * 10 * 34.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן

שטח הדפסה: 9 * 34 ס"מ

קופסת עץ לבקבוק יין

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי 7410-2 
מידות מוצר זמינות: 10 * 10 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אופוויט
הערות: לחץ חזק במכבש

זמן כבישה: 45 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תחתית קנווס לספל

מספר קטלוג: 7410-1
מידות מוצר זמינות: 40 * 30 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אופוויט
הערות: לחץ חזק במכבש

זמן כבישה: 45 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

פלייסמנט קנווס

7441-X :מספר קטלוגי
צבעי מוצר זמינים + מספר קטלוגי:

7441-1: לבן
7441-2: שמנת

מפית סאטן מהודרת – מגוון

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 45 * 45 ס"מ
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 10 יחידות

9495
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תחתית לכוס בצורת פאזל עם שעם – 4 חלקים

מספר קטלוגי: 9211
מידות מוצר זמינות: 19 * 19 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: עץ לבן
שטח הדפסה: 4*)10 * 10 ס"מ(

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* המוצר לא כולל את המעמד לתחתיות

* כולל 4 חלקים

מספר קטלוגי + תיאור מוצר:
9202-1: תחתית עץ לכוס עם פאזה עגולה בצורת ריבוע

9202-2: תחתית עץ לכוס עץ עם פאזה עגולה בצורת עיגול

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 9 * 9 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: עץ לבן

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תחתית עץ לכוס עם פאזה עגולה בצורת ריבוע / עיגול

תיאור מוצר: תחתית לכוס בצורת
לב / מרובע עם שעם

 
מספר קטלוגי: 9221-1: לב

                    9221-2: מרובע

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 9.7 * 10 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: עץ
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: המוצר לא כולל את המעמד לתחתיות

תחתית לכוס עם שעם – מגוון

9201-X :מספר קטלוגי

9201-1: ריבוע
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 9 * 9 ס"מ

9201-2: עיגול
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 9 * 9 ס"מ

9201-3: לב
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 10.1 * 10 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

תחתית עץ לכוס בחיתוך לייזר - מגוון

מספר קטלוגי: 8654
מידות מוצר זמינות: 34.7 * 44.7 ס"מ

שטח הדפסה: 24.7 * 34.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: שחור

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מגש עור להדפסת סובלימציה

לוח חיתוך מזכוכית - עגול 30 ס"מ

מספר קטלוגי: 6406
מידות מוצר זמינות: 30 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שקוף רקע לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(
180°C :טמפרטורת כבישה

הערה: הדפסה לא מראה

זכוכית דקה - לוח חיתוך להדפסת סובלימציה

)BL30( 6458 :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות: 17.6 * 26.6 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שקוף רקע לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 240 שניות )4 דקות(
180°C :טמפרטורת כבישה

הערה: הדפסה לא מראה
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מצית USB אלקטרוני
צבעי מוצר זמינים:

9606-1: כסף
9606-2: זהב

מידות מוצר זמינות: 1 * 3.8 * 7.5 ס"מ
שטח הדפסה: 6.5 * 2.8 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
USB המצית אינו כולל כרטיס זיכרון אלא רק נטען ע"י *

* הדפסה מצד אחד )על דיסקית אלומיניום(
* המצית מגיע בתוך אריזת קרטון מפוארת

* מגיע עם כבל USB לטעינה
* מגיע עם דיסקית אלומיניום להדפסה

מצית זיפו

8720-X :מספר קטלוגי
צבעי מוצר זמינים:

8720-1: לבן
8720-2: כסף

מידות מוצר זמינות: 3.8 * 7 ס"מ
שטח הדפסה: 2*)3.8 * 7 ס"מ(

זמן כבישה: 90 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 8722
מידות מוצר זמינות: 8.8 * 10.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 6.1 * 9 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי: 8725
מידות מוצר זמינות: 8 * 9 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אלומיניום
שטח הדפסה: 5.5 * 8.3 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערה: מגיע עם לוחית אלומיניום להדפסה

קופסת סיגריות עם מצית לסובלימציה

קופסא לגילגול סיגריות - כסף
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מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
ילד:

7001-2, מידה: 2
7001-4, מידה: 4
7001-6, מידה: 6
7001-8, מידה: 8

נוער:
7001-10, מידה: 10
7001-12, מידה: 12
7001-14, מידה: 14
7001-16, מידה: 16
7001-18, מידה: 18

חולצת סובלימציה איכותית – מידות שונות

תיאור מוצר: גופיית DryFit - נדיפה איכותית לנשים

גופיית DryFit )נדיפה( איכותית לנשים - מידות שונות

מבוגר:
S :7001, מידה- S

M :7001, מידה- M
L :7001, מידה- L

XL :7001, מידה- XL
XXL :7001, מידה- XXL

3XL :7001-3, מידהXL

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הזמנת מינימום: 5 יחידות

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
ילד:

7011-2, מידה: 2
7011-4, מידה: 4
7011-6, מידה: 6
7011-8, מידה: 8

נוער:
7011-10, מידה: 10
7011-12, מידה: 12
7011-14, מידה: 14
7011-16, מידה: 16
7011-18, מידה: 18

מבוגר:
S :7011, מידה- S

M :7011, מידה- M
L :7011, מידה- L

XL :7011, מידה- XL
XXL :7011, מידה- XXL

3XL :7011-3, מידהXL

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הזמנת מינימום: 5 יחידות
הערה: 140 גרם

חולצת DryFit )נדיפה( איכותית - מידות שונות

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות: 

S :7012, מידה-S
M :7012, מידה-M
L :7012, מידה-L

XL :7012, מידה-XL
XXL :7012, מידה-XXL

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הזמנת מינימום: 5 יחידות

חולצת פולו DryFit )נדיפה( - מידות שונות

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
S :7004, מידה- S

M :7004, מידה- M
 L :7004, מידה- L

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הזמנת מינימום: 5 יחידות
הערות: דרייפיט )DryFit( – בד מנדף זיעה
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מבוגר:
S :7041, מידה- S

M :7041, מידה- M
L :7041, מידה- L

XL :7041, מידה- XL
XXL :7041, מידה- XXL

3XL :7041-3, מידהXL

צבעי מוצר זמינים: לבן
)מנז'טים שחורים(
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: אין החזרות

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
ילד:

7041-2, מידה: 2
7041-4, מידה: 4
7041-6, מידה: 6
7041-8, מידה: 8

נוער:
7041-10, מידה: 10
7041-12, מידה: 12
7041-14, מידה: 14
7041-16, מידה: 16
7041-18, מידה: 18

סווטשרט סובלימציה לבן )אין החזרות( - מידות שונות

תיאור מוצר: קפוצ'ון סובלימציה לבן
מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:

ילד:
7042-2, מידה: 2
7042-4, מידה: 4
7042-6, מידה: 6
7042-8, מידה: 8

נוער:
7042-10, מידה: 10
7042-12, מידה: 12
7042-14, מידה: 14
7042-16, מידה: 16
7042-18, מידה: 18

מבוגר:
S :7042, מידה- S

M :7042, מידה- M
L :7042, מידה- L

XL :7042, מידה- XL
XXL :7042, מידה- XXL

3XL :7042-3, מידהXL

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: אין החזרות

קפוצ'ון סובלימציה לבן )אין החזרות( - מידות שונות

מספר קטלוגי + מידות וצבעים זמינים:

שרוול ארוך עם סרט ורוד:
7026-1, מידה: 0-3 חודשים
7026-2, מידה: 3-6 חודשים
7026-3, מידה: 6-9 חודשים

7026-4, מידה: 9-12 חודשים
7026-5, מידה: 12-18 חודשים
7026-6, מידה: 18-24 חודשים

בגד גוף לתינוק פוליאסטר שרוול קצר/ארוך

שרוול ארוך עם סרט תכלת:
7025-1, מידה: 0-3 חודשים
7025-2, מידה: 3-6 חודשים
7025-3, מידה: 6-9 חודשים

7025-4, מידה: 9-12 חודשים
7025-5, מידה: 12-18 חודשים
7025-6, מידה: 18-24 חודשים

שרוול קצר עם סרט ורוד:
7024-1, מידה: 0-3 חודשים
7024-2, מידה: 3-6 חודשים
7024-3, מידה: 6-9 חודשים
7024-4, מידה:9-12 חודשים

7024-5, מידה:12-18 חודשים
7024-6, מידה: 18-24 חודשים

שטח הדפסה: מלא
זמן כבישה: 35 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

שרוול קצר עם סרט תכלת:
7023-1, מידה: 0-3 חודשים
7023-2, מידה: 3-6 חודשים
7023-3, מידה: 6-9 חודשים

7023-4, מידה: 9-12 חודשים
7023-5, מידה: 12-18 חודשים
7023-6, מידה: 18-24 חודשים

7271-X :מספר קטלוגי
מידות מוצר זמינות:

S :7271-1
M :7271-2
L :7271-3

XL :7271-4

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תחתון בוקסר לבן
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מספר קטלוגי: 7617
צבעי מוצר זמינים: לבן

בנדנה

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 48 * 25 ס"מ
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה 10 יח'

מספר קטלוגי 7360-3 
מידות מוצר זמינות: 10 * 26.5 ס"מ

שטח הדפסה: 15 * 10 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי 7360-1 
מידות מוצר זמינות: 34 * 14 ס"מ

 שטח הדפסה: 14 * 21 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן )לסובלימציה(

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מינימום הזמנה 10 יח'

מספר קטלוגי 7360-2 
מידות מוצר זמינות: 11.5 * 31 ס"מ

 שטח הדפסה: 11.5 * 19 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: שחור
מינימום הזמנה 10 יח'

מסכה לילדים

מסכות לפנים לסובלימציה

מסכות לפנים לפלקסים

מספר קטלוגי: 7627
מידות מוצר זמינות: 10 * 146 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מינימום הזמנה: 6 יח'

סרט הכתרה לבן

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7361-1 לבן

7361-2 שמנת
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 7 * 10 ס"מ )קטן(

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7362-1 לבן

7362-2 שמנת
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 15 * 10 ס"מ )בינוני(

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7363-1 לבן

7363-2 שמנת 
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 20 * 15 ס"מ )גדול(

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7364-1 לבן

7364-2 שמנת
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 30 * 20 ס"מ )ענק(

אריזת מתנה מבד סאטן – מגוון גדלים וצבעים

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 10 יחידות
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72XX :מספר קטלוגי
מגבת קטנה:

7201: לבן 35 * 55 ס"מ - שטח הדפסה: 8 * 35 ס"מ
מינימום הזמנה: 10 יחידות

7211: אופווייט 35 * 55 ס"מ - שטח הדפסה: 8 * 35 ס"מ
מינימום הזמנה: 10 יחידות

מגבת בינונית:
7202: לבן 50 * 90 ס"מ - שטח הדפסה: 9 * 50 ס"מ

מינימום הזמנה: 10 יחידות

7212: אופווייט 50 * 90 ס"מ - שטח הדפסה: 9 * 50 ס"מ
מינימום הזמנה: 10 יחידות

מגבת גדולה:
7203: לבן 70 * 130 ס"מ - שטח הדפסה: 10 * 70 ס"מ

מינימום הזמנה: 4 יחידות

7213: אופווייט 70 * 130 ס"מ - שטח הדפסה: 10 * 70 ס"מ
מינימום הזמנה: 4 יחידות

מגבות מיקרופייבר:
7221: לבן מיקרופייבר 35 * 55 ס"מ - שטח הדפסה: מלא

מינימום הזמנה: 10 יחידות
7222: לבן מיקרופייבר 50 * 100 ס"מ - שטח הדפסה: מלא

מינימום הזמנה: 10 יחידות
7223: לבן מיקרופייבר 70 * 140 ס"מ - שטח הדפסה: מלא

מינימום הזמנה: 5 יחידות

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מגבת ידיים / אמבט להדפסה – מגוון

מספר קטלוגי: 7214
מידות מוצר זמינות: 1.5 מ' קוטר

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה:מלא

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מגבת עגולה לבנה

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות
7241-1: כחול
7241-2: ורוד

מידות מוצר זמינות: 70 * 70 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: תכלת, ורוד

שטח הדפסה: 12 * 20 ס"מ
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מגבת עטיפון לתינוק – מגוון צבעים
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מספר קטלוג + צבעי מוצר זמינים:
L 7262: מידה-L

XL 7262: מידה-XL
XXL 7262: מידה-XXL

שטח הדפסה: 28 * 20 ס"מ
זמן כבישה: 45 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

חלוק רחצה מכותנה

108109

מספר קטלוג + צבעי מוצר זמינים:
7609-1: לבן

7609-2: אופווייט

מידות מוצר זמינות: 160 * 130 ס"מ
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

שמיכת פליז

מספר קטלוגי: 7620

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
57 * 116 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מינימום הזמנה: 5 יחידות

סדין למזרן צהרון
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כרית מילוי מרובעת / מילוי בלבד

תיאור מוצר: כרית מילוי מרובעת / מילוי בלבד
מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות + מחיר:

5411 - 40 * 40 ס"מ
5412 - 45 * 45 ס"מ

5401 - מילוי )תפזורת( 1 ק"ג

צבעי מוצר זמינים: לבן

מספר קטלוגי: 7175

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 70 * 50 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 2 יחידות

ציפה לכרית שינה 50 * 70

7626-X :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות + מחיר:
7626-1: ליחיד - 90 ס"מ

7626-2: מיטה וחצי - 120 ס"מ
7626-3: זוגי - 160 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

סט מצעים - מידות שונות

110111
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ציפה מרובע סאטן לבן דו"צ עם תפר זהב / כסף / צבעוני

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 39.5 * 39.5 ס"מ
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה על שני הצדדים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7182-1: ירוק זית

7182-2: סגול
7182-3: אדום
7182-4: ירוק

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
39.5 * 39.5 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערה: הדפסה על כל השטח חוץ מהפינות

ציפה מרובע סאטן עם פינות בצבע - מגוון צבעים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7185-1: תפר זהב
7185-2: תפר כסף

7185-3: תפר צבעוני

מספר קטלוגי: 7130
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 20 * 20 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: מגוון צבעים
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

ציפה פרווה-סאטן 20 * 20 ס"מ – מגוון צבעים

מספר קטלוגי:
7296-1: עיניים ללבות

7296-3: נשיקה

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
קוטר 41.5 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערה: הדפסה על הצד האחורי של הכרית

כרית אימוג'י + מילוי

ציפה לב ידיים – מגוון צבעים

7181-X :מספר קטלוגי
תיאור מוצר: ציפה לב ידיים

צבעי מוצר זמינים:
7181-3: כחול

7181-10: תכלת לבבות
7181-11: סגול

מידות מוצר זמינות: 45 ס"מ
שטח הדפסה: 38 ס"מ
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
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7179-X :מספר קטלוגי

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:

7179-1: אדום
7179-2: ורוד פוקסיה

7179-3: ורוד
7179-4: כחול

7179-5: תכלת
7179-6: סגול לילך

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
45 * 45 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: צד אחד פרווה
וצד שני בד פוליאסטר לבן להדפסה

ציפה מרובע צד אחד פרווה - שלל צבעים

7190-X / 7186-X :מספר קטלוגי

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7186-1: אדום )גודל רגיל(

7186-2: ורוד פוקסיה )גודל רגיל(
7186-3: ורוד )גודל רגיל(
7186-4: כחול )גודל רגיל(

7186-5: תכולת )גודל רגיל(
7186-6: סגול לילך )גודל רגיל(

7186-0: לבבות )גודל רגיל(

מידות מוצר זמינות: 52.5 * 49 ס"מ
שטח הדפסה: 50 * 49 ס"מ

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:

7190-2: ורוד פוקסיה )גודל ענק(
7190-3: ורוד )גודל ענק(
7190-4: כחול )גודל ענק(

7190-5: תכלת )גודל ענק(

מידות מוצר זמינות: 74 * 72 ס"מ
שטח הדפסה: 66 * 70 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

ציפה לב פרווה רגיל / ענק – שלל צבעים

7175-X / 7171-X :מספר קטלוגי

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7171-1: אדום

7171-2: ורוד פוקסיה
7171-3: ורוד בייבי

7171-4: כחול
7171-5: תכלת

7171-8: סגול בהיר
7171-9: בורדו

7171-13: כתום

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
47 * 49.5 ס"מ

7175-8: סגול בהיר
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:

60 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

ציפה לב סאטן – מגוון גדלים וצבעים

7173-X / 7177-0 :מספר קטלוגי

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7173-0: לבן

7173-1: אדום
7173-2: ורוד פוקסיה

7173-3: ורוד בייבי
7173-4: כחול

7173-5: תכלת
7173-6: סגול

7173-8: סגול בהיר
7173-11: כתום
7173-12: זהב

מידות מוצר:
40 * 40 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

ציפה מרובע סאטן – שלל צבעים
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ציפה מרובע 40*40 עם פייטים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7195-0: לבן

7195-1: אדום
7195-2: ורוד
7195-3: זהב
7195-4: כחול

7195-5: תכלת

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 
40 * 40 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות )צד הבד(
זמן כבישה: 60 שניות )צד פייטים(

200°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה על כל שטח הבד ועל הצד                  

הלבן של הפייטים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7196-1: אדום
7196-2: ורוד
7196-3: זהב
7196-4: כחול

7196-5: תכלת

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 
40 * 35 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות )צד הבד(
זמן כבישה: 60 שניות )צד פייטים(

200°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה על כל שטח הבד ועל הצד 

הלבן של הפייטים

ציפה לב 40*35 עם פייטים
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ארנק מהודר לאישה עם רצועות כתף

מספר קטלוגי: 7328
מידות מוצר זמינות: 11.5 * 18.5 * 2.3 ס"מ

שטח הדפסה: )11 * 18.5 ס"מ(* 2
צבעי מוצר זמינים: בז'
זמן כבישה: 60 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה
הערות:

* ניתן להדפיס משני צידי הארנק )דו"צ(
* בארנק מקום המיועד לסלולר, כסף וכרטיסים

ארנק שחור – גדלים שונות

732X / 7323-X :מספר קטלוגי
תיאור מוצר: ארנק שחור גדול / בינוני

מספר קטלוגי: 7321 )גדול(
מידות מוצר זמינות:

10.5 * 14 ס"מ
שטח הדפסה:

13.5 * 8.5 ס"מ

מספר קטלוגי: 7322 )בינוני(
מידות מוצר זמינות:

9.5 * 12 ס"מ
שטח הדפסה:

9 * 12 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שחור
זמן כבישה: 35 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

חוגרון – ארנק לכרטיסים
מספר קטלוגי: 7327

מידות מוצר זמינות: 9 * 21 ס"מ
שטח הדפסה: 6.5 * 9 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן-שחור,

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מינימום הזמנה: 6 יחידות

7311-X :מספר קטלוגי
צבעי מוצר זמינים:

7311-1: שחור
7311-2: אדום

7311-3: לבן

מידות מוצר זמינות: 20 * 25 ס"מ
שטח הדפסה: 20 * 22 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 10 יחידות

תיק צד פרנזים – מגוון צבעים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
 7637-1: שחור
 7637-2: בורדו

מידות מוצר זמינות: 10 * 14.5 ס"מ
שטח הדפסה: 9 * 14.5 ס"מ

זמן כבישה: 40 שניות
190°C :טמפרטורת כבישה

נרתיק לדרכון שחור / בורדו

מספר קטלוגי:
7621-1: 5 יחידות בשקית

7621-2: 100 יחידות בשקית
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 15 * 18 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

מטלית לניקוי משקפיים

מספר קטלוגי: 7623
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 8.5 * 17.5 ס"מ

נרתיק בד למשקפיים דו"צ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 35 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערה: הדפסה על שני הצדדים

מינימום הזמנה: 10 יחידות
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מספר קטלוגי: 7307-2
מידות מוצר זמינות: 33.7 * 43.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים:
תיק: לבן, שרוכים: בצבע שחור

שטח הדפסה: מלא
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 10 יחידות

תיק שרוכים מסאטן מבריק

מספר קטלוגי: 7307-1
מידות מוצר זמינות:
32.6 * 42.4 ס"מ
צבעי מוצר זמינים:

תיק: לבן, שרוכים: בצבע בז'
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 10 יחידות

תיק שרוכים מפוליאסטר- שרוך לבן

מספר קטלוגי: 7307-3
מידות מוצר זמינות:

35 * 43 ס"מ
צבעי מוצר זמינים:

תיק: לבן, שרוכים: שחור
שטח הדפסה: מלא 

זמן כבישה: 30 שניות )צד הבד(
זמן כבישה: 60 שניות )צד פייטים(

200°C :טמפרטורת כבישה

תיק שרוכים עם פייטים - לבן

תיק גב לגן ילדים עם קלפה – מגוון צבעים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7306-3: כחול
7306-5: ירוק

7306-6: אדום
7306-7: ורוד

מידות מוצר זמינות:
10 * 25.5 * 38 ס"מ

שטח הדפסה: 22 * 19.5 ס"מ
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
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מספר קטלוגי:7315
מידות מוצר זמינות:12 * 40 * 38 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אופוויט
הערות: לחץ חזק במכבש

זמן כבישה: 45 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תיק בד קנווס לקניות

מספר קטלוגי: 7319
מידות מוצר זמינות: 32 * 34 ס"מ

שטח הדפסה: 30 * 31 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: שחור

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 10 יחידות

תיק אלבד שחור עם רצועת כתף

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7318-1: ורוד

7318-2: שחור

מידות מוצר זמינות: 24.5 * 22 ס"מ
שטח הדפסה: 18.5 * 21 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תיק רחצה להדפסת סובלימציה

מספר קטלוגי: 7618
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 49.2 * 71 ס"מ

שק כביסה  )צד אחד עם רשת לאיוורור(

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: 10 יחידות

מספר קטלוגי: 7619
מידות מוצר זמינות: 58 ס"מ קוטר

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 8*)15 * 25 ס"מ(

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מטריה מרובעת "23
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מספר קטלוגי: 7320
מידות מוצר זמינות: 30 * 32.5 ס"מ
שטח הדפסה: מלא )שני צידי התיק(

צבעי מוצר זמינים: שחור
זמן כבישה: 45 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: לחץ חזק

מינימום הזמנה: 10 יחידות

 33X10X40 - 7324-1
 40X10X40 - 7324-2

32X10X34.5 - 7324-3

- 33X40 - 7324-4 
       

תיק אלבד שחור להדפסה דו-צדדית

תיק אלבד לבן - מידות שונות

שטח הדפסה: מלא
צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 45 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: לחץ חזק

מספר קטלוגי: 7316
מידות מוצר זמינות:

12.4 * 12.2 * 24 ס"מ
שטח הדפסה: מלא

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 45 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: לחץ חזק

תיק אלבד לבקבוק יין
מספר קטלוגי + תיאור מוצר:

7304: קלמר נאופרין דו-צדדי
מידות מוצר זמינות: 12 * 20.2 ס"מ

שטח הדפסה: 11 * 20.2 ס"מ

7331: קלמר בד דו-צדדי
מידות מוצר זמינות: 12 * 22 ס"מ

שטח הדפסה: 10.5 * 12 ס"מ
מינימום הזמנה: 10 יחידות

הערות: נא לא להניח נייר על איזור
הרוכסן והתפר בזמן הכבישה

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

קלמר דו-צדדי: בד / נאופרין

קלמר 3 תאים - מגוון צבעים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7326-1: כחול
7326-2: ורוד

7326-3: אדום
7326-5: ירוק

7326-6: ג'ינס
מידות מוצר זמינות: 8 * 14.5 * 21.5 ס"מ

שטח הדפסה: 11.8 * 19.8 ס"מ
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
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מספר קטלוגי: 8613-1 
מידות מוצר זמינות: 39.5 * 26.5 ס"מ, גובה: 57 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: תכלת עם פלסטיקים כתומים
שטח הדפסה: 37.5 * 36 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* ההדפסה על הכיסוי
* כולל כיסוי להדפסה

כיסא מתקפל + כיסוי להדפסה

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
7750-3: ורוד

7750-5: תכלת

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
23 * 23 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

תיבת איחסון מתקפלת - מגוון צבעים

מספר קטלוגי:
7736: דוב פנדה

מידות מוצר זמינות: כ-30 ס"מ
שטח הדפסה: שטח מלא של החולצה

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: הדפסה על החולצה

  דוב פנדה עם חולצה

 מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:

7733-3-3: דובי חום כהה
מידות מוצר זמינות: 30 ס"מ

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:

7733-4-2: דובי חום בהיר
7733-4-3: דובי חום כהה

מידות מוצר זמינות: 40 ס"מ

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:

7733-6-3: דובי חום כהה
מידות מוצר זמינות: 60 ס"מ

שטח הדפסה: שטח מלא של החולצה
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הערות: הדפסה על החולצה

דובי עם חולצה - גדלים שונים

30 ס"מ 40 ס"מ

30 ס"מ 40 ס"מ 60 ס"מ

*הדובים )בובות הפרווה( משתנים בהתאם למלאי
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מספר קטלוגי: 7581
מידות מוצר זמינות: 34.5 * 37 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: 34.5 * 27.5 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 10 יחידות

דגל לרכב כולל מוט

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים
7081-1: לבן

7081-2: אדום
7081-3: כחול
7081-4: ירוק
7081-6: ורוד

7081-7: שחור
 )יחידה אחת(

7081: מיקס צבעים שונים -
10 יחידות בחבילה

מידות מוצר זמינות:
19 * 21.5 ס"מ

שטח הדפסה: 12 * 12 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

חולצה לתלייה ברכב – מגוון

וילון צד לרכב - זוג כולל מדבקות ואקום
להצמדה לחלון

מספר קטלוגי: 7611
מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 43 * 36.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן
זמן כבישה: 30 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
הזמנת מינימום: זוג אחד

מספר קטלוגי:
7297-3: נשיקה

מידות מוצר זמינות: 10 * 19 ס"מ
שטח הדפסה: 4.5 * 10 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערה:
הדפסה על החולצה של הבובה

בובה אימוג'י לתלייה

מספר קטלוגי: 8111
מידות מוצר זמינות: 35 * 59 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: אדום - לבן
שטח הדפסה: 33.5 * 30 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

בובה עם לב ' LOVE YOU ' - לתלייה

7132-X :מספר קטלוגי
7132-1: כחול
7132-2: שחור
7132-3: אדום

מידות מוצר זמינות: 27 * 28.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: מגוון צבעים
שטח הדפסה: 13.5 * 74 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

כרית נסיעה במילוי סיליקון
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7561-X :מספר קטלוגי
צבעי מוצר זמינים:

7561-2: אדום
7561-3: לבן

7561-4: ירוק
7561-5: כחול

מידות מוצר זמינות: 24 * 27 ס"מ
שטח הדפסה: 17 * 20 ס"מ

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

הערות: לא כולל מעמד מעץ

דגל פרנזים – מגוון צבעים

מספר קטלוגי: 5043
צבעי מוצר זמינים: חום טבעי
מידות מוצר זמינות: 44 ס"מ

מעמד עץ לדגל פרנזים

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:

S :7630-1, מידה
M :7630-2, מידה
L :7630-3, מידה

XL:7630-4, מידה

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 35 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

קולר לכלב בשילוב בנדנה

מספר קטלוגי + תיאור מוצר:
8231-1: עץ ריח לתלייה ברכב - הדפסה צד אחד

8231-2: עץ ריח לתלייה ברכב - הדפסה דו צדדי

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 8.5 * 13 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: עץ לבן להדפסה

זמן כבישה: 60 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה

מינימום הזמנה: 5 יחידות

מספר קטלוגי:
8325-1: חמסה

8325-2: לב
8325-3: מגן דויד

מידות מוצר זמינות: 12 * 12 ס"מ 
שטח הדפסה: מלא )דו צדדי(

צבעי מוצר זמינים: עץ לבן להדפסה
זמן כבישה: 60 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה
מינימום הזמנה: 5 יחידות

עץ ריח לתלייה חד / דו צדדי

חמסה/מגן דויד/לב מעץ דו"צ לרכב + סרט לתליה עם ואקום

131
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מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
קטן: 5003: 15 * 23 ס"מ

גדול: 5004: 18 * 27 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: עץ טבעי

כן ציור מעץ - קטן / גדול

מספר קטלוגי: 5002
מידות מוצר זמינות: 15.6 * 43.5 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: עץ טבעי

כן ציור מהודר עם נעילה

מספר קטלוגי: 5041
מידות מוצר זמינות: קוטר 5.2 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: חום

מעמד עץ למגן קטן

מספר קטלוגי:
5044-1: מעמד קטן

מידות מוצר זמינות: 14.5 * 15 ס"מ

5044-2: מעמד גדול
מידות מוצר זמינות:  19.5 * 21.7 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: שחור
הזמנת מינימום: 5 יחידות

מעמד פלסטיק קטן / גדול

מעמד ל-4 תחתיות לכוס

מספר קטלוגי: 5042
תיאור מוצר: מעמד ל-4 תחתיות לכוס

מידות מוצר זמינות: 7.8 * 6.5 ס"מ
צבעי מוצר זמינים: חום

מספר קטלוגי: 8730
שטח הדפסה: קוטר 3.6 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

הערות:
* זוג נרות עם 2 דיסקיות אלומיניום

* מגיע עם שקית מהודרת בגודל 
10 * 8 ס"מ להדפסת סובלימציה

מארז נרות עם אלומיניום

מספר קטלוגי: 2101
לקילוף מדבקות

הערה: מגיע בתוך כיסוי פלסטיק

Sef דקר מתכת לקילוף מדבקות חברת
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מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
5314-1: 58 מ"מ
5314-2: 75 מ"מ

מינימום הזמנה: 100 יחידות

מספר קטלוגי + תיאור ומחיר:
1156: מכונה לייצור סיכות דש 

1156-1: תבנית לייצור סיכת דש בקוטר 58 מ"מ
1156-2: תבנית לייצור סיכת דש בקוטר 75 מ"מ 

מספר קטלוגי + תיאור ומחיר:
1154: מכונה לחיתוך נייר סיכות דש 

1154-1: סכין למכונת חיתוך נייר לסיכת דש 58 מ"מ
1154-2: סכין למכונת חיתוך נייר לסיכת דש 75 מ"מ

תיאור מוצר: וו תליה בקוטר 58 מ"מ עם ואקום
מספר קטלוגי:5310

מינימום הזמנה: 5 יחידות

תיאור מוצר: פותחן בקבוקים מגנט 58 מ"מ
מספר קטלוגי: 5305 

מינימום הזמנה: 5 יחידות

מערכת לייצור סיכות דש

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
5024-1- 20 ס"מ
5024-2- 30 ס"מ
5024-3- 35 ס"מ
5024-4- 40 ס"מ
5024-5- 45 ס"מ
5024-6- 50 ס"מ
5024-7- 60 ס"מ
5024-8- 70 ס"מ
5024-9- 80 ס"מ

5024-10- 90 ס"מ
5024-11- 100 ס"מ

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:

R24-3404 -גליל קנווס זיקית כותנה מט
מידות מוצר: רוחב "24 אורך 18 מטר' 

R44-3404 - גליל קנווס זיקית כותנה
מידות מוצר: מט רוחב "44 אורך 18 מטר

 

פרופיל )עץ( עבה למסגרת קנווס )עובי 3.8 ס"מ(

גלילי קנווס

צבעי מוצר זמינים: טבעי
שטח הדפסה: ללא

תיאור מוצר:מדבקה לסובלימציה לבנה
6821-A4-W :מספר קטלוגי

מידות מוצר זמינות: 33 * 24.5 ס"מ
הערה: מינימום הזמנה 50 יח'

מדבקה לסובלימציה לבנה
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פלטת פח – מגוון צבעים

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
6041-1: לבן נוצצים

עובי: 0.7 מ"מ

6041-2: כסף נוצצים
עובי: 0.7 מ"מ

6041-3: זהב נוצצים
עובי: 0.7 מ"מ

6041-4: לבן
עובי: 0.65 מ"מ

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה: 60 * 40 ס"מ
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה

מספר קטלוגי + תיאור מוצר:
6003-1: פלטת אלומיניום עם ציפוי משולש

צבעי מוצר זמינים: לבן

6003-12: פלטת אלומיניום פרימיום
צבעי מוצר זמינים: כסף עדין

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
30.5 * 61 ס"מ

עובי פלטה: 0.76 מ"מ
זמן כבישה: 55 שניות

185°C :טמפרטורת כבישה

פלטת אלומיניום עם ציפוי משולש / פלטת אלומיניום פרימיום

מספר קטלוגי + צבעי מוצר זמינים:
6001-1: לבן

6001-2: כסף מוברש
6001-3: כסף מבריק

6001-4: כסף מט
6001-5: שמפניה מבריק

6001-6: שמפניה מט
6001-7: זהב מבריק
6001-8: זהב מוברש

6001-9: ברונזה
6001-11: שמפניה מוברש עדין

מידות מוצר זמינות + שטח הדפסה:
61 * 30.5 ס"מ

זמן כבישה: 55 שניות
185°C :טמפרטורת כבישה

תוצרת: אנגליה

פלטת אלומיניום סטנדרט – מגוון צבעים )תוצרת אנגליה(

מספר קטלוגי:

6101: פלטת עץ סובלימציה מבריק 120X120 ס"מ  עובי "1/8 )3מ"מ( 

6102:  פלטת עץ סובלימציה מט 120X120 ס"מ  עובי "1/8 )3מ"מ( 

6103: פלטת עץ סוב' דו"צ מבריק 120X120 ס"מ עובי "1/8)3 מ"מ(

6104G - 120*80: פלטת עץ סובלימציה מבריק 120X80 ס"מ עובי "1/4 )6 מ"מ(

פלטות עץ סובלימציה

שרותי לייזר וחיתוך בלייזר
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תיאור מוצר: מחסניות דיו מקורי של
חברת "אפסון" העולמית - לאיכויות

הגבוהות ביותר.

מחסניות דיו מקורי "אפסון"

תיאור מוצר: צבעי סובלימציה באיכות גבוהה ביותר לאיכות
הדפסה ולתוצאות הטובות ביותר.

מידות מוצר זמינות: 125 מ"ל, 500 מ"ל, 1 ליטר )שקית(
תוצרת: יפן

צבעי סובלימציה

138139
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מספר קטלוגי:5903מספר קטלוגי:5901

מספר קטלוגי:5905

ספריי בסיס צבע לבן
 לסובלימציה )לוגו אדום(

ספריי שקוף
 לסובלימציה )לוגו כחול(

UV ספריי הגנת
 לסובלימציה )לוגו צהוב(

חומר להכנה לציפוי 
סובלימציה

ספריי בסיס לבן חלבי לסובלימציה
 לזכוכית )לוגו ירוק(

מספר קטלוגי:5904מספר קטלוגי:5902

יש לרסס על המוצר
לחמם בתנור חימום/טוסטר )לא מכבש חום( 

 165°C 'למשך 15 דק' בטמפ
להוציא את המוצר ולתת לו להתקרר

והמוצר מוכן להדפסת סובלימציה
)220 מ"ל(

* מגוון מוצרי ציפוי נוספים במלאי לתעשייה

ספריי לסובלימציה
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תיאור מוצר: חברתנו משווקת מגוון רחב של קנווסים, ניירות פוטו
)בגלילים ובגליונות( ובמגוון גדלים ורוחבים, של חברת "אפסון"

העולמית וחברות נוספות המובילות בתחום.
איכות מעולה - תוצאות מדהימות!

ניירות פוטו וקנבס

* A3-ו A4 מגוון ניירות טרנספר לכל סוגי המדפסות *

5112-X :מספר קטלוגי

A4 5112: גליון בגודל-A4
שטח הדפסה: 29.7 * 20.2 ס"מ

A3 5112: גליון בגודל-A3
שטח הדפסה: 51.2 * 31.2 ס"מ

צבעי מוצר זמינים: לבן

גליון מגנט עם דבק דו-צדדי – מידות שונות

תיאור מוצר: חברתנו משווקת ניירות סובלימציה וגלילים ברוחבים שונים של חברת "טקס פרינט".
נייר דו-שימושי: למוצרי טקסטיל וחומרים קשים )ישנם גלילים אשר נועדו רק לטקסטיל(.

ניירות וגלילים לסובלימציה

תיאור מוצר: חברתנו משווקת מגוון רחב של ניירות טרנספר
לבדי כותנה בהירים וכהים, ממגוון חברות המובילות בעולם.

ניירות בגדלים שונים, אשר מתאימים למדפסת בטכנולוגיית הזרקת 
דיו ולייזר.

מתאים למדפסות לייזר כגון: אינדיגו, זירוקס, אוקי, קוניקה מינולטה
גודל מוצר: A4 ,A3 ומידות מיוחדות

ניירות טרנספר - מגוון רחב
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3103-X :מספר קטלוגי

A4-3103 : נייר דו שימושי לסוב' 
A4 טקס'+ח.ק.( גודל(

A4 :שטח הדפסה
מינימום הזמנה:  250 יח'

A3-3103: נייר דו שימושי לסוב' 
A3 טקס'+ח.ק.( גודל(

A3 :שטח הדפסה
מינימום הזמנה:  110 יח'

נייר דו שימושי לסובלימציה 

מכונה Simple Packet לעיטוף ואריזת מתנות

מספר קטלוגי: 1701
תיאור מוצר: מכונת Simple Packet, מכונה לעיטוף ואריזת מתנות:

ידידותית למשתמש, קלה לשימוש ופשוטה להפעלה.
.)FDA מתאימה לעיטוף מתנות ואריזת מזון, כריכים, פירות וירקות )מאושר ע"י תקן

חיתוך העטיפה באמצעות מספריי-חום
)פעולת חום וגזירה רק כשהמכשיר סגור, לבטיחות המשתמש(

5701-X :מספר קטלוגי
תיאור מוצר: גליל Simple Packet לעיטוף / אריזת מתנות

)גלילים כפולים לנפח אריזה גדול במיוחד(

5701-02: דגם 02 - כסוף )פסים כסף(
5701-03: דגם 03 - זהב מט )פסים זהב כהה(

5701-04: דגם 04 - אדום מט )פסים אדום כהה(
5701-05: דגם 05 - כחול מט )פסים כסף(

5701-06: דגם 06 - סגול )פסים כסף(
5701-07: דגם 07 - אפור לבן )פרחים כסף(

5701-08: דגם 08 - ורוד )חיפושיות ופרחים(
5701-09: דגם 09 - תכלת )חיפושיות ופרחים(

5701-10: דגם 10 - כסוף )ליצן + בלונים(
5701-15: דגם 15 - שקוף )בעל תקן FDA למזון(

5701-16: דגם 16 - כתום מט
5701-17: דגם 17 - אדום מט

5701-18: דגם 18 - ורוד
5701-21: דגם 21 - כחול בהיר מט

5701-22: דגם 22 - ורוד פוקסיה מט
5701-23: דגם 23 - כסוף

5701-28: דגם 28 - כחול כהה
5701-45: דגם 45 - זהב מבריק )כוכבים כסף(

5701-46: דגם 46 - אדום מבריק )כוכבים כסף(
5701-47: דגם 47 - כחול מבריק )כוכבים כסף(

הערה: גלילים למכונת אריזה

גליל לאריזת מתנות - מגוון דגמים, דוגמאות וצבעים

דגם 22

דגם 02 דגם 03

דגם 05 דגם 06 דגם 07

דגם 16 דגם 17 דגם 18

דגם 28 דגם 45 דגם 46 דגם 47

דגם 04

דגם 10

דגם 21
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חומר מעולה להדפסה על בדים כהים. איכות תמונה מדהימה.
עמידות גבוהה בכביסות עד 60 מעלות. 

מספר קטלוגי + מידות מוצר זמינות:
6654: גליל פלוק )רוחב 50 ס”מ; אורך 10 מ’(

)A4 6654: גליון פלוק )גודל-A4
)50 יח' בחבילה(

)A3 6654: גליון פלוק )גודל-A3
 )50 יח' בחבילה(

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

פני שטח: מרקם קטיפתי
זמן כבישה: 35 שניות

200°C :טמפרטורת כבישה

הוראות הדפסה:
1. הדפס דף סובלימציה בגרפיקה המבוקשת

2. כבוש את דף הסובלימציה אל פלוק הסובלימציה )200°C למשך 35 שניות(
3. חתוך בפלוטר חיתוך או גזור במספריים את החלק המודפס.

4. קלף את הגב של החומר.
5. הנח את הפלוק המודפס על החולצה )התונה פונה כפלי מעלה(.

6. כבוש את פלוק הסובלימציה אל החולצה )200°C למשך 15 שניות(

FiberPlus גלילים וגליונות פלוק לסובלימציה

חברתנו מייבאת ומשווקת את חומרי הגלם
לחיתוך והדפסה של חברת SEF הצרפתית,

אשר נחשבת למובילה בתחום.
ישנם גלילים של פלקסים ופלוקים לחיתוך,

במגוון צבעים ודוגמאות.
בנוסף, מגוון רחב של חומרי הדפסה וחיתוך

לסובלימציה / סולבנט / פיגמנט.

פלוקים ופלקסים במגוון צבעים ודוגמאות

קטיפהכותנהפוליאסטר

ג'ינס יוטה שריג

גליל מדבקת בד להדפסת סובלימציה

6302-R440 :מספר קטלוגי
מידות מוצר:

רוחב: 440ממ
אורך: 25 מטר

צבעי מוצר זמינים: לבן
שטח הדפסה: מלא

זמן כבישה: 30 שניות
200°C :טמפרטורת כבישה
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מערכת סובלימציה מבוססת אפסון
F-500

1024-F500 :מספר קטלוגי

ברוחב: 61 ס"מ

המערכת כוללת:
-  4 בקבוקים 130 מ"ל כל אחת

   עם דיו סובלימציה של אפסון מקורי
- גליל נייר דו-שימושי:

  ברוחב 61 ס"מ - באורך 34 מטר 
- כבל USB באורך 1.8 מטר

- הובלה, התקנה והדרכה
- אחריות מלאה לשנה

EPSON WF-C5290DW A4 מדפסת

1021-WF5290-O :מספר קטלוגי

כוללת:
- 1.2 ליטר דיו

- חבילת דפי סובלימציה
- 3 שנים אחריות מלאה

- התקנה

הערות:
* אחריות מלאה כולל ראש הדפסה

* אין מדפסת חליפית
* במקרה של תקלה - תיקון במעבדה המרכזית של אפסון

 CITIZEN CY-02 מדפסת פוטו מעבדת צילום דגםOP900II מדפסת פוטו מעבדת צילום דגם סיטיזן

*מידות מוצר: גובה 30 ס"מ, רוחב 32 ס"מ, עומק 45 ס"מ*

1030-CY02  :מספר קטלוגי

DPI 600 הדפסת איכות עד -
- מט ומבריק באותו נייר

- כוללת 2 גלילים וריבון :
        *מידות: 10X15 ל- 1400 תמונות

        *מידות: 20X15 ל- 700 תמונות

 

1030-OP900II  :מספר קטלוגי

DPI 600 הדפסת איכות עד -
- מט ומבריק באותו נייר

- כוללת 2 גלילים וריבון :
        *מידות: 10X15 ל- 1200 תמונות

        *מידות: 20X15 ל- 600 תמונות

 

  

1124-R60 :מספר קטלוגי
פלוטר חיתוך דגם: SUMMA D60R פלוטר חיתוך

עם עין לחיתוך גרפיקה עפ"י קונטור מוגדר וחיתוך אותיות

- טכנולוגית OPUS, זיהוי וקריאת ברקוד וסימני הדפסה וקונטור
  ע"ג חומר הגלם באמצעות העין

Illustrator-ו CorelDraw ממשק לזהוי קונטור חיתוך מתוך תוכנות -
- טכנולוגיית סכין נגררת

פלוטר חיתוך SUMMA D60R עם עין 60 ס"מ

רוחב עבודה: עד 60 ס"מ
לחיתוך מגוון חומרים כגון:

ויניל, נייר, פלוקים, פלקסים, שבלונות ועוד
לחץ סכין ורטיקלי: עד 400 גרם

מידות מוצר זמינות: 60 ס"מ )רוחב(
תוצרת/מדינת מקור: בלגיה
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1210-CH3838  :מספר קטלוגי
מכבש יורוסטייל שטוח

מידות מוצר זמינות: 38 * 38 ס"מ
תוצרת: סין

מכבש יורוסטייל שטוח 38*38ס"מ

1221-SM20  :מספר קטלוגי

מידות מוצר: 40 * 50 ס"מ
משקל מוצר : 45 ק"ג

220V :מתח עבודה
2000W :הספק חשמלי

תוצרת: ארה"ב

תוספות/ הערות:
-מסך דיגיטלי

-סווינג )נפתח הצידה עד עובי 6 ס"מ(
-יורד בצורה אנכית

-ניתן להגידר ולשמור מספר הגדרות
-בקרת לחץ מתכוונת בקלות

-אחריות לגוף חימום לכל החיים

 HIX SWINGMAN 20 מכבש חום
המכבש הכי מקצועי שקיים

מכבש חום HIX אמריקאי 
)1210-HT400P(

1210-HT400P :מספר קטלוגי
Calmshell heat press 

HIX made in USA
מידות מוצר זמינות: 38 * 38 ס"מ

מספר קטלוגי: TM-50-1213תוצרת: ארה"ב
משקל מוצר זמינות: 64 ק"ג
מידות מוצר: 40 * 50 ס"מ

מתח עבודה: 230V חד-פאזי
2200W :הספק חשמלי

תוצרת: איטליה

תוספות / הערות:
- יכולת תכונות עבודות קבועות

- פלטה תחתונה מתחלפת
  במידות שונות

- ירידה אנכית
- מגירה נשלפת

- כיסוי נומקס תחתון
- מסך מגע

TRANSMATIC TS-2M מכבש חום ידני
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מספר קטלוגי: 1281
משקל מוצר זמינות: 5.8 ק"ג )נטו(

שטח הדפסה: 12 * 23 ס"מ
מצב בקרה: LCD, בקרה אוטומטית

מספר קטלוגי: 2223-1

ST-210 מכבש חום כפול לספלים

גוף חימום צר 
ST210 למכבש כוסות כפול

HIX B-250 מכבש כובעים אמריקאי

מספר קטלוגי: 1271
 מידות מוצר זמינות: 41 * 56 ס"מ

מידות מוצר פלטת כובע: 8 * 18 ס"מ
מצב בקרה: כיוון טמפרטורה וזמן דיגיטלי במסך טאץ'

תוצרת: ארה"ב

מספר קטלוגי: 1162
תיאור מוצר: גליוטינה 30 ס”מ למתכת / פלסטיק / משולב –

Modular Shear 2001EVO12
מידות מוצר: 30 ס”מ – “12 אינצ’

גיליוטינה 30 ס”מ למתכת / פלסטיק / משולב

מספר קטלוגי: 1171
תיאור מוצר: מעגל פינות עם פינות משתנות, ללא סכין

תוצרת: ארה"ב
הערה: ללא סכין

מספר קטלוגי: 1183
מידות מוצר: 25.5 * 34.5 ס"מ

תוצרת: סין

מספר קטלוגי: 2171-14
תוצרת: ארה"ב

* לסוגים שונים של סכינים יש להתעדכן עם הסוכן

מעגל פינות מופחת מאמץ עם פינות משתנות

מכשיר לקיפול מתכות ויצירת זוויות

סכין עגול למעגל פינות CM40 רדיוס "1/4


