
NIEUW
AGA Toner Transfer

Hybride transfers met laserprint en zeefdruk
hoge kwaliteit • eenvoudig • robuust • betaalbaar • lage investering

AGA Color solutions presenteert het meest eenvoudige en meest betaalbare hybride 
toner transfer systeem. Combineer toner transfer techniek met zeefdruk voor 
kwalitatief hoogstaande transfers. Stap in met een lage investering!
In beginsel drukt u een full colour afbeelding in CMYK met de laserprinter op de transferfolie. Hierop 
drukt u met zeefdruk een witte inktlaag die vervolgens wordt ingestrooid met lijmpoeder. In de inkt 
mengt u het Magic Toner Transfer additief dat ervoor zorgt dat de tonerdeeltjes aan de inkt hechten 
zodat de kleur niet verdwijnt bij de eerste wasbeurt! Wij vertellen u graag meer over de werkwijze en 
de diverse opties die u heeft naast de witte inktlaag. Neem contact met ons op en neem deel aan de 
workshop.

Het ATT systeem is te gebruiken met zowel plastisol inkten, watergedragen inkten en solvent inkten! 
Om te starten raden wij plastisol inkten of de FREE inkten aan. Dit in verband met de eenvoudige 
werking en het gegeven dat plastisol inkten niet indrogen in de pot of in het raam.

Prijzen
Vanaf juni 2019 • prijswijzigingen en typefouten voorbehouden • excl. BTW

 ATT Printers
ATT C532dn 1200 dpi CMYK laser printer
inclusief aangepaste papierinvoer

A4ATT €495,00

ATT C843dn 1200 dpi CMYK laser printer
inclusief aangepaste papierinvoer

A3ATT €1.495,00

ATT PRO8432WT 1200 dpi CMYW/K laser printer
meerprijs optie zwart
inclusief aangepaste papierinvoer

A3ATT €4.250,00
+€250,00

ATT PRO9541WT 1200 dpi CMYKW laser printer (binnenkort!)
inclusief aangepaste papierinvoer

A3ATT €12.500,00
onder voorbehoud

ATT RIP software (binnenkort verkrijgbaar) licentie/dongle €395,00

Workshop/instructie bij AGA Color Solutions 1 dagdeel €350,00
Workshop/instructie op locatie 1 dagdeel €550,00

Ombouwsets (white) toner printers andere modellen op aanvraag
Mogelijkheden A3+ printers op aanvraag

 ATT Verbruiksartikelen
DHF0801 ATT Laser transfer folie EMV tbv C532dn A4ATT - 100 vel €44,00
DHF0802 ATT Laser transfer folie EMV tbv C843dn A3ATT - 100 vel €80,00
DHF0803 ATT Laser transfer folie TMC A3+ 32 x 46 cm - 200 vel €158,00
AGATT6066L1 AGA Magic toner transfer additive 1 L €53,25
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Op basis van plastisol
Transfertemperatuur  140°C voor 15 sec.
Wasbestendigheid  tot 60°C
Inkten prijs/kg
MA165884K005000 Manoukian Super Bright White Wit 5 kg €11,45
MA167851K005000 Texiplast GT Transparent* Transparant 5 kg €9,25
MA165866K005000 Texiplast No-Bleeding Gray* Sublimatie blocker 5 kg €13,05
MA167874K005000 Texiplast Transfer Transparent PF* Transparante ver-

drukbare lijm
5 kg €15,60

Lijmpoeder afhankelijk van textiel en gewenste transfertemperatuur prijs/kg
VXGPU38K2.5 Transferpoeder GPU 38 132/60 2,5 kg €46,75

Aanbevolen inkten en lijmen
Aan de inkt dient altijd 5% AGA Magic Toner additief te worden toegevoegd

Op basis van PVC / ‘chloorvrije plastisol’ net zo makkelijk te verwerken als normale plastisol
Transfertemperatuur  140°C voor 15 sec.
Wasbestendigheid  tot 60°C
Inkten prijs/kg
MA170212K005000 FREE Mixing White Wit 5 kg €18,10
MA170214K005000 FREE Transparent* Transparant 5 kg €22,65
MA170215K005000 FREE Anti-Bleeding Gray* Sublimatie blocker 5 kg €19,15

Lijmpoeder afhankelijk van textiel en gewenste transfertemperatuur prijs/kg
VXGPU38K2.5 Transferpoeder GPU 38 132/60 2,5 kg €46,75

Op basis van watergedragen inkten
Transfertemperatuur  140°C voor 15 sec.
Wasbestendigheid  > 60°C
Inkten prijs/kg
MA167029K005000 Texilac E-LF Extra White Wit 5 kg €11,45
MA167001K005000 Texilac Trasparente Lucido* Transparant 5 kg €9,25
MA996296K005000 Texpri 29-25 Anti-Bleeding Gray* Sublimatie blocker 5 kg €13,05
MA167181K005000 Texiflock E-FF*                     Transparante verdrukbare lijm 5 kg €14,65
MA167185K005000 Texiflock AR*                        Transparante verdrukbare lijm 5 kg €16,00

Lijmpoeder afhankelijk van textiel en gewenste transfertemperatuur prijs/kg
VXGPU38K2.5 Transferpoeder GPU 38 132/60 2,5 kg €46,75

Op basis van solvent inkten (lage temperatuur voor o.a. softshells, paraplu’s en polypropyleen)
Bij de urethane inkten dient 10% hardener 2 worden toegevoegd i.p.v AGA Magic Toner additief
Transfertemperatuur  65°C voor 15 sec.
Wasbestendigheid  40°C
Inkten en hardener prijs/L
VX2501EOL1 Visprox Urethane White EO Wit 1 L €67,30
VX2549L1 Visprox Urethane Clear* Transparant 1 L €48,90
VXHR2L0.1 Visprox Hardener 2 100 mL €125,00

Lijmpoeder afhankelijk van textiel en gewenste transfertemperatuur prijs/kg
VXGPO36K2.5 Transferpoeder GPU 36-82 60/40 2,5 kg €42,00
*optioneel


