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Transfertryk
- produceres og leveres efter opgave, i små og større løsninger.
De sætter kravene, og kan om ønsket selv montere det færdige arbejde, eller vi kan løse hele opgaven.
Transfertryk er grundlæggende en teknik der afstedfører at det tryk De ønsker, produceres i en kombination
af lim og farve, der ved hjælp af varme og pres, monteres på en given tekstil. Transfer kan leveres i et væld
af kvaliteter, i alle størrelser, og er økonomisk i de fleste mængder. Transfers fremstilles med vandbaserede
miljørigtige farver og som PVC / Plastisol i en miljøvenlig kvalitet. Vore multi-softtransfer er fremstillet på
vandbasis og passer til tidens krav til miljørigtige produkter. Den kan tørres i tørretumbler og tåler hyppige
vask - uden at knække eller revne. Alle farver kan produceres ud fra Pantonepaletten, og kan også leveres
med raster og diffusering. Transferteknikkens umiddelbare fordele er at transfermærkerne kan produceres
enkeltvis og henlægges til senere brug, og de kan varmes på forskellige tekstiltyper.

Transfer er en fællesbetegnelse for et motiv, en tekst eller et logo, der trykkes på specielpapir eller -folie og
som herefter overføres på tekstilet ved hjælp af en varmepresser. Transferteknologien er i evig udvikling og
forbedres hele tiden. Vi producerer både serigrafiske transfer og digitale transfer, som hver har sit formål. En
serigrafisk transfer produceres efter de traditionelle trykmetoder, hvor motivet kan produceres ved at presse
farve igennem et finmasket net, der er spændt ud på en ramme.
Serigrafiske transfers har vi medvirket til at levere siden 1979, og har specialiseret os i, og konsekvent bearbejdet med nye teknikker, så vi i dag har et bredt sortiment af forskellige serigrafiske transfer, der alle egner sig til forskellige tekstiler og formål.

En digital transfer produceres ved hjælp af en printer, der sikrer farverne på en hvid folie, og i det efterfølgende udskæres så det afpasses til det motiv og i den form der er ønsket. De digitale transfers bliver stadigt
mere populære, da det digitalt er muligt at få mange og meget fine detaljer med i et logo. Da transferen er
100 % digitalt fremstillet, giver dette en lang række fordele, idet der ingen begrænsninger er i antallet af farver, og de sædvanlige krav til en given rentegning kan undgås hvis motivet eller er skarps nok, uagtet om det
fremsendes vectoriseret eller rasteriseret.
Transfers tåler 40 - 60 graders vask og det anbefales at foretage prøvetryk inden en produktion sættes i
gang. Gem overskydende transfers ved almindelig stuetemperatur i en plast pose, så vil de kunne anvendes i
op til 12 måneder fra produktionsdatoen.
Kvaliteterne er uanede, og udbydes under forskellige navne; BasicFlex, DigiBlock, DigiFlex, DigiSoft,
ElastoFlock, Elastosoft20, Flock, Perma Eco Basic HT, Perma Eco Basic Soft, Plotter, Poly, PolyTac, Reflex,
SuperFlex, SuperSoft, Ultraflex, Solventtryk, DTG-print, Gummitryk, HotMelt, Indu-Trans, Multi-softtransfer,
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Cotton Art, Hot Melt, Color Stop. X-treme Transfer, Softflex, Litho Transfer, og meget andet. Fællesnævneren er produktioner til brug på textiler med forskellige hårdhedsgrader, fæstningsevner, slidbarhed og anvendelsesmuligheder til hobby og professionel brug. Det bedste resultat opnås hvis transferen placeres uden at
overlappe sømme og kanter. Vandafvisende tøj kan med fordel forvarmes for at opnå bedre fæstning. Placering af tryk, beror på udformningen af transferen og beklædningen. Ikke alle placeringer er hensigtsmæssige
eller mulige.

Digital transfer.
Antal/Størrelse
5
25
50
100
250
500
1000
2500

100 x 100 mm..
kr. 43,00
kr. 18,05
kr. 15,56
kr. 13,37
kr. 11,66
kr. 9,96
kr. 8,25
kr. 6,56

190 x 270 mm..
kr. 77,40
kr. 45,41
kr. 42,22
kr. 39,17
kr. 37,46
kr. 35,76
kr. 34,05
kr. 32,36

270 x 390 mm..
kr. 103,20
kr. 66,05
kr. 62,22
kr. 58,52
kr. 56,81
kr. 55,11
kr. 53,40
kr. 51,71

100 x 100 mm..
kr. 20,00
kr. 13,50
kr. 12,40
kr. 10,50
kr. 9,00

190 x 270 mm..
kr. 40,00
kr. 28,80
kr. 24,80
kr. 21,00
kr. 19,50

270 x 390 mm..
kr. 76,00
kr. 54,40
kr. 46,50
kr. 40,50
kr. 36,00

190 x 270 mm..
kr. 75,00
kr. 57,60
kr. 53,48
kr. 49,50
kr. 47,25

270 x 390 mm..
kr. 147,00
kr. 112,80
kr. 104,63
kr. 99,00
kr. 96,75

Mindste produktion er 5 stk. pr.
design.
Kan også laves til nylon, i blank
eller blockout imod tillæg på +10
%.

Plotter transfer.
Antal/Størrelse
5
25
50
100
250

Mindste produktion er 5 stk. pr.
design.

Reflex plotter transfer.
Antal/Størrelse
5
25
50
100
250

100 x 100 mm..
kr. 48,00
kr. 36,00
kr. 32,55
kr. 29,25
kr. 27,00

Digital- og plottertransfer produceres uden
filmomkostninger. Opstart andrager kr. 200,00
Prisen er den samme uanset antallet af farver
i logoet der kan leveres som PDF med skærestreg. Film- og opstartsomkostninger til traditionelle transfer andrager, pr. farve, kr. 230,00
Genopstart, pr. farve, kr. 130,00
Farveskift, pr. farve, kr. 150,00
Ved arbejder med lakbaggrund eller hvid
backup beregnes + 1 farve.
Pantonefarver tillægges, pr. farve, kr. 100,00
Taste- og rentegningsarbejder, pr. 15 minutter, kr. 125,00
Hasteopgaver tillægges prislisten + 100 %
Opsætning af logo på ark, kr. 250,00

Mindste produktion er 5 stk. pr.
design.

Påsætning: 1 - 100 stk. / > 101- stk..

Udpakning fra singlepack.

Arbejdstøj, kr. 24,00 / 17,50
Jakker med foer, kr. 22,00 / 15,00
Jakker uden foer, kr. 20,00 / 12,00
Tasker, kr. 18,00 / 12,00
T-shirt, kr. 9,00 / 6,00
Polo t-shirt, kr. 10,00 / 6,75
Sweatshirt 10,00 / 6,75
Caps 10,00 / 6,75
Sportstøj 9,00 / 12,00
Benklæder 14,00 / 9,00
Muleposer 12,00 / 7,50
Skjorter 12,00 / 7,50
Paraplyer, pr. panel 14,00 / 9,00

T-shirt, kr. 1,50
Poloer, kr. 2,00
Sweat-shirt, kr. 2,00
Skjorter, kr. 3,50
Posepakning i singlepack:
T-shirt, kr. 3,50
Andet efter tilbud og opgave.
Alle nævnte priser er med
forbehold for ændringer, uden forbindende, eksklusive
pakning, fragt, miljøgebyrer
og gældende moms.
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Poly transfer
- påvarmningsinstruktion.
Bruges på kunststoffer, bomuld/kunststoffer og 100 % bomuld. Inden påvarmningen udføres bør transferen
kontrolleres for eventuelle fejl, eksempelvis stavefejl, korrekte farver m.v..
Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.
1. Påvarmningstemperatur:
• Ved arbejdstøj af groft stof, 165°, beavernylon og polyester, 160°.
2. Forvarm stoffet i ca. 5 sekunder på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.
3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.
4. Luk varmepressen i 12 sekunder med det rette tryk:
• 42 psi = Hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade.
• 25 psi = Rimelig tryk ved anvendelse af mellem bundplade.
• 10 psi = Let tryk ved anvendelse af lille bundplade.
5. Åben varmepressen langsomt, da transferfolien ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Tag
forsigtigt stoffet ud af varmepressen, og lad det afkøle helt, inden folien fjernes.
6. Fjern transferfolien i en langsom bevægelse fra et hjørne mod det modsatte hjørne.
7. Ved brug på kunststoffer og imprægnerede stoffer skal der altid eftervarmes.
8. Eftervarmningen foretages ved at placere den hvide teflon direkte på trykket og påvarme i 5 sek. Derefter
fjernes gummidugen straks maskinen åbnes.
8. BEMÆRK: Er der ”(blank) kant” på trykket, er tranferen ikke varmet nok ned i stoffet. Eftervarm derfor med
gummidugen direkte på trykket i 5 sekunder. Hæv trykket på maskinen ved de efterfølgende påvarmninger.
Poly transfer tåler: Vask op til 60° med vrangsiden ud. Ikke tumblertørring. Ikke blegemidler, da det får farven til at blegne. Ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsiden. Ikke at tekstilerne ligger
sammenkrøllet i våd og varm tilstand. Poly transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlåsplastposer. Hvis
poserne lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed. Poly transferen tåler vask der ikke
overgår temperaturer som er nævnt i denne instruktion. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor
kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges, eller ødelægges.
Påvarmning udføres bedst med en egnet transferpresse. Alternativt kan dette udføres med et strygejern, hvor ovenstående anvisning skal følges slavisk - og ved at der skal tages højde for følgende:
A) Transferen placeres hvor den skal monteres.
B) Der lægges et bomuldsklæde (evt. viskestykke) ovenpå.
C) Strygejernet presses hårdt ned, ovenpå dette i minimum
15 sekunder.
D) Lad transferen ligge indtil stuetemperatur er nået, og søg
derefter aftage dækpapiret af, ved at løsne det fra hjørne til
hjørne. Hvis trykket ikke hæfter, gentages processen.
E) Når trykket er monteret og dækpapiret er fjernet, efterbehandles tranferen ved at der lægges et stykke pergamentpapir
(madpapir) ovenpå transferen.
F) Efter den sidste varmebehandling, fjernes pergamentet straks.
Ved spørgsmål er De velkommen til at kontakte os.
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Eksempler på prissætning af transfer.
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