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A0001 bianco / white / Weiss / ST0001 
/ SU0001 / N0001

A0002 crema / cream 
/ Creme

A0003 limone / lemon 
/ Zitronengelb / N0003

A0004 giallo / yellow / Gelb / ST0004
/ SU0004 / N0004

A0005 sole / sun 
/ Sonnengelb / ST0005 

A0006 arancione / orange / Orange 
/ ST0006 / N0006

ST0096 corallo / coral

ST0095 verde giada / sea glass

A0060 hibiscus / hibiscus 
/ Hibiscus / N0060

A0028 rosso vivo / bright red 
/ Feuerrot / ST0028 / N0028

A0099 carta da zucchero 
/ Columbia Blue

A0007 rosso / red  
/ Rot / ST0007 / N0007

A0094 Vegas gold

A0092 rose gold / rose gold 
/ Rose Gold / ST0092

A0008 fucsia / pink / Magenta 
/ ST0008 / SU0008/ N0008

A0016 bordeaux / burgundy
/ Bordeaux / N0016

A0106 verde persia / teal

A0068 menta /mint 
/ Minzgrün / ST0068 / N0068

A0011 cielo / sky blue / Hellblau 
/ ST0011 /N0011

A0058 verde mela / apple green
/ Apfelgrün / N0058

A0009 verde / green / Grün 
/ ST0009 / N0009

ST0098 rosa quarzo / ballerina pink

A0010 verde scuro / dark green
/ Dunkelgrün 

A0051 azzurro / pale blue
/ Zartblau / N0051

A0030 lime / lime /  
Lime / N0030

A0012 turchese / turquoise 
/ Türkis 

A0066 blu oceano / ocean blue
/ Ozeanblau / N0066

A0101 terra di Siena / Texas orange

A0114 senape / mustard

A0097 ciclamino fluo / fluo passion 
pink / ST0097 

A0013 blu royal / royal blue
/ Königsblau / ST0013 /N0013

A0014 blu navy / navy blue 
/ Navyblau / ST0014 / N0014

A0059 lilla / lilac 
/ Lilac / ST0059

A0065 viola chiaro / light purple
/ Zartviolett

A0102 violetta / wicked purple

A0062 radiant orchid / radiant orchid
/ Radiant Orchid / N0062

A0017 marrone / brown
/ Braun

A0015 viola / purple 
/ Violett / N0015

A0085 blu Real / medium blue  
/ blau Real

A0086 cioccolato / chocolate
/ chocolate / N0086

A0070 acqua marina / aqua green 
/ Aquamarin  / N0070

A0071 cenere / lilac grey 
/ Lila Grau

A0073 ocra / tan 
/ Haselnuss

A0018 grigio / grey 
/ Grau / N0018

A0061 antracite / anthracite
/ Anthrazit / N0061

EasyWeed®  

P.S. Film
EasyWeed®  Extra 

P.S. Film Extra
EasyWeed®  Stretch 

P.S. Stretch
EasyWeed®  Sub Block

P.S. Subli LT

SU0061 giallo Barça / Barça yellow 
/ Barça Gelb

A0019 nero / black  
/ Schwarz / ST0019 / N0019

A0037 sabbia / sand 
/ Sand

A0038 perla / pearl 
/ Perlmutt / N0038

A0074 rosa / medium pink 
/ Rosa 

A0026 verde fluo / fluo green 
/ Neon Grün / SU0026 / N0026

A0027 blu fluo / fluo blue 
/ Neon Blau 

A0022 giallo fluo / fluo yellow 
/ Neon Gelb / SU0022 / N0022

A0072 viola fluo / fluo purple 
/ Neon Lila / ST0072 / N0072

A0023 arancione fluo / fluo orange 
/ Neon Orange /N0023

A0067 corallo fluo / fluo coral 
/ Neon Koralle 

A0024 rosa fluo / fluo pink 
/ Neon Rosa / N0024

A0025 lampone fluo / fluo
raspberry / Neon Himbeere / N0025

A0020 oro / gold / Gold / ST0020 
/ SU0020 / N0020

A0021 argento / silver / Silber 
/ ST0021 / SU0021 / N0021

A0031 rosa chiaro / light pink 
/ Zartpink
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Hi-5

Twinkle Metal
TW0006 orange

TW0015 purple

TW0008 pink

MT0007 red

TW0011 aqua

TW0090 rainbow

TW0021 silver

TW0020 gold

TW0014 navy blue

TW0013 royal blue

TW0047 copper

MT0092 rose gold

TW0007 red

MT0015 purple

MT0013 blue

TW0009 green

MT0021 silver

MT0020 gold

MT0008 pink MT0014 silver blue

H50001 bianco / white

H50003 limone / lemon

H50117 avorio / ivory

H50004 giallo / yellow

H50005 giallo sole / sun

H50006 arancione / orange

H50116 corallo / coral

H50028 rosso vivo / bright red

H50007 rosso / red 

H50092 rose gold / rose gold 

H50008 fucsia / pink

H50119 tiffany / tiffany

H50120 menta / sweet mint

H50051 azzurro / pale blue

H50011 cielo / sky blue H50058 verde mela / apple green
 

H50009 verde / green

H50115 pistacchio / pistachio

H50013 blu royal / royal blue

H50122 viola chiaro / pale purple

H50086 cioccolato / chocolate

H50118 ecru / ecru

H50018 grigio / grey

H50121 antracite / dark grey

H50019 nero / black

H50026 verde fluo / neon green

H50022 giallo fluo / neon yellow

H50027 blu fluo / neon blue

H50023 arancione fluo / neon orange

H50024 rosa fluo / neon pink

H50025 lampone fluo / neon raspberry

H50020 oro / gold

H50021 argento / silver

H50031 rosa chiaro / light pink

H50074 rosa / bubble gum

H50016 bordeaux / burgundy

H50014 blu navy / navy blue H50047 rame / copper

FLUO

FLUO

FLUO

FLUO

FLUO

FLUO



EasyWeed®  Electric

P.S. Electric Holographic

E0004 giallo / yellow 
/ Gelb 

E0047 rame / copper 
/ Kupfer

E0029 blu / blue 
/ Blau 

E0007 rosso / red 
/ Rot

E0032 lens argento / lens silver 
/ Lens Silber

E0107 oliva / olive 
/ Olive

E0048 lens oro / lens gold 
/ Lens Gold

E0016 ribes / cranberry

E0019 nero / black 
/ Schwarz

E0030 lime / lime
/ Lime

E0001  bianco / white 
/ Weiss 

E0031 rosa / pink 
/ Pink

E0050 cherry / cherry 
/ Cherry

E0103 mirtillo / grape

E0021 argento / silver 
/ Silber

E0108 champagne

E0015 viola / purple 
/ Violett

E0009 verde / green 
/ Grün/

E0006 arancione / orange 
/ Orange

E0100 tungsteno / Tungsten

E0020 oro / gold 
/ Gold

* Translucent color, final appearance will be influenced by substrate color.

H0021 silver

H0020 gold

H0007 red

H0015 purple

H0008 fuchsia

H0011 aqua

H0051 sky blue 

H0014  navy blue 

H0009 green H0091 rainbow pearl*H0031 light pink

H0080 violet

H0083 royal blue

H0017 brown

H0006 orange

H0075 blush

H0090 multi

H0089 spectrum

H0088 crystal gold

H0087 crystal silver

H0019 black

SK0001 snowstorm white

SK0003 buttercup yellow

SK0006 sunset orange

SK0008 perfect pink

SK0013 blue jeans

SK0020 gold star

SK0021 silver sword

SK0028 tomato red

SK0031 pink lemonade

SK0015 grapevine

SK0009 green leaf SK0035 glass

SK0019 midnight black

SK0099 cornflower blue

SK0036 clear glitter

Sparkle Foil P.S. Metallic
M0020 oro / gold 
/ Gold

M0034 argento specchio 
/ silver mirror / Silber Spiegel

FO0020 oro / gold 
/ Gold

FO0021 argento / silver 
/ Silber



P.S. Lumen

Brick 600

Stripflock® ProBrick - Brick Glossy 

Blackboard

Vernice

BK6013 blu royal / royal blue 
/ Königsblau

BK6014 blu navy / navy blue
 / Navyblau 

BK6009 verde / green 
/ Grün

BK6019 nero / black 
/ Schwarz 

BK6001 bianco / white 
/ Weiss 

BK6004 giallo / yellow 
/ Gelb

BK6007 rosso / red 
/ Rot 

LU0001 BB0019  nero / black 
/ Schwarz 

F0052 bianco vernice / glossy white
/ Lackweiss

F0046 rosso vernice / glossy red
/ Lackrot

F0039 nero vernice / glossy black 
/ Lackschwarz

BK0023 arancione fluo / fluo orange 
/ Neon Orange

BK0019 nero / black 
/ Schwarz

BKG0021 GLOSSY argento / silver 
/ Silber 

BK0001 bianco / white 
/ Weiss 

BKG007 GLOSSY rosso / red 
/ Rot 

BKG019 GLOSSY nero / black 
/ Schwarz 

BK0004 giallo / yellow 
/ Gelb

BK0022 giallo fluo / fluo yellow 
/ Neon Gelb 

BK0007 rosso / red 
/ Rot 

BKG001 GLOSSY bianco / white 
/ Weiss 

BK0024 rosa fluo / fluo pink 
/ Neon Rosa

BK0026 verde fluo / fluo green 
/ Neon Grün

BK0027 blu fluo / fluo blue 
/ Neon Blau 

BK0013 blu royal / royal blue 
/ Königsblau

BK0014 blu navy / navy blue
/ Navyblau 

BK0009 verde / green 
/ Grün

BKG0020 GLOSSY oro / gold 
/ Gold

BKG013 GLOSSY blu royal / royal 
blue / Königsblau 

S0001 bianco / white 
/ Weiss 

S0003 limone / lemon 
/ Zitronengelb

S0004 giallo / yellow 
/ Gelb

S0006 arancione / orange 
/ Orange

S0007 rosso / red 
/ Rot

S0028 rosso vivo / bright red 
/ Feuerrot

S0012 turchese / turquoise 
/ Türkis

S0013 blu royal / royal blue 
/ Königsblau

S0031 rosa chiaro / light pink 
/ Zartpink

S0009 verde / green 
/ Grün 

S0018 grigio / grey 
/ Grau

S0061 antracite / anthracite
/ Anthrazit 

S0051 azzurro / pale blue 
/ Zartblau

S0016 bordeaux / burgundy
/ Bordeaux

 S0017 marrone / brown
/ Braun

S0026 verde fluo / fluo green 
/ Neon Grün 

S0022 giallo fluo / fluo yellow 
/ Neon Gelb

S0067 corallo fluo / fluo coral 
/ Neon Koralle

S0023 arancione fluo / fluo orange 
/ Neon Orange

S0024 rosa fluo / fluo pink 
/ Neon Rosa  

S0019 nero / black 
/ Schwarz 

S0014 blu navy / navy blue 
/ Navyblau

S0015 viola / purple 
/ Violett

S0008 fucsia / pink 
/ Magenta 
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G0001 white

G0009 grass 

G0069 jade

G0011 aqua

G0020 gold

G0013 blue

G0022 neon yellow

G0023 neon orange

G0008 hot pink

G0110 currant

G0111 ember orange

G0007 red

G0024 neon pink

G0075 blush

G0104 neon grapefruit

G0092 rose gold

G0055 emerald

G0077 bronze

G0015 purple

G0076 black gold

G0078 light green

G0047 copper G0014 sapphire

G0080 lavender

G0081 eggplant

G0082 old gold

G0083 royal blue

G0010 dark green

G0050 cherry

G0094 14k-gold

G0016 burgundy

G0084 old blue

G0027 neon blue

G0072 neon purple

G0026 neon green

G0021 silver

G0061 silver black

G0112 lagoon

G0059 lilac

G0067 rainbow coral

G0109 tawny

G0017 brown

G0019 black 

G0064 light multi

G0093 galaxy black

G0113 twilight

G0105 rainbow white

G0079 confetti

RF0021 silver / RFP0021 plus
/ RFX0021 extra / RF20021 2000

RF0001 bianco / white 
/ Weiss 

RF0007 rosso / red  
/ Rot

RF0013 blu royal / royal blue
/ Königsblau 

RF0009 verde / green  
/ Grün 

RF0020 oro / gold  
/ Gold 

RF0022 giallo fluo / fluo yellow 
/ Neon Gelb 

RF0024 rosa fluo / fluo pink 
/ Neon Rosa 

RF0019 nero / black  
/ Schwarz

FLUO

FLUO
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P.S. Film 

popis: 

P.S. FILM je nažehlovací materiál bez obsahu PVC. Je tenčí než videoflex, přesto si zachovává 
jeho skvělé vlastnosti jako je snadné řezání, separace, aplikace a vysoká odolnost při praní.  
Vzhledem ke své malé tloušťce je vhodný i pro vícevrstvé aplikace. Je použitelný pro materiály 
ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. Nevhodný pro 
impregnované a sublimací zbarvené materiály. 
průměrná tloušťka fólie: 90 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 80°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 184,00 Kč 174,80 Kč 165,60 Kč

50 25 speciální a fluorescentní 197,00 Kč 187,15 Kč 177,30 Kč
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P.S. Film Extra 

popis: 

P.S. FILM EXTRA je podobně jako P.S. Film bez obsahu PVC a zachovává skvělé vlastnosti jako 
je snadné řezání, separace, aplikace a vysoká odolnost. Vzhledem ke své malé tloušťce je 
vhodný i pro vícevrstvé aplikace. P.S. FILM EXTRA je vhodný pro obtížné látky jako například 
nylon, sportovní oblečení, tašky, deštníky a podobné materiály z nylonu, polyamidu a se 
silikonovou impregnací. 
průměrná tloušťka fólie: 80 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 160°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena, nebo zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 208,00 Kč 197,60 Kč 187,20 Kč

50 25 speciální a fluorescentní 233,00 Kč 221,35 Kč 209,70 Kč
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P.S. Stretch 

popis: 

P.S. STRETCH je vhodný pro vysoce elastické materiály, jako je lycra, elastan. Samozřejmě je 
možné ho použít i pro normální textilie ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a 
další. Je velice tenký a hebký. Skvěle pruží, snadno se separuje a aplikuje. 
průměrná tloušťka fólie: 90 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 160°C 
čas:  20 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla 
6. testy odolnosti natahováním provádět nejdříve 24 hodin po nažehlení 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 204,00 Kč 193,80 Kč 183,60 Kč
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Hi-5 

popis: 

Hi-5 je polyuretanová plotrová nažehlovací fólie aplikovaná během pouhých 5ti vteřin a při 
nízké teplotě 120°C. Materiál je velmi tenký, elastický a velmi dobře přídržný k látkám. Je 
speciálně navržený pro polyesterové textilie, sportovní, funkční a elastické oblečení. Aplikace 
krátkým časem fixace a nízkou teplotou zabraňuje poškozování textilu při nažehlování. 
průměrná tloušťka fólie: 90 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 120°C (textil < 150g), 150°C (textil > 150g) 
čas:  5 vteřin 
tlak:  vysoký (4/5 barů) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla, nebo zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 208,00 Kč 197,60 Kč 187,20 Kč
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P.S. Electric 

popis: 

P.S. Electric je nažehlovací materiál s metalickým efektem bez obsahu PVC. Je podobný 
materiálu P.S.Film a zachovává jeho skvělé vlastnosti jako je snadné řezání, separace, aplikace 
a vysoká odolnost při praní. Vzhledem ke své malé tloušťce je vhodný i pro vícevrstvé aplikace. 
Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další 
syntetické látky. Nevhodný pro nylon a impregnované látky. 
průměrná tloušťka fólie: 90 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena, nebo zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 215,00 Kč 204,25 Kč 193,50 Kč

50 25 speciální a fluorescentní 255,00 Kč 242,25 Kč 229,50 Kč
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P.S. Metallic 

popis: 

P.S. Metallic je nažehlovací materiál se zrcadlovým efektem bez obsahu PVC. Vzhledem k 
odlišné povaze tohoto zrcadlového povrchu, není PS Metallic vhodný pro velmi malé detaily a 
pro nažehlování ve více vrstvách. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% 
polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. Nevhodný pro nylon a impregnované 
látky. 
průměrná tloušťka fólie: 100 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 160°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena, nebo zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• pouze naruby a zastudena 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 215,00 Kč 204,25 Kč 193,50 Kč
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Metal 

popis: 

Metal je nažehlovací materiál se zrcadlovým efektem podobně jako původní P.S.Metallic, ale s 
jemnějším povrchem a výrazně menší tloušťkou. Díky tomu je tento materiál vhodný i pro 
malé detaily. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí 
a další syntetické látky. Nevhodný pro sublimací potištěné, nylonové a nebo impregnované 
látky. 
průměrná tloušťka fólie: 60 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (2,5 - 3,5 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• pouze naruby a při nízké teplotě do 40°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 215,00 Kč 204,25 Kč 193,50 Kč
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Holographic 

popis: 

Fólie Holographic obsahují drobné vločky, které mění barvu podle toho, jak je nakloníte ke 
světlu. Fólie tímto vytváří efekt hloubky a multibarevné dimenze. Holografické fólie lze díky 
lepivému podkladu snadno separovat, ale pro jejich tloušťku je nutné dbát na správné 
nastavení přítlaku nože. 
Barevná řada obsahuje i dvě průsvitné barvy: Rainbow Pearl a Spectrum, které dodají vašemu 
designu opalizující povrchovou úpravu, která se mění v závislosti na barvě textilu.  
průměrná tloušťka fólie: 105 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C naruby - vhodnější je prací program nízkých teplot 
• žehlit pouze naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• je možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 184,00 Kč 174,80 Kč 165,60 Kč
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Foil 

popis: 

FOIL je nažehlovací materiál s metalickým povrchem pro textilie ze 100% bavlny, 100% 
polyesteru, bavlněných směsí. Malá tloušťka materiálu možňuje snadnější vyřezávání a 
zpracování. Navíc je možné výsledné produkty i jemně prát. 
průměrná tloušťka fólie: 100 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 135°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 30°C naruby - vhodný je prací program nízkých teplot 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 223,00 Kč 211,85 Kč 200,70 Kč
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P.S. Adhesive + HS Foil 

popis: 

Jedná se o čirý termoaplikační film (balený s růžovou krycí fólií) pro řezanou grafiku, 
umožňující aplikace sítotiskových barevných fólií HS Foil. Vhodný pro aplikace na bavlnu a 
polyester včetně jejich směsí, funkční textilie a podobně. 
průměrná tloušťka fólie: 60 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  5+10 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. odstraňte krycí (růžovou) fólii z P.S.Adhesive 
2. motiv vyřežte zrcadlově 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
5. aplikujte na termolisu 5 vteřin 
6. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla 
7. na nažehlený motiv z P.S.Adhesive položte odpovídající rozměr hrubě zastřihnuté HS Foil 
8. aplikujte na termolisu 10 vteřin 
9. odstraňte zbytek HS Foil - zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C naruby - vhodnější je prací program nízkých teplot 
• odolnost proti praní je vázána na odolnost použité sítotiskové fólie 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 P.S. Adhesive 116,00 Kč 110,20 Kč 104,40 Kč

50 10 HS Foil nelze odmotávat (cena je 
platná pro odběr role 10 bm) 83,00 Kč
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Blackboard / Whiteboard 

popis: 

Blackboard / Whiteboard je nažehlovací materiál podobný klasické fólii PS Film, ale se 
speciálním matně černým / bílým povrchem navrženým pro popis tekutou křídou. Snadno 
může být opakovaně umytý vodou a znovu popsaný. Vhodný pro textilie ze 100% bavlny, 
100% polyesteru, bavlněných směsí.  
průměrná tloušťka fólie Blackboard: 95 mikronů 
průměrná tloušťka fólie Whiteboard: 160 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 135°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 258,00 Kč 245,10 Kč 232,20 Kč
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P.S. Film Lumen 

popis: 

P.S. FILM LUMEN je bílá fotoluminiscenční fólie nažloutle fosforeskující se zeleným nádechem 
určená pro textilie ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí. Snadno se separuje. 
Lze nažehlit i ve více vrstvách. 
průměrná tloušťka fólie: 100 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla, nebo zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 390,00 Kč 370,50 Kč 351,00 Kč

Stránka   z  13 46 zpět na obsah Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



  
P.S. Perfor 

popis: 

P.S. FILM PERFOR je velice tenký a umožňuje prodyšnost zažehleného materiálu. Vhodný pro 
materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky vyjma 
nylonu. Použitelný hlavně na větší aplikace, nebo na dětská trička, kde je vyžadována vysoká 
prodyšnost a neblokování prostupu vlhkosti pod fólií. 
průměrná tloušťka fólie: 90 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla, nebo zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 232,00 Kč 220,40 Kč 208,80 Kč
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SPARKLE (VIDEOFLEX MODA GLITTER) 

popis: 

Materiál Sparkle (původní název Moda Glitter první verze) je nažehlovací materiál s 
glitrovaným efektem. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, 
bavlněných směsí a další syntetické látky. Nevhodný pro nylon a impregnované látky. 
průměrná tloušťka fólie: 120 mikronů 

podkladová fólie: 

polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena (Sparkle - zatepla) 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C (Sparkle do 60°C) 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Videoflex Moda Glitter 217,00 Kč 206,15 Kč 195,30 Kč

50 25 Sparkle Glass 231,00 Kč 219,45 Kč 207,90 Kč

50 25 Sparkle Color 244,00 Kč 231,80 Kč 219,60 Kč
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Twinkle 

popis: 

Reflexní a třpytivý materiál Twinkle je cestou jak dosáhnout výrazného glitrovaného efektu s 
reflexními vlastnostmi a s naprosto hladkým povrchem. Jedná se o fólii na bázi polyuretanu. 
Větší tloušťka umožňuje dosáhnout třpytivého efektu, ale znemožňuje vyřezávání velmi 
drobných detailů. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných 
směsí a další syntetické látky. Nevhodný pro sublimací potištěné, nylonové a impregnované 
látky. 
průměrná tloušťka fólie: 235 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (2,5 - 3,5 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál - pro snazší separaci doporučujeme ponechat vyřezaný 

materiál na teplém místě cca 60-70°C na pár sekund 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• pouze naruby, do 40°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 253,00 Kč 240,35 Kč 227,70 Kč
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MODA GLITTER 2 

popis: 

Moda Glitter druhé verze je nažehlovací materiál s glitrovaným efektem. Je použitelný pro 
materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. 
Nevhodný pro nylon a impregnované látky. Oproti první verzi je Moda Glitter 2 s výraznějším 
glitrovaným efektem a navýšeným obsahem lesklých plošek. 
průměrná tloušťka fólie: 350 mikronů 

podkladová fólie: 

polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 160°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena, nebo zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 260,00 Kč 247,00 Kč 234,00 Kč

50 25 speciální a fluorescentní 298,00 Kč 283,10 Kč 268,20 Kč
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VIDEOFLEX, VIDEOFLEX PU 

popis: 

Materiál Videoflex je tlustější materiál s pogumovaným povrchem bez obsahu PVC. Videoflex 
PU je díky použité technologii výrazně tenčí a umožňuje navíc i vrstvené aplikace. Jsou 
použitelné pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další 
syntetické látky. Nevhodný pro nylon a impregnované látky. 
průměrná tloušťka fólie Videoflex: 250 mikronů 
průměrná tloušťka fólie Videoflex PU: 85 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  Videoflex - střední (3-4 bary), Videoflex PU - nízký (2-3 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 80°C (Videoflex PU do 60°C) 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 212,00 Kč 201,40 Kč 190,80 Kč

50 25 speciální 224,00 Kč 212,80 Kč 201,60 Kč

50 25 fluorescentní 248,00 Kč 235,60 Kč 223,20 Kč
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VERNICE 

popis: 

Vernice je materiál se speciálním lesklým povrchem. Díky malé tloušťce je možné je vrstvit. Je 
použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další 
syntetické látky. Nevhodný pro nylon a impregnované látky. 
průměrná tloušťka fólie: 90 mikronů 

podkladová fólie: 

polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 30°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 261,00 Kč 247,95 Kč 234,90 Kč
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STRIPFLOCK PRO 

popis: 

Stripflock je flockový materiál pro vyřezávané aplikace. Je použitelný pro materiály ze 100% 
bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. Nevhodný pro nylon a 
impregnované látky. 
průměrná tloušťka fólie: 500 mikronů 

podkladová fólie: 

polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena, nebo zatepla 

praní: 

• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 299,00 Kč 284,05 Kč 269,10 Kč

50 25 speciální a fluorescentní 311,00 Kč 295,45 Kč 279,90 Kč
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Thermoreflex® Silver / Color 

popis: 

Thermoreflex® je speciální reflexní materiál s velmi vysokou odrazivostí světla při přímém 
nasvícení. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a 
další syntetické látky. Obsahuje skleněná vlákna, takže se při řezání čepel zahřívá a tupí. 
Doporučujeme používat starší nože. Reflex Silver splňuje normu EN ISO 20471 pro použití 
podle pravidel silničního provozu. 
průměrná tloušťka fólie: 160-190 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

Vzhledem k velmi širokému spektru dostupných textilií na trhu, berte zde uvedený 
návod zpracování pouze jako doporučený. 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  5 vteřin + dožehlení 10 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. cca 5 vteřin aplikujte na termolisu s dobře předehřátou spodní pracovní deskou 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla 
6. překryjte motiv silikonovým papírem (teflonem) 
7. dožehlete 10 vteřin v termolisu 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Silver 372,00 Kč 353,40 Kč 334,80 Kč

50 10 Colored 451,00 Kč 428,45 Kč 405,90 Kč
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Thermoreflex® 2000 

popis: 

Thermoreflex® 2000 je podobně jako Thermoreflex® speciální reflexní materiál s ještě větší 
odrazivostí světla při přímém nasvícení (více jak 100 lumenů) a se zvýšenou odolností při 
praní. Thermoreflex® 2000 splňuje normy EN ISO 20471 pro použití podle pravidel silničního 
provozu. Je použitelný pro materiály ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a 
další syntetické látky. Obsahuje skleněná vlákna, takže se při řezání čepel zahřívá a tupí. 
Doporučujeme používat starší nože. 
průměrná tloušťka fólie: 180 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C 
čas:  3 vteřiny + dožehlení 10 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 2-3 vteřiny 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena 
6. překryjte motiv silikonovým papírem 
7. dožehlete 10 vteřin v termolisu 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60-90°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 10 základní 449,00 Kč 426,55 Kč 404,10 Kč
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Thermoreflex® Extra 

popis: 

Thermoreflex® Extra je podobně jako Thermoreflex® speciální reflexní materiál s velmi 
vysokou odrazivostí světla při přímém nasvícení. Thermoreflex® Extra je vhodný pro obtížné 
látky jako například nylon, sportovní oblečení, tašky, deštníky a podobné. Obsahuje skleněná 
vlákna, takže se při řezání čepel zahřívá a tupí. Doporučujeme používat starší nože.  
průměrná tloušťka fólie: 110 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 160°C 
čas:  5 vteřin + dožehlení 10 vteřin 
tlak:  nízký (2/3 bary) 

postup zpracování: 

1. odstraňte ochrannou barevnou fólii, pokud je přítomna 
2. motiv vyřežte zrcadlově 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
5. aplikujte na termolisu 2-3 vteřiny 
6. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena 
7. překryjte motiv silikonovým papírem 
8. dožehlete 10 vteřin v termolisu 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 30°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 360,00 Kč 342,00 Kč 324,00 Kč
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SOFT 

popis: 

Polyuretanová, velmi pružná a extrémně tenká folie určená pro řezanou grafiku. Folie má velmi 
jemný povrch a vysokou přilnavost k aplikovanému povrchu. Je použitelná pro materiály ze 
100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další syntetické látky. Výborně se hodí pro 
velmi pružné textilie jako Lycra a podobně. Nově má lepivý podklad pro snazší manipulaci. 
průměrná tloušťka fólie: 85 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 225,00 Kč 213,75 Kč 202,50 Kč
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BRICK lesk/mat 

popis: 

Velmi tlustá polyuretanová folie pro řezanou grafiku. Vhodná pro aplikace na bavlnu, polyester 
a směsi těchto materiálů. I přes větší tloušťku lze fólii snadno vyřezávat, separovat i aplikovat. 
Doporučujeme vyhnout se při tvorbě grafiky drobným detailům. 
průměrná tloušťka fólie: 1000 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  5 + 15-20 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. vzhledem k citlivosti fólie na teplo - doporučujeme před aplikací nahřát spodní desku lisu na 
155°C po dobu 2 minut. 

2. motiv vyřežte zrcadlově (doporučujeme použít nůž s ostrým úhlem sklonu a nevyřezávat 
detaily menší než 1 cm) 

3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
5. aplikujte na termolisu 5 vteřin 
6. otočte textilií včetně nažehleného motivu naruby a dožehlete 15-20 vteřin z rubové strany 
7. pokud není možné provést transfer pomocí bodů 5 a 6, tak nažehlete motiv standardně z 
čelní strany po dobu 20 vteřin 

8. odstraňte podkladovou fólii až v momentě úplného vystydnutí 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 331,00 Kč 314,45 Kč 297,90 Kč

50 25 fluorescentní 380,00 Kč 361,00 Kč 342,00 Kč

50 25 ostatní 350,00 Kč 332,50 Kč 315,00 Kč
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BRICK 600 lesk/mat 

popis: 

Tlustá polyuretanová folie pro řezanou grafiku. Vhodná pro aplikace na bavlnu, polyester a 
směsi těchto materiálů. Díky menší tloušťce oproti klasickému materiálu BRICK ji lze snadněji 
vyřezávat, separovat i aplikovat. Doporučujeme vyhnout se při tvorbě grafiky menším 
detailům. 
průměrná tloušťka fólie: 600 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  25 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. vzhledem k citlivosti fólie na teplo - doporučujeme před aplikací nahřát spodní desku lisu na 
155°C po dobu 2 minut. 

2. motiv vyřežte zrcadlově (doporučujeme použít nůž s ostrým úhlem sklonu a nevyřezávat 
detaily menší než 1 cm) 

3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
5. aplikujte na termolisu 20 vteřin 
6. odstraňte podkladovou fólii až v momentě úplného vystydnutí 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 312,00 Kč 296,40 Kč 280,80 Kč
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3D TECHNO 2019 

popis: 

3D-TECHNO je mírně pružný materiál, který při zažehlování "nabobtná = ohne se" do 3D  
zaobleného tvaru a struktury. Maximální vzniklá “tloušťka” efektu při níže uvedeném postupu a 
parametrech je 500 micronů.  
průměrná tloušťka fólie: 200 mikronů 

podkladová fólie: 

polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 140°C manuální lis, 155°C automatický lis 
čas:  3 + 20 vteřin 
tlak:  vysoký (4/5 barů) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. předehřejte spodní desku lisu „zažehlováním“ minimálně na 140°C po dobu 20 sekund 
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
5. aplikujte na termolisu 3 vteřiny 
6. odstraňte podkladovou vrstvu - zatepla 
7. dožehlete 20 vteřin 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• je možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 256,00 Kč 243,20 Kč 230,40 Kč
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P.S. SUBLI LT 

popis: 

P.S. FILM SUBLI je materiál určený k nažehlování na textilie obarvené sublimačními inkousty. 
Speciální složení a proces výroby vytváří bariéry proti zbarvení P.S. SUBLI sublimačním 
barvivem. 
průměrná tloušťka fólie: 110 mikronů 

podkladová fólie: 

lepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 130°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vyřežte zrcadlově 
2. vyseparujte přebytečný materiál 
3. umístěte motiv na textil včetně podkladové vrstvy 
4. aplikujte na termolisu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu - zastudena, nebo zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 základní 215,00 Kč 204,25 Kč 193,50 Kč

50 25 speciální a fluorescentní 223,00 Kč 211,85 Kč 200,70 Kč
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SUBLITHIN matt LT 

popis: 

SUBLITHIN matt LT je materiál určený k potisku ekosolventními a solventními inkousty a 
následně pro nažehlování na textilie obarvené sublimačními inkousty. Speciální složení a proces 
výroby vytváří bariéry proti zbarvení fólie sublimačním barvivem. 
průměrná tloušťka fólie: 110 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 130°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte  
2. nechte tisk 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. sejměte z podkladové vrstvy - nejlépe za použití přenosové fólie TTD Easy 
5. umístěte motiv na textil včetně přenosové fólie TTD Easy 
6. aplikujte na termolisu 
7. odstraňte přenosovou fólii - zatepla 
8. nedoporučujeme dožehlovat fólii v lisu po prvním transferu 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Sublithin matt LT 214,00 Kč 203,30 Kč 192,60 Kč

75 25 Sublithin matt LT 321,00 Kč 304,95 Kč 288,90 Kč

Stránka   z  29 46 zpět na obsah Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



  
EASY SUBLI 

popis: 

EASY SUBLI je nažehlovací materiál určený k potisku sublimačními inkousty a následnou 
aplikaci na bavlnu. 
průměrná tloušťka fólie: 220 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte  
2. nechte tisk 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. sejměte z podkladové vrstvy buď ručně, nebo za použití přenosové fólie TTD Special 
5. umístěte motiv na textil a překryjte jej silikonovým papírem, v případě použití přenosové 

fólie překrytí není nutné 
6. aplikujte na termolisu 
7. odstraňte silikonový papír zatepla, v případě použití přenosové fólie zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• je možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Easy Subli 311,00 Kč 295,45 Kč 279,90 Kč
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Hi-5 PRINT mat/lesk 

popis: 

Hi-5 PRINT je tiskový materiál, potisknutelný solventními, ekosolventními a latexovými 
inkousty, speciálně navržený pro aplikaci na polyesterové funkční a jiné citlivé textilie, kde je 
vyžadována nízká teplota aplikace. Fólie se aplikuje pouze během 5ti vteřin, aby se textilie co 
nejméně namáhala a také se díky tomu velmi zvyšuje produktivita. 
průměrná tloušťka fólie: 85 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 120°C (textil < 150g), 150°C (textil > 150g) 
čas:  5 vteřin 
tlak:  vysoký (4/5 barů) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte  
2. nechte tisk 4 hodiny zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. sejměte z podkladové vrstvy - nejlépe za použití přenosové fólie TTD Easy 
5. umístěte motiv na textil včetně přenosové fólie TTD Easy 
6. aplikujte na termolisu 
7. odstraňte přenosovou fólii zatepla 
8. nedoporučujeme dožehlovat fólii v lisu po prvním transferu 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce na program pro syntetické tkaniny 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Hi-5 PRINT mat/lesk 180,00 Kč 171,00 Kč 162,00 Kč

75 25 Hi-5 PRINT mat/lesk 270,00 Kč 256,50 Kč 243,00 Kč
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COLORPRINT, COLORPRINT EXTRA 

popis: 

Jde o potisknutelné nažehlovací materiály ecosolventními a solventními inkousty, kdy 
COLORPRINT je určený pro normální materiály vyrobené ze 100% bavlny, 100% polyesteru, 
bavlněných směsí a další syntetické látky. COLORPRINT EXTRA je určen pro nylon a další 
obtížné materiály.  
průměrná tloušťka fólie: 170 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 150°C pro COLORPRINT, 165°C pro COLORPRINT EXTRA 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte  
2. nechte tisk 12 hodin zaschnout před jeho rolováním, dalším zpracováním, či nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. sejměte z podkladové vrstvy - nejlépe za použití přenosové fólie TTD Easy 
5. umístěte motiv na textil včetně přenosové fólie TTD Easy 
6. aplikujte na termolisu 
7. odstraňte přenosovou fólii - zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 50°C (COLORPRINT) - 30°C (COLORPRINT EXTRA) naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Colorprint 175,00 Kč 166,25 Kč 157,50 Kč

75 25 Colorprint 262,50 Kč 249,38 Kč 236,25 Kč

50 25 Colorprint Extra 208,00 Kč 197,60 Kč 187,20 Kč

75 25 Colorprint Extra 312,00 Kč 296,40 Kč 280,80 Kč
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COLORPRINT PU+, COLORPRINT PU EXTRA 

LESK / MAT 
popis: 

Jde o potisknutelné nažehlovací materiály ecosolventními a solventními inkousty, určené pro 
normální materiály vyrobené ze 100% bavlny, 100% polyesteru, bavlněných směsí a další 
syntetické látky. COLORPRINT PU EXTRA je určený pro obtížnější materiály jako jsou nylon, 
kůže, polyamid, deštníky, tašky a materiály se silikonovou penetrací.  
průměrná tloušťka fólie: 80 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte  
2. nechte tisk 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. sejměte z podkladové vrstvy za použití přenosové fólie TTD Easy 
5. umístěte motiv na textil včetně přenosové fólie TTD Easy 
6. aplikujte na termolisu 
7. odstraňte přenosovou fólii - zatepla 
praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Colorprint PU+  
mat/lesk 179,00 Kč 170,05 Kč 161,10 Kč

75 25 Colorprint PU+  
mat/lesk 268,50 Kč 255,08 Kč 241,65 Kč

50 25 Colorprint PU Extra  
mat/lesk 208,00 Kč 197,60 Kč 187,20 Kč

75 25 Colorprint PU Extra  
mat/lesk 312,00 Kč 296,40 Kč 280,80 Kč
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CRYSTAL PU (lesk/mat) 

popis: 

Jde o velmi tenké, transparentní, nažehlovací materiály potisknutelné ecosolventními a 
solventními inkousty, určené pro světlé textilie vyrobené ze 100% bavlny, 100% polyesteru, 
bavlněných směsí a další syntetické látky. 
průměrná tloušťka fólie: 80 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 165°C (matná varianta), 155°C (lesklá varianta) 
čas:  20 vteřin (matná varianta), 15 vteřin (lesklá varianta) 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte zrcadlově 
2. nechte tisk aspoň 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či 

nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. umístěte motiv na textil včetně podkladové fólie 
5. aplikujte na termolisu 
6. odstraňte podkladovou fólii - zastudena 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Crystal PU mat/lesk 183,00 Kč 173,85 Kč 164,70 Kč
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SOFT PRINT 3.0 

popis: 

Jde o velmi tenký a elastický, transparentní, nažehlovací materiál, potisknutelný 
ecosolventními a solventními inkousty. Je vhodný na větší plochy, určený pro světlé textilie 
vyrobené z bavlny, polyesteru, Lycry®, bavlněných směsí a další syntetické látky, včetně 
elastických. 
průměrná tloušťka fólie: 45 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte zrcadlově 
2. nechte tisk aspoň 1 hodinu zaschnout před jeho separování, srolováním a dalším 

zpracováním, či nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. před prvním použitím doporučujeme nahřát spodní desku po dobu 15 sec. na 155°C 
5. umístěte motiv na textil včetně podkladové fólie 
6. aplikujte na termolisu 
7. odstraňte podkladovou fólii ihned horkou, nebo teplou 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Soft Print 3.0 176,00 Kč 167,20 Kč 158,40 Kč
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SOFT PRINT COLOR (lesk/mat) 

popis: 

Jde o velmi tenký a elastický, nažehlovací materiál, potisknutelný ecosolventními a solventními 
inkousty. Je vhodný na větší plochy a je určený také pro tmavé textilie vyrobené z bavlny, 
polyesteru, Lycry®, bavlněných směsí a další syntetické látky, včetně elastických. 
průměrná tloušťka fólie: 45 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte  
2. nechte tisk aspoň 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či 

nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. sejměte z podkladové vrstvy za použití přenosové fólie TTD Easy 
5. umístěte motiv na textil včetně přenosové fólie TTD Easy 
6. aplikujte na termolisu 
7. odstraňte přenosovou fólii - zatepla 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Soft print Color 
mat/lesk 223,00 Kč 211,85 Kč 200,70 Kč

75 25 Soft print Color 
mat/lesk 334,50 Kč 317,78 Kč 301,05 Kč
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DigiBrick 

popis: 

Tiskněte na Brick! DigiBrick je materiál o větší tloušťce, podobně jako má fólie Brick. Díky 
tomu dodá DigiBrick Vašim návrhům třetí rozměr. Vhodný je pro aplikace na bavlnu, polyester 
a směsi těchto materiálů. I přes větší tloušťku lze fólii snadno vyřezávat i na kombinovaném 
plotru a následně separovat i aplikovat. Doporučujeme vyhnout se při tvorbě ořezové hrany 
drobným detailům pod 0,5 cm. Digibrick lze potisknout inkousty ekosolventními a UV. 
průměrná tloušťka fólie: 750 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 155°C 
čas:  25 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte  
2. nechte tisk aspoň 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či 

nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. sejměte z podkladové vrstvy, u rozřezaných motivů lze použít přenosovou fólii TTD Easy 
5. vzhledem k citlivosti fólie na teplo - doporučujeme před aplikací nahřát spodní desku lisu na 

155°C po dobu 20 vteřin 
6. aplikace na termolisu: 

• pokud používáte TTD Easy: umístěte motiv na textil včetně TTD Easy a zažehlete 
5 vteřin, následně sundejte přenosku zatepla a motiv překryjte silikonovým 
papírem, dožehlete po dobu 20 vteřin 

• pokud máte motiv bez přenosové fólie, umístěte jej na textil, překryjte 
silikonovým papírem a zažehlete po dobu 25 vteřin 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• je možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 DigiBrick 317,00 Kč 301,15 Kč 285,30 Kč
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JETFLOCK solvent 

popis: 

Jde o polyesterový flock s krátkým chlupem, určený k potisku solventními nebo ecosolventními 
inkousty s následným ořezem. Vyznačuje se vysokou krycí schopností, vynikající reprodukcí 
barev a snadným zpracováním.  
průměrná tloušťka fólie: 450 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá polyesterová podkladová fólie 

základní nastavení: 

teplota: 180°C 
čas:  15 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. motiv vytiskněte a vyřízněte  
2. nechte tisk aspoň 12 hodin zaschnout před jeho srolováním, dalším zpracováním, či 

nažehlením 
3. vyseparujte přebytečný materiál 
4. sejměte motiv z podkladové vrstvy, umístěte na místo a použijte silikonovou krycí vrstvu 
5. aplikujte na termolisu 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 60°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• možné sušit v sušičce 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 Jetflock Solvent 228,00 Kč 216,60 Kč 205,20 Kč
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Laser Transfer 

popis: 

Nažehlovací materiál formátovaný do archů velikosti A3 a A4, potisknutelný na většině typů  
laserových a inkoustových tiskáren (nutné předem provést ověřovací testy). Vhodný pro světlé 
nebo tmavé barevné textilie, bavlnu, polyester, bavlněné směsi. Nevhodný pro sublimací 
potištěné látky. 
Nastavení tiskárny je individuální a funkčnost je nutné předem ověřit na vzorcích! 
průměrná tloušťka fólie: 105 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá papírová fólie s coatingem 

základní nastavení: 

teplota: 200°C 
čas:  40 + 40 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. vytiskněte motiv - ořízněte a vyseparujte, pokud je to požadováno 
2. vyjměte ručně tisk z podkladové fólie a umístěte jej na textilii, v případě vyřezaného 
členitého motivu nechte tisk schnout min.3 hod. a pak jej přeneste pomocí přenosky 

3. překryjte tisk silikonovým papírem a zažehlete 40 sec. na 200°C, pokud je použita 
přenosová fólie zažehlete v prvním kroku materiál včetně této fólie. Následně ji odstraňte a 
překryjte tisk silikonovým papírem 

4. dožehlete tisk 40 sec. na 200°C, vyjměte textilii z lisu a ochlaďte silikonový papír pro 
zabránění obtisknutí toneru do papíru, po vychladnutí jej opatrně sejměte 

5. pro vytvoření “jemnějšího vzhledu” lehce textilií po nažehlení protáhněte na všechny strany 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

formát: cena za 10 ks cena za 25 ks  
(sleva 5%)

cena za 50 ks 
(sleva 10%)

A4 36 Kč/list 34,20 Kč/list 32,40 Kč/list

A3 69 Kč/list 65,55 Kč/list 62,10 Kč/list
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Laser White 

popis: 

Nažehlovací materiál formátovaný do archů velikosti A3 a A4, potisknutelný na většině typů  
laserových a inkoustových tiskáren (nutné předem provést ověřovací testy). Vhodný na bílé, 
nebo velmi světlé textilie, bavlnu, polyester, bavlněné směsi. Nevhodný pro sublimací potištěné 
látky. 
Nastavení tiskárny je individuální a funkčnost je nutné předem ověřit na vzorcích! 
průměrná tloušťka fólie: 105 mikronů 

podkladová fólie: 

nelepivá papírová fólie s coatingem 

základní nastavení: 

teplota: 200°C 
čas:  15 + 10 vteřin 
tlak:  střední (3-4 bary) 

postup zpracování: 

1. vytiskněte motiv zrcadlově - ořízněte a vyseparujte, pokud je to požadováno 
2. umístěte materiál na textilii včetně podkladového papíru a zažehlete 15 sec na 200°C 
3. odstraňte podkladní papír ihned po zažehlení 
4. překryjte tisk silikonovým papírem a zažehlete 10 sec. na 200°C 
5. odstraňte krycí papír 
6. pro vytvoření “jemnějšího vzhledu” lehce textilii po nažehlení protáhněte na všechny strany 

praní: 

• prát nejdříve 24 hodin po nažehlení 
• teplota maximálně do 40°C naruby 
• nepoužívejte bělidla a jiné agresivní prací prášky 
• bez chemického čištění 
• není možné sušit v sušičce 

cena: 

formát: cena za 10 ks cena za 25 ks  
(sleva 5%)

cena za 50 ks 
(sleva 10%)

A4 18 Kč/list 17,10 Kč/list 16,20 Kč/list

A3 36 Kč/list 34,20 Kč/list 32,40 Kč/list
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TTD Easy - přenosová fólie 

popis: 

Transparentní lepivá polyesterová přenosová fólie odolávající vyšším teplotám určená k 
přenosu a následnému zažehlení potisknutelných fólií Siser, nebo k zažehlování strassových 
kamínků. Lze ji použít opakovaně v závislosti na textilii, na kterou se nažehluje. 

podkladová fólie: 

nelepivá papírová fólie s coatingem 

postup zpracování: 

1. před použitím odstraňte podkladový papír 
2. aplikujte na tiskový přenášený materiál manuálně, nebo pomocí laminátoru 
3. vytlačte větší vzduchové kapsy pomocí hladítka 
4. otočte zpracovávaný motiv přenosovou fólií dolů směrem k desce stolu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu přenášeného materiálu 
6. aplikujte dle postupu konkrétního přenášeného materiálu 
7. při splnění pokynů odstranění přenosové fólie podle konkrétního přenášeného materiálu je 

možné použít přenosovou fólii opakovaně do doby, než bude významně snížena její lepivost 
zachyceným prachem a chlupy z textilu 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 TTD Easy 58,00 Kč 55,10 Kč 52,20 Kč

75 25 TTD Easy 87,00 Kč 82,65 Kč 78,30 Kč
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TTD Special - přenosová fólie 

popis: 

Transparentní lepivá silikonová přenosová fólie odolávající vyšším teplotám určená k přenosu a 
následnému zažehlení fólie EASY SUBLI. 

podkladová fólie: 

nelepivá papírová fólie s coatingem 

postup zpracování: 

1. před použitím odstraňte podkladový papír 
2. aplikujte na tiskový přenášený materiál manuálně, nebo pomocí laminátoru 
3. vytlačte větší vzduchové kapsy pomocí hladítka 
4. otočte zpracovávaný motiv přenosovou fólií dolů směrem k desce stolu 
5. odstraňte podkladovou vrstvu přenášeného materiálu 
6. aplikujte dle postupu konkrétního přenášeného materiálu 
7. Vzhledem k povaze sublimačního potisku na přenášeném materiálu EASY SUBLI, 

nedoporučujeme používat přenosovou fólii TTD Special více než jednou. 

cena: 

šířka fólie 
(cm)

návin 
(m) barvy

cena za bm

1-4 bm 5-24 bm 
(sleva 5%)

25 bm a více 
(sleva 10%)

50 25 TTD Special 73,00 Kč 69,35 Kč 65,70 Kč
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Poznámky 

Důležité: 

• Přiložený vzorkovník barev je pouze orientační - tištěný vzorkovník reálných barev je 
dostupný při osobním odběru zboží na prodejně, nebo na vyžádání poštou. 

• Před použitím doporučujeme udělat zkoušku vhodnosti materiálu a prací test. 

Vaše poznámky: 
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Navštivte náš e-shop! 
WWW.SISER.CZ

Využijte možnosti výběru zboží na e-shopu 24 hodin denně 7 dní v týdnu! 

Náš e-shop poskytuje přehled o dostupných materiálech a příslušenství, aktuální informace o 
skladovém množství a nabízí i snadnou orientaci v celém sortimentu produktů, včetně 
přehledného navigačního stromu, kde vyhledáte konkrétní vhodný produkt podle zamýšlené 
aplikace a druhu textilu. 

Kromě prodávaných produktů na stránkách www.siser.cz naleznete i řadu návodů a dalších 
informací v sekci “Blog”. 
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Objednávky 

odesíláme s 

doručením 

následující 

pracovní den!

http://www.siser.cz
http://www.siser.cz


  

   PROFISIGN plus s.r.o.  

       Papírenská 1 
       160 00, Praha 6 
       Identifikační údaje:  IČ: 27169189 
          DIČ: CZ27169189 

       tel.:   +420 226 200 190 
       E-mail: info@profisignplus.cz  
       Web:  www.profisignplus.cz 

   Otevírací doba: 

       pondělí - pátek: 8:30 - 17:00 

   Více informací: 
       http://www.siser.cz 
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