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Print Manager

תוכנת מנהל צבע איכותית מבטיחה לך הלקוח דיוק מירבי 
באיכות ההדפסה, חשוב לבחור במוצר עליו אנו רוצים להדפיס

כדי להבטיח איכות מיטבית , התוכנה מבצעת את ההתאמה באופן
אוטומטי ומובטח לך כי תקבל צבעים מדױיקים ואיכותײם בסיום ההדפסה.

 SG500המדפסת המושלמת לעסקים 

 SAWGRASS  מדפסת חדשה מבית

SG400  מדפסת זו שודרגה לעומת הדגם הקודם
WIFI ניתן לשלוח להדפסה ב *

* מעבד מהיר יותר
 A-4 שטח הדפסה *

* מדפיסה ברזולוציה גבוהה יותר
SubliJet UHD נוסחה חדשה לדיו *

* משודרגת לטכנולוגיה העדכנית ביותר
* הוחלפו גלגלי המשיכה למנוע 

אחריות לשנתײם* 

איכױות הדפסה חדשות
 new resolution

    High Speed 600 x 600 dpi 
High Quality 1200 x 600 dpi   
Advanced 1200 x 1200 dpi    
Ultra Fine     4880 x 1200 dpi
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בקרוב / חדש

מדפסת סובלימציה

ח ד ש ה !



oz 12ספל  אמײל לבן   
 Enamel SPCCחומר :

Stainless Steel Rim 
תכולה - 341 מ”ל
גודל : 8.5 - 8 ס”מ

מחיר : 9 ש”ח
 

oz 12ספל אמײל צבעוני   
 Enamel SPCCחומר :

Stainless Steel Rim 
תכולה - 341 מ”ל
גודל : 8.5 - 8 ס”מ

מחיר : 11 ש”ח
 

oz 8ספל קמפר לבן עם שפה שחורה  
 חומר : קרמיקה

תכולה - 227 מ”ל
גודל : 7.8  - 8.6 ס”מ

מחיר : 6 ש”ח
 

oz 18שײקר קוקטײל   
3 חלקים

 Stainless Steelחומר :
תכולה - 511 מ”ל

גודל : 6 - 8.5 -21 ס”מ
מחיר : 28 ש”חלבן - 

מחיר : 27 ש”חנירוסטה- 
 

11ozספל נירוסטה לטיולים   
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
312תכולה -  מ”ל
גודל : 8-6 ס”מ
מחיר : 19 ש”ח
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oz 30כוס ענקית לניסיעות 
Stainless Steel Vacuum

 צבע - לבן - 852 מ”ל
גודל : 19.5 - 10 -7.6 ס”מ

מחיר : 48 ש”ח

oz 30כוס ענקית לניסיעות 
Stainless Steel Vacuum
צבע - נירוסטה - 852 מ”ל
גודל : 19.5 - 10 -7.6 ס”מ

מחיר : 46 ש”ח

oz 20כוס ענקית לניסיעות 
Stainless Steel Vacuum

568צבע - לבן -  מ”ל  
גודל : 17.5-8.5-7 ס”מ

מחיר : 38 ש”ח

oz 20כוס ענקית לניסיעות 
Stainless Steel Vacuum
568צבע - נירוסטה -  מ”ל
גודל : 17.5-8.5-7 ס”מ

מחיר : 37 ש”ח

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל
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בקבוק מײם באולינג 500 מ”ל 
 Stainless Steelחומר :

נירוסטה דו שכבתי
פנימי 304 , חיצוני 201

איכותי ביותר בקופסת קרטון
מחיר 27 ש”חנירוסטה -  

 

בקבוק באולינג
צבע - לבן / תכלת 
מחיר : 30 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - לבן / סגול
מחיר : 30 ש”ח 

 

בקבוק באולינג 
צבע - לבן / אפרסק
מחיר : 30 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - לבן

מחיר : 28 ש”ח 
 

oz 16כוס סטארבקס 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 455 מ”ל

גודל : 22.5-6.7 ס”מ
לבן - מחיר 35 ש”ח

נירוסטה - מחיר 33 ש”ח
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בקבוק חלב עם מכסה 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
500 מ”ל  תכולה -

גודל : 22- 7.4 ס”מ
מחיר : 31 ש”ח

 

בקבוק מים תרמי 500 מ”ל 
 Stainless Steelחומר :

נירוסטה דו שכבתי עם מכסה מעץ
פנימי 304 , חיצוני 201

איכותי ביותר בקופסת קרטון
מחיר 32 ש”חנירוסטה -  

 

oz 10ספל תרמי לניסיעות 
Stainless Steel Vacuum

284צבע - לבן -  מ”ל  
מחיר : 40 ש”ח

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל
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ירוק

אדום

ורוד

צהוב

oz 12כוס אמײל   
 Enamel SPCCחומר :

Stainless Steel Rim 
תכולה - 341 מ”ל
גודל : 8.5 - 8 ס”מ
מחיר  : 11 ש”ח

 

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל
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oz 12כוס אמײל   
 Enamel SPCCחומר :

Stainless Steel Rim 
תכולה - 341 מ”ל
גודל : 8.5 - 8 ס”מ

מחיר : 11 ש”ח
 

אפור

שחור

כחול

תכלת

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל
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מחזיק מפתחות אהבה
עם מנעול

גודל המחזיקים
מרובע גובה 80 מ”מ/40-40 מ”מ
עגול גובה 75 מ”מ/קוטר 40 מ”מ
לב גובה 75 מ”מ/ 40-35 מ”מ 

מחיר : 11 ש”ח
 

מסגרת לב לתמונה
 עם שלג

גודל :9.7 - 8.7 ס”מ
מחיר : 10 ש”ח

 

מסגרת איגלו לתמונה
 עם שלג

גודל :8.5 - 9 ס”מ
מחיר : 10 ש”ח

 

קופסה מעץ
קופסת עץ לזכרונות

גודל : 12.5-12.5-7 ס”מ
כולל לוח עץ להדפסה
גודל : 12-11.6 ס”מ

מחיר : 14 ש”ח
 

עגול
לב

מרובע

מעוכב
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קולר לכלב - לבן
גודל : 2.5 - 65 ס”מ

מחיר : 10 ש”ח
 

קולר לכלב - שחור / לבן
גודל : 1.6 - 65 ס”מ

מחיר : 10  ש”ח
 

קולר לכלב / סובלימציה
 

oz 14ספל תרמי נירוסטה 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 398 מ”ל

גודל : 14.5-8.2 ס”מ
מחיר : 25 ש”ח

 

oz 14ספל תרמי לבן 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 398 מ”ל

גודל : 14.5-8.2 ס”מ
מחיר : 25 ש”ח
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תיק גב לילד - בד קטיוני
בד קטיוני מעורב איכותי ביותר. 

דגם משופר ,מחוזק בתפרים
גודל : 35-26-10 ס”מ

שטח הדפסה : 20-22 ס”מ
מחיר : 20 ש”ח 

כחול 

שחור

סגול
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תיק גב לילד - בד קטיוני
בד קטיוני מעורב איכותי ביותר. 

דגם משופר ,מחוזק בתפרים
גודל : 35-26-10 ס”מ

שטח הדפסה : 20-22 ס”מ
מחיר : 20 ש”ח 
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ורוד

אפור

ג’ינס
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קלמר 3 תאים - ג’ינס
בד קטיוני מעורב איכותי ביותר 

גודל : 21-14-8 ס”מ
שטח הדפסה : 22-12 ס”מ

מחיר : 10 ש”ח 

קלמר תא אחד - ג’ינס
בד ג’ינס 100% כותנה 
גודל : 21.5-14.5 ס”מ
מיועד לדפוס משי , 

HTV ריקמה או פלקס
מחיר : 4 ש”ח 

קלמר צבעוני 3 תאים
,1680D בד איכותי

להדפסת סובלימציה 
במלאי צבעים : ורוד , כחול

גודל : 21-14 ס”מ
מחיר : 9 ש”ח 



שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il



מידנית לבקבוק 
בד איכותי להדפסת בסובלימציה 
במלאי צבעים : ורוד , כחול רױאל.

גודל 8-8-30 ס"מ
מחיר : 8 ש”ח 

תיק צידנית 
,1680D בד איכותי

להדפסת בסובלימציה 
במלאי צבעים : ורוד , כחול רױאל.

גודל : 23-18-16 ס"מ
שטח הדפסה : 23.5-17.5 ס”מ 

מחיר : 18 ש”ח 

ורודכחול
אדום

תיק גב לילד 
דגם משופר ,מחוזק בתפרים

גודל : 35-26-10 ס”מ
שטח הדפסה : 20-22 ס”מ

מחיר : 15 ש”ח 

תיק אוכל צידנית 
,1680D בד איכותי

להדפסת בסובלימציה 
במלאי צבעים : ורוד , כחול רױאל.

גודל 20-15-6 ס"מ
מחיר : 13 ש”ח 
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כריות נױ 100% כותנה

ציפית נױ צבעונית 100% מכותנה
ציפית כותנה איכותית ונעימה למגע

גודל  : 43-43 ס”מ
HTV מיועדת לריקמה , או פלקס

מחיר : 12 ש”ח

אופװיט

אדום

חרדל

כחול פטרול

חום

אפור

ירוק בהיר

ירוק זית

שחור

 

HOME GIFTS 

מוצר זה הינו מסדרת המוצרים החדשה ומיועד לשימוש ביתי.

מוצר זה מיוצר מבד איכותי ביותר תוך הקפדה מלאה על איכות.

.HTV מוצר זה ניתן להדפסה ריקמה או טרנספר פלקס / פלוק

מוצר זה אינו מיועד להדפסת סובלימציה.
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סינר ילד / שחור
סינר כותנה איכותי 
גודל  : 45-50 ס”מ

HTV מיועד לריקמה , או פלקס
מחיר : 6.5 ש”ח

סינר ילד איכותי ביותר 100% כותנה

סינר ילד / ג’ינס
סינר כותנה איכותי 
גודל  : 45-50 ס”מ

HTV מיועד לריקמה , או פלקס
מחיר : 7.5 ש”ח

סינר ילד / כאמל
סינר כותנה איכותי 
גודל  : 45-50 ס”מ

HTV מיועד לריקמה , או פלקס
מחיר : 6.5 ש”ח

סינר ילד / אפור כהה
סינר כותנה איכותי 
גודל  : 45-50 ס”מ

HTV מיועד לריקמה , או פלקס
מחיר : 6.5 ש”ח

 

HOME GIFTS 

מוצר זה הינו מסדרת המוצרים החדשה ומיועד לשימוש ביתי.

מוצר זה מיוצר מבד איכותי ביותר תוך הקפדה מלאה על איכות.

.HTV מוצר זה ניתן להדפסה ריקמה או טרנספר פלקס / פלוק

מוצר זה אינו מיועד להדפסת סובלימציה.

כפפה לסיר חם 
להדפסה בסובלימציה

גודל : 15-30ס”מ
מחיר : 4 ש”ח

כפפה / מעמד לסיר חם 
להדפסה בסובלימציה
גודל : 17.5-22 ס”מ

מחיר : 4 ש”ח
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סינר שף איכותי ביותר 100% כותנה

סינר - ג’ינס
סינר כותנה איכותי + 2 כיסים

גודל  : 70-80 ס”מ
HTV מיועד לריקמה , או פלקס

מחיר : 16.5 ש”ח

סינר - שחור
סינר כותנה איכותי + 2 כיסים

גודל  : 70-80 ס”מ
HTV מיועד לריקמה , או פלקס

מחיר : 15 ש”ח

סינר - כאמל 
סינר כותנה איכותי + 2 כיסים

גודל  : 70-80 ס”מ
HTV מיועד לריקמה , או פלקס

מחיר : 15 ש”ח

סינר - אפור כהה
סינר כותנה איכותי + 2 כיסים

גודל  : 70-80 ס”מ
HTV מיועד לריקמה , או פלקס

מחיר : 15 ש”ח

 

HOME GIFTS 

מוצר זה הינו מסדרת המוצרים החדשה ומיועד לשימוש ביתי.

מוצר זה מיוצר מבד איכותי ביותר תוך הקפדה מלאה על איכות.

.HTV מוצר זה ניתן להדפסה ריקמה או טרנספר פלקס / פלוק

מוצר זה אינו מיועד להדפסת סובלימציה.
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תיק גב שרוכים / פוליאסטר
גודל בד 37-41 ס”מ

מחיר : 5 ש”ח

תיק גב שרוכים / ג’ינס
100% כותנה

גודל בד 35-40 ס”מ
מחיר : 8 ש”ח

תיק ספר / ג’ינס
100% כותנה

גודל בד 35-40 ס”מ
מחיר : 8 ש”ח

תיק ספר / שחור
100% כותנה

גודל בד 35-40 ס”מ
מחיר : 7 ש”ח

תיק גב שרוכים / שחור
100% כותנה

גודל בד 35-40 ס”מ
מחיר : 7 ש”ח

תיק אל-בד / פוליאסטר 
400-380 מ”מ

מחיר : 2.5 ש”ח

תיק ספר / פוליאסטר
גודל בד 38-44 ס”מ

מחיר : 5 ש”ח
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סינר מבוגר 
גודל בד 60-89 ס”מ

מחיר : 6 ש”ח

כובע שף  - מבוגר
בד איכותי ביותר פוליאסטר עם גומי 

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 12 ש”ח

כובע שף  - ילד
בד איכותי ביותר פוליאסטר עם גומי 

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 9 ש”ח

סינר איכותי מכותנה  - אדום
כיס מבד פוליאסטר לבן
גודל הכיס : 20-25 ס”מ
גודל הסינר 60-70 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח

סינר איכותי מכותנה  - שחור
כיס מבד פוליאסטר לבן
גודל הכיס : 20-25 ס”מ
גודל הסינר 60-70 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח

סינר איכותי מכותנה  - חאקי
כיס מבד פוליאסטר לבן
גודל הכיס : 20-25 ס”מ
גודל הסינר 60-70 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח

סינר איכותי מכותנה  - כחול
כיס מבד פוליאסטר לבן
גודל הכיס : 20-25 ס”מ
גודל הסינר 60-70 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח

סינר ילד / פוליאסטר
גודל בד 45-50 ס”מ

מחיר : 5 ש”ח
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ספל קרמיקה ידית לב צבעוני
11oz : גודל

מחיר : 5.5 ש”ח

כחול ורוד ירוק בהיר אדום

ספל קרמיקה ידית לב - לבן
11oz : גודל

מחיר : 5.5 ש”ח

קופסת קרטון לספל
11oz : גודל

ש”ח  מחיר : 1
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כתום / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

ירוק בהיר / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

כחול / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

אדום / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

ירוק / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

צהוב / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

ורוד / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

כחול קימבריץ / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

שחור / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

בורדו / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח

תכלת / לבן
מחיר : 5.5 ש”ח
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ספל קרמיקה ענק
מינימום קרטון 36 יח

15oz : גודל
מחיר : 7 ש”ח

ספל קרמיקה
מינימום קרטון 36 יח

11oz   : גודל
מחיר : 4 ש”ח

ספל לאטה גדול
17oz : גודל

מחיר : 8 ש”ח

ספל לאטה קטן
12oz : גודל

מחיר : 6 ש”ח

ספל קרמיקה אספרסו
6oz : גודל

מחיר : 4.5 ש”ח
ספל אספרסו 
צלוחית וכפית
4oz : גודל

מחיר : 11 ש”ח

ספל בירה קרמיקה
1/2 ליטר

מחיר : 12 ש”ח

ספל כד חלב 
גודל : 330 מ”ל
מחיר : 7 ש”ח

ספל כד חלב 
450 מ”לגודל : 

מחיר 9 ש”ח
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זהב - לבן

כרית הפלא / פײטים

ציפית פײטים להדפסה בסובלימציה

ניתן להדפיס על הפיטים

ניתן להדפיס על הבד הלבן

מחיר : 18 ש”ח

סגול - לבן

אדום - לבן

כסף - לבן

כחול - לבן
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בגד גוף קצר לתינוק

חלק חיצוני בד פוליאסטר להדפסה בסובלימציה

חלק פנימי מבד 100% כותנה רך ונעים למגע

במלאי מספר גדלים לבחירה לפי גיל התינוק

חודשים :  3-6 , 6-12 , 12-18 , 18-24

מחיר : 9 ש”ח 

בגד גוף ארוך לתינוק

חלק חיצוני בד פוליאסטר להדפסה בסובלימציה

חלק פנימי מבד 100% כותנה רך ונעים למגע

במלאי מספר גדלים לבחירה לפי גיל התינוק

חודשים :0-3   3-6 , 6-12 , 12-18 , 18-24

מחיר : 10 ש”ח 

אוברול לתינוק 

חלק חיצוני בד פוליאסטר להדפסה בסובלימציה

חלק פנימי מבד 100% כותנה רך ונעים למגע

במלאי מספר גדלים לבחירה לפי גיל התינוק

חודשים : 0-3 , 3-6 . 6-9 

מחיר : 15 ש”ח 

מגבת לתינוק / משטח החתלה

בד מגבת טרײ פנימי כותנה 

חלק עליון להדפסה פוליאסטר

גודל 76-76 ס”מ.

מחיר : 15 ש”ח 

כובע לתינוק

בד רך ונעים למגע  

מתאים לתינוק בגילאים

במלאי 2 גדלים : 0-6 , 6-12 .

מחיר : 4 ש”ח 

סינר תינוק איכותי 
נעים למגע שתי שכבות בד, 

גודל : 28.5-20.5 ס”מ
איכות הדפסה גבוה בסובלימציה.
במלאי בצבע : תכלת , ורוד , לבן.

מחיר : 4 ש”ח 
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כוס שוט זכוכית
2.5ozגודל : 

מחיר : 7.5 ש”ח

ספל אספרסו 
2.5 oz : גודל
מחיר : 4 ש”ח

כוס שוט זכוכית
1.5גודל :  oz 

מחיר : 4.5 ש”ח

כוס בירה זכוכית
16ozגודל : 

מחיר : 16 ש”ח

כוס זכוכית פרוסטי
10oz : גודל

מחיר : 7 ש”ח

כוס שוט קרמיקה
1.5 oz : גודל

מחיר : 4.4 ש”ח

פותחן בקבוקים - מלבן
גודל : 7-5 ס”מ
מחיר : 4 ש”ח

פותחן בקבוקים - מעוגל
גודל : 6-4 ס”מ
מחיר : 4 ש”ח

ספל זכוכית עם ידית
מכסה וקש

מחיר : 18 ש”ח
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חולצת דרײפיט בצבע לבן

100% פוליאסטר

DryFit משקל 140 גר

מתאים להדפסה בסובלימציה

אריזה - 1 חולצה בשקית נילון

מידות ילדים
2-4-6-8-10-12

מחיר : 8 ש”ח 

מידות נוער
14-16-18

מחיר :  8 ש”ח

מידות מבוגר
XXL-XL-L-M-S

מחיר : 9 ש”ח 

חולצת פוליאסטר בצבע לבן

100% פוליאסטר

משקל 170 גר 

מתאים להדפסה בסובלימציה

אריזה - 1 חולצה בשקית נילון

מידות ילדים
2-4-6-8-10-12

מחיר : 8 ש”ח 

מידות נוער
14-16-18

מחיר : 8 ש”ח 

מידות מבוגר
XXL-XL-L-M-S

מחיר : 9 ש”ח
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פחית שתיה עם קש
  280 מ”לנירוסטה / לבן

מחיר : 25 ש”ח

כיסױ ניאופרן לפחית שתײה
גודל : 10-12 ס”מ

מחיר : 6 ש”ח

בקבוק מים
אלומניום 600 מ”ל

מחיר : 12 ש”ח

בקבוק מים עם קש
נירוסטה 600 מ”ל
מחיר : 15 ש”ח
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ספל קרמיקה כדורסל
11oz : גודל

מחיר : 4 ש”ח

ספל קרמיקה קסם
11oz : גודל

מחיר : 11 ש”ח

כוס קרמיקה שולחני לעפרונות
 גודל : 9.5-8.2 ס”מ

מחיר :  4 ש”ח 

 LOVE ספל מודפס
11oz : גודל

מחיר : 8 ש”ח

כוס קרמיקה שולחני לעפרונות / גדול
 גודל : 11.5-10 ס”מ

מחיר :  8 ש”ח 

שחור

כחול
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קופסה ממתכת  בצורת לב 

גודל : 13-15-4.5 ס"מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 19 ש”ח

קופסה ממתכת  מלבן

גודל : 19.8-12.8-5 ס”מ

הדפסת סובלימציה

קלמר מתכתמחיר : 20 ש”ח

גודל : 7.6-18.6-2.4 ס”מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 14 ש”ח

קופסה ממתכת  עגולה

גודל : קוטר 15ס"מ גובה : 5 ס”מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 19 ש”ח
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מראה לאיפור
מראה ממתכת להדפסה בסובלימציה

במלאי בצורת , לב / מרובע / עגול
מחיר : 10 ש”ח 

קופסה תכשיטים מהודרת מעץ 

קופסה מעץ עם גימור לכה יוקרתי

הדפסת סובלימציה על אריח קרמיקה

קטן - גודל אריח 10-10 ס"מ

מחיר : 40 ש”ח

בינוני - גודל אריח 15-10 ס”מ

מחיר : 50 ש”ח

גדול - גודל אריח 15-20 ס”מ

מחיר : 65 ש”ח 

מהגוני חום שחור ירוק

מראה
עשױ מחומר פלדת אל חלד

מראה דו צדדי
צד אחד מגדיל, קוטר 17 ס”מ

מחיר : 35 ש”ח

לב מרובע עגול
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מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 13-18 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 13 ש”ח 

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 15-21 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה  בסובלימציה
מחיר : 16 ש”ח 

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 15-15 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 13 ש”ח 

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 19.5-19.5  ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 20 ש”ח

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 18-24 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 21 ש”ח 

מעמד תמונה שולחני
עץ לבן 18-27 ס”מ עובי 6 מ”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 23 ש”ח 

LOVE מעמד תמונה
עץ לבן עם בעובי 6 מ”מ,עם פין מתכת

גודל : מעמד עומד 22-20 ס”מ
גודל : מעמד שוכב 20-22 ס”מ

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 20 ש”ח 
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אבן בזלת
20 - 15 ס”מ
מחיר 15 ש”ח

אבן בזלת
20 - 20 ס”מ
מחיר 16 ש”ח

אבן בזלת
20 - 30 ס”מ
מחיר 20 ש”ח

מתלה מתכת למפתחות 
עם מקום ל 1 אריח קרמיקה

גודל אריח : 15-15 ס”מ
מחיר : 25 ש”ח 

מתלה מתכת 
עם מקום ל 3 אריחי קרמיקה

גודל אריח : 10-10 ס”מ
מחיר : 35 ש”ח 

אבן בזלת
15 - 15 ס”מ
מחיר 12 ש”ח

אבן בזלת
30-16 ס”מ

מחיר 20 ש”ח

אבן בזלת לב לתליה
18- 18 ס”מ

מחיר : 20 ש”ח
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מגש חיתוך זכוכית - טיפה
גודל : 23-29 ס”מ
מחיר : 20 ש”ח

 

מגש חיתוך זכוכית
מחיר : 16 ש”חגודל : 20-28.5 ס”מ  

מחיר : 32 ש”חגודל : 30-39 ס”מ   

שעון זכוכית עגול
שעון עגול עם מתלה לקיר

גודל : 20-20 ס”מ
מחיר : 18 ש”ח

שעון זכוכית מרובע
שעון מרובע עם מעמד מתכת.

גודל : 20-20 ס”מ
מחיר : 18 ש”ח

שלט זכוכית עם 4 חורים
כולל 4 פינים ממתכת

גודל 26-40 ס”מ 
מחיר : 40 ש”ח

מגש חיתוך זכוכית - בקבוק
גודל : 20-39 ס”מ
מחיר : 16 ש”ח
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מעמד אקריל שחור 
גודל מעמד אקריל 173-120-40 מ”מ
גודל זכוכית להדפסה 139-94-3 מ”מ

מחיר 28 ש”ח

מעמד שולחני זכוכית 3 חלקים
גדול גודל 200-100-8 מ”מ
בינוני גודל 150-75-8 מ”מ

קטן גודל 65-65-8 מ”מ
מחיר 39 ש”ח

מעמד אקריל עם זכוכית מסתובבת
 : מחיר 28 ש”חגדול - 150-150 מ”מ
 : מחיר 24 ש”חבינוני - 125-125 מ”מ
 : מחיר 22 ש”חקטן - 100-100 מ”מ

מעמד נדנדה
גודל מעמד אקריל 196-30-4מ”מ

גודל זכוכית להדפסה 153-102-3מ”מ
מחיר 26 ש”ח

מעמד שולחני זכוכית
 : מחיר 22 ש”ח עומד - גודל 203-254 מ”מ
 : מחיר 22 ש”ח שוכב - גודל 203-254 מ”מ

מעמד שולחני זכוכית
 מחיר 14 ש”חשוכב - גודל 12.7-17.7 ס”מ
 מחיר 14 ש”חשוכב - גודל 12.7-17.7 ס”מ

מעמד קריסטל שולחני
BSJ-08A פינות ישרות  

גודל : 13-9-2 ס”מ
מחיר 30 ש”ח

מעמד קריסטל שולחני
BXP-07A פינות מעוגל

גודל : 15-10-2 ס”מ
מחיר 35 ש”ח
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כיסױ למחשב נײד 13"
מבד ניאופרן איכותי עמיד במים.
ניתן להדפיס תמונה בכיסױ מלא.

גודל 32.5-25 ס"מ
מחיר : 24 ש”ח  

כיסױ למחשב נײד 15"
מבד ניאופרן איכותי עמיד במים.
ניתן להדפיס תמונה בכיסױ מלא.

גודל 37.5-28.5 ס"מ
מחיר : 26 ש”ח  

תיק צד קטן - שחור / אדום
גודל 22-18 ס"מ
מחיר : 13 ש”ח  

תיק כלי כתיבה 
2 רוכסנים 

מחיר : 20 ש”ח  

תיק צד בינוני - שחור / אדום
גודל 32-27 ס"מ
מחיר : 22 ש”ח  

תיק צד גדול - שחור / אדום
גודל 38-30ס"מ

מחיר : 30 ש”ח  

כיסױ למחשב נײד 10"
מבד ניאופרן איכותי עמיד במים.
ניתן להדפיס תמונה בכיסױ מלא.

גודל 29-22 ס"מ
מחיר : 20 ש”ח  
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ארנק עם רוכסן- חאקי
גודל 13-9 ס”מ
מחיר 12 ש”ח

ארנק עם רוכסן- שחור
גודל 13-9 ס”מ
מחיר 12 ש”ח ארנק עם רוכסן- אדום

גודל 13-9 ס”מ
מחיר 12 ש”ח

ארנק עם רוכסן- ג’ינס
גודל 13-9 ס”מ
מחיר 12 ש”ח

תיק רחצה / קוסמטיקה 
נפתח לשלושה חלקים
גודל : 23-17-5 ס”מ

מחיר : 19 ש”ח

סל כביסה
גודל בד 50-70 ס”מ

מחיר : 10 ש”ח

ארנק אשה - כסף
גודל 20-11.5 ס”מ

מחיר : 16 ש”ח

ארנק אשה - זהב
גודל 20-11.5 ס”מ

מחיר : 16 ש”ח
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תיק גב עירוני / חאקי
גודל 21-24 ס”מ

שטח הדפסה 11.5-15.3 ס”מ
מחיר : 15 ש”ח

תיק גב עירוני / ג’ינס
גודל 21-24 ס”מ

שטח הדפסה 11.5-15.3 ס”מ
מחיר : 15 ש”ח

תיק גב עירוני / שחור
גודל 21-24 ס”מ

שטח הדפסה 11.5-15.3 ס”מ
מחיר : 15 ש”ח

תיק גב עירוני  קנוס / אדום
גודל 28-31 ס”מ

שטח הדפסה 16.5-17.5  ס”מ
תיק גב עירוני  קנוס / ירוקמחיר : 15 ש”ח

גודל 28-31 ס”מ
שטח הדפסה 16.5-17.5 ס”מ

מחיר : 15 ש”ח
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ארנק גדול דמױ עור
18.5-10.5מ”מ
מחיר : 30 ש”ח

ארנק בינוני דמױ עור
140-100 מ”מ
ארנק קטן דמױ עורמחיר : 25 ש”ח

120-90 מ”מ
מחיר : 16 ש”ח

ארנק חײל / חוגרון
גודל 12.5-8.5 ס”מ

מחיר : 8.5 ש”ח

ארנק לכסף קטן
גודל 12.5-16.5 ס”מ

מחיר : 13 ש”ח

נרתיק לפספורט / מלא
גודל 19.5-14.2 ס”מ

מחיר : 20 ש”ח

פנקס מפקד
13-9 ס”מ

מחיר : 18 ש”ח
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ציפית קטיפה מרובעת לכרית נױ
גודל בד 41-41 ס”מ

במלאי בצבע : ורוד, אדום
כחול, לבן, תכלת
מחיר : 10 ש”ח

ציפית לב קטיפה לכרית נױ
גודל בד 41-41 ס”מ

במלאי בצבע : ורוד, אדום
כחול, תכלת

מחיר : 10 ש”ח

ציפית לב ידײם 40 ס”מ
במלאי בצבע : כחול, תכלת

מחיר : 15 ש”ח
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ציפית יוטה מרובעת לכרית נױ
במלאי בגימורים שונים

גודל בד 40-40 ס”מ
1 . בד לבן / יוטה

2 . שני הצדדים יוטה
מחיר : 12 ש”ח

ציפית  מרובעת לכרית נױ
בד פוליאסטר לבן בשני הצדדים

גודל בד 40-40 ס”מ
מחיר : 8 ש”ח

כרית מרובעת  עם מתלה
21-21 ס”מ

במלאי בשני גימורים
לבן לבן - לבן / יוטה

המחיר לא כולל מילױ
מחיר : 7 ש”ח

כרית לב  עם מתלה
21-21 ס”מ

במלאי בשני גימורים
לבן לבן - לבן / יוטה

המחיר לא כולל מילױ
מחיר : 7 ש”ח

ציפית יוטה מרובעת לכרית נױ
במלאי בגימורים שונים

גודל בד 27-40 ס”מ
1 . בד לבן / יוטה

2 . שני הצדדים יוטה
מחיר : 8 ש”ח

ציפית לכרית שינה / מהודרת
50-70 ס”מ

מחיר : 13 ש”ח
ציפית לכרית שינה

50-70 ס”מ
מחיר : 6 ש”ח
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צעיף לרכב
מחיר : 3 ש”ח

מיני חולצה לרכב
גודל 23.5-19.5 ס”מ

לבן / כחול / אדום
מחיר : 4 ש”ח

זוג צלונים לרכב
גודל : 36-44 ס”מ

מחיר : 2.5 ש”ח

דגל לרכב עם מוט
גודל בד 45-30 ס”מ
מחיר : 1.80 ש”ח

ארגונית לרכב 

מוצר איכותי ובלעדי, פותח ע”י חברת טופ טק.

ניתן לחיבור למושב כסא נהג בקלות.

ניתן לאחסן צעצועים, מזון ושתײה.

הדפסה ע”ג הקלפה הלבנה.

גודל קלפה להדפסה : 21-17 ס”מ

גודל הארגונית : 38-58 ס”מ.

מחיר :  25 ש”ח

כיסױ למשענת ראש לרכב
הדפסה בסובלימציה

מחיר : 3.5 ש”ח
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דגל הלאום
בד איכותי 110 גר’ מודפס דגל ישראל

במלאי ב 3 גדלים

דגל ישראל בגודל 60-80 ס”מ
מחיר : 4 ש”ח 

דגל ישראל בגודל 100-150 ס”מ
מחיר : 10 ש”ח 

דגל ישראל בגודל 120-180 ס”מ
מחיר : 13 ש”ח

צעיף 
בד פוליאסטר איכותי 
גודל : 15-1250 ס”מ

מחיר : 4.5 ש”ח

דגל לתליה עם מוט עץ
גודל בד 24-39 ס”מ

מחיר : 7 ש”ח

Tattoo – טאטו 

שרװל נײלון עשױ פוליאסטר

להדפסה בסובלימציה מתאים לזרוע היד

זוג שרװלים באריזה.

גודל : 40-9 ס”מ

מחיר :  4 ש”ח

דגל לרכב עם מוט
גודל בד 45-30 ס”מ
מחיר : 1.80 ש”ח
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משטח לעכבר 5 מ”מ
גודל 196-235 מ”מ

מחיר : 4 ש”ח

משטח לעכבר 3 מ”מ
גודל 196-235 מ”מ

מחיר : 3 ש”ח

עניבה
גודל 1450-95 מ”מ

מחיר : 7 ש”ח

מטלית ניקױ למשקפײם
מיקרופײבר 

גודל : 180-150 מ”מ
מחיר : 1.3 ש”ח

משטח לעכבר עגול 3 מ”מ
קוטר 200 מ”מ
מחיר : 2 ש”ח

כיסױ עינײם לטיסה
מחיר : 5 ש”ח

בקבוק מים חמים
כיסױ בד פליז להדפסה

מחיר : 15 ש”ח
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מגבות

מגבת 100% כותנה איכותית עם פס פוליאסטר

הדפסה בסובלימציה על הפס פוליאסטר בלבד

במלאי בצבע קרם או לבן

במלאי בשלושה גדלים

מחיר : 5 ש”חגודל : 35-50 ס”מ     אופװיט  

מחיר : 15 ש”חגודל : 50-90 ס”מ     אופװיט  

מחיר : 26 ש”חגודל : 70-130 ס”מ   אופװיט  

מחיר : 5.5 ש”חגודל : 35-50 ס”מ     לבן 

מחיר : 16 ש”חגודל : 50-90 ס”מ     לבן 

מחיר : 28 ש”חגודל : 70-130 ס”מ   לבן 

בוקסר לגבר

בוקסר מבד רך ונעים למגע

100% פוליאסטר , מוצר איכותי ביותר

כל בוקסר ארוז באריזת קרטון לבנה

XL-L-M-S : במלאי מידות

מחיר : 20 ש”ח  נעלי בית מקטיפה עם סוליות גומי. 
לשימוש במלונות ובבית. 

גודל 28-9 ס”מ
מחיר : 8 ש”ח 

מגבת כותנה / מיקרופײבר

בד נעים למגע איכותי ביותר.

צד כותנה לניגוב מושלם

צד מיקרופײבר להדפסה 

משקל 350 ג”ר למטר

מחיר : 8 ש”חגודל : 30-50 ס”מ      

מחיר : 16 ש”חגודל   50-100 ס”מ    

מחיר : 26 ש”חגודל : 70-140 ס”מ    

מעוכב
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טוניקה / כותנת

איכותית מבד רך ונעים למגע

הדפסה צבעונית לא מורגשת במגע יד

100% פוליאסטר , מוצר איכותי ביותר.

גוף השמלה לבן ,שרװלים בצבע ורוד.

במלאי מידה 2-4-6-8-10-12

מחיר : 18 ש”ח 

פיג’מה

איכותית מבד רך ונעים למגע

הדפסה צבעונית לא מורגשת במגע יד

100% פוליאסטר , מוצר איכותי ביותר.

מכנס קצר בצבע כחול

חולצה בצבע לבן שרװלים כחולים

במלאי מידה 2-4-6-8-10-12

מחיר : 18 ש”ח 

באף / בנדנה
גודל : 24-48 ס”מ
מחיר : 3.5 ש”ח מראה

עשױ מחומר פלדת אל חלד
מראה דו צדדי

צד אחד מגדיל, קוטר 17 ס”מ
מחיר : 35 ש”ח
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פליסמנט
בד פוליאסטר איכותי להדפסה בסובלימציה
צד אחד בצבע לבן , צד שני בגװן בד יוטה.

ניתן להדפיס בשני הצדדים
גודל : 29.5-39.5 ס”מ

מחיר : 5.5 ש”ח

סביבון מעץ 
סביבון בגודל 9 ס”מ עובי 3 מ”מ.

עץ תוצרת ארצות הברית איכותי ביותר
מחיר : 2.5 ש”ח

כיסױ אפיקומן 3 תאים
בד פוליאסטר איכותי להדפסה בסובלימציה
במלאי ב 3 סוגי פרנזים, לבן , כסף , זהב.

גודל : קוטר 40 ס”מ
מחיר : 9.5 ש”ח

כיסױ חלה 
בד פוליאסטר איכותי להדפסה בסובלימציה
במלאי ב 3 סוגי פרנזים, לבן , כסף , זהב.

גודל : 40-49 ס”מ
מחיר : 7.5 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il



דובי גדול 
גודל : 51 ס”מ יושב
במלאי צבע קרם, 
מחיר : 62 ש”ח.

דובי בינוני 
גודל : 38 ס”מ יושב
במלאי  צבע קרם, 

מחיר : 40 ש”ח.

דובי קטן 
גודל : 25 ס”מ יושב

במלאי 3 צבעים
חום, כחול, ורוד.
מחיר : 25 ש”ח.
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כלב יושב 
במלאי 3 גדלים

קטן - 25 ס”מ יושב
מחיר : 28 ש”ח

בינוני - 38 ס”מ יושב
מחיר : 51 ש”ח

גדול - 51 ס”מ יושב
מחיר : 82 ש”ח

אריה יושב 
במלאי 3 גדלים

קטן - 25 ס”מ יושב
מחיר : 31 ש”ח

בינוני - 38 ס”מ יושב
מחיר : 56 ש”ח

גדול - 51 ס”מ יושב
מחיר : 80 ש”ח

קוף עם ידײם זזות
גדול - 60 ס”מ
במלאי 2 צבעים

חום כהה / חום בהיר 
מחיר : 27 ש”ח

קוף יושב 
במלאי 2 גדלים

בינוני - 38 ס”מ יושב
מחיר : 45 ש”ח

גדול - 51 ס”מ יושב
מחיר : 68 ש”ח
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SUPER NANO Metal - לוח אלומיניום חדש

NANO חדש - לוח אלומיניום
גודל : 305-605 מ”מ עובי 0.5 מ”מ

1 . זהב מוברש
2 . כסף מוברש
3 . זהב מבריק
4 . שמפניה מט
5 . כסף מבריק

6 . לבן
מחיר יחידה : 18 ש”ח

 

מגנט לתג שם
עם דבק דו צדדי חזק

MP321 דגם
גודל  1.3-4.4 ס”מ

מחיר : 2.6 ש”ח

מגנט לתג שם
עם דבק דו צדדי חזק

MP311 דגם
גודל  1.3-3.2 ס”מ

מחיר : 2.4 ש”ח 

0.7 ש”חעיגול אלומניום 25 מ”מ עובי 0.5 מ”מ -  *
0.8 ש”ח עיגול אלומניום 38 מ”מ עובי 0.5 מ”מ -  *
0.9 ש”חעיגול אלומניום 50 מ”מ עובי 0.5 מ”מ -  *

לבן - 1
כסף מוברש - 2

כסף מט - 3
כסף מבריק - 4
זהב מוברש - 5
זהב מבריק - 6

זהב בהיר מבריק - 7
זהב בהיר מט - 8

ברונזה - 9

לוח איכותי ביותר בעל מספר שכבות ציפױ מה שמעניק ללוח איכות ועמידות.
מתאים לתגי שם. מגיני הוקרה , שילוט פנימי ועוד......

הלוח אלומניום עובר תהליך בקרת איכות גבוהה ואיכות ההדפסה מדהימה.

לוח אלומיניום סיני 
גודל : 300-600 מ”מ עובי 0.45 מ”מ

1 . זהב מוברש
2 . כסף מוברש

3 . כסף 
4 . לבן

מחיר יחידה : 13 ש”ח

 

סיכה עגולה לדש הבגד
סיכה לתג שם / יציקת מתכת

גודל : 22.3 מ”מ
קוטר לוח מתכת להדפסה 21 מ”מ

במלאי בגװן - זהב / כסף
מחיר : 2.5 ש”ח 
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 SUB wooden block    סאב  בלוק 

 

סאב בלוק הינו בלוק עץ להדפסה בסובלימציה.

 

סאב בלוק מיוצר על-ידי חברת טופ טק סובלימציה בע"מ.

בלוק העץ לא מצופה בלמינציה או מדבקה ,

סאב בלוק עבר תהליך של ציפױ בלכה על בסיס פוליאסטר

מה שמאפשר לדיו הסובלימציה לחדור לתוכו ולהפוך לחלק מהעץ.

לא ניתן להוריד או לקלף את הציפױ.

הציפױ נעשה בטכנולוגיה ײחודית והמוצר עמיד במים ובפני שחיקה.

חלקו הקדמי של הבלוק בצבע לבן , גװן ההדפסה על העץ הינו גװן מט.

במלאי 3 סוגים של סאב בלוק.

 Sub1200בלוק עץ מחומר סיבית 28 מ"מ

 Sub1300בלוק עץ מחומר  MDF 28מ"מ

 Sub1400בלוק עץ מחומר בירץ 30 מ"מ

 

הוראות הדפסה לבלוק עץ עם דיו סובלימציה

1 יש להדפיס במדפסת סובלימציה את העיצוב הרצױ ולהצמיד לבלוק.

2 במכבש חום מומלץ 200 מעלות כ 60 שניות , לחץ בינוני/חזק.

3 בחלק ממכבשי החום לא ניתן לסגור את בלוק העץ ,בגלל העובי שלו .

4 מומלץ להניח בד דק או טפלון על נײר הסובלימציה.

 

הערות

בגלל מזג האװיר ײתכן שהעץ יהיה ספוג חלקית בלחות, לא ניתן להרגיש או לדעת

לכן מומלץ זה לא חובה לסגור את בלוק העץ במכבש (לפני הנחת נײר הסובלימציה )

ל 30 שניות לחץ עדין. פעולה זו תבטיח איכות הדפסה גבוהה מאוד.

גודל הבלוק              סיביט            מדף         בירץ 

9.5-9.5 ס"מ              6 ש"ח          6 ש"ח        7 ש"ח

9.5-14.6 ס"מ            7 ש"ח          7 ש"ח        8 ש"ח

14.5-14.5ס"מ           8 ש"ח          8 ש"ח      10 ש"ח

19.5-14.6ס"מ         10 ש"ח         10 ש"ח      13 ש"ח

19.5-19.5ס"מ         12 ש"ח         12 ש"ח      16 ש"ח

19.5-28ס"מ            16 ש"ח        16 ש"ח       21 ש"ח

* המחיר לא כולל מע"מ

** תוספת לעץ אלון בהיר 2 ש”ח ליחידה.
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פאזל קרטון בקופסת פלסטיק   
גודל : 10-14 ס”מ

98 חלקים   
מחיר 11 ש”ח
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A3   פאזל קרטון
גודל : 27-40 ס”מ

130 חלקים   
מחיר 28 ש”ח

 

פאזל לב קטן קרטון
גודל : 19-20 ס”מ

פאזל 27 חלקים
מחיר 13 ש”ח

   

 
פאזל לב ענק קרטון

גודל : 28-33 ס”מ
פאזל 97 חלקים

מחיר 24 ש”ח
   

 

פאזל קרטון
פאזל קרטון לבן בגדלים שונים

מידה : 19.5-27 ס”מ
גודל A-4 20 חלקים   

מחיר 13ש”ח
גודל A-4  99 חלקים   

מחיר 13 ש”ח

 

פאזל קרטון
פאזל קרטון לבן 

מידה : 34-48 ס”מ
מארז - 150 חלקים   

מחיר  30 ש”ח 
מארז - 500 חלקים   

מחיר 30 ש”ח
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שעון זכוכית עגול - חלק
שעון עגול עם מתלה לקיר

גודל : 31 ס”מ
מחיר : 44 ש”ח

שעון קרמיקה עגול
שעון עגול עם מתלה לקיר

גודל : קוטר 20 ס”מ
מחיר : 21 ש”ח

שעון קרמיקה מרובע
שעון מרובע עם מתלה לקיר

גודל : 20-20 ס”מ
מחיר : 21 ש”ח

שעון זכוכית עגול
שעון עגול עם מתלה לקיר

קוטר : 20 ס”מ
מחיר : 18 ש”ח

שעון עץ עגול
שעון עגול עם מתלה לקיר

עץ 3 מ”מ כולל מנגנון
גודל : קוטר 20 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח
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מדבקת סובלימציה - לבן מבריק
.A-3 , A-4  במלאי בגודל

מינימום הזמנה 20 יח.
A-4  גודל מדבקה

מחיר : 4 ש”ח
A-3  גודל מדבקה

מחיר : 8 ש”ח

הוראות הכנה
מצמידים את הניר המודפס בסובלימציה יחד עם המדבקה.

מכניסים למכבש חום וסוגרים בלחץ בינוני.
בטמפרטורה כ 190 מעלות כ 50 שניות.

לאחר מכן יש להניח להתקרר מומלץ להניח משהו כבד על הנײר.
ניתן להסיר את הנײר ולהשתמש במדבקה.

שימושים
ניתן לחתוך בפלוטר חיתוך עיגולים ולהכניס למדליות בכל גודל.
הדבקה על צנצנות זכוכית , בקבוקי פלסטיק, קופסאות מתכת.

ועוד מגװן רחב של מוצרים לפי הצורך...

מדבקת סובלימציה - לבן מבריק

מדבקה בצבע לבן מבריק להדפסה בסובלימציה.

מדבקה איכותית להדבקה על מגװן רחב של מוצרי פלסטיק זכוכית ,עץ.

תגי שם , אלקטרוניקה, לוחות בקרה, מדליות , מגיני הוקרה, מוצרי פרסום.

התוצאה המתקבלת אחרי הדפסה היא איכותײת מאוד. עמידות לאורך זמן.

מדבקה עמידה למים ואבק,ניתן לחתוך בלײזר , פלוטר חיתוך או מספרײם.

מתאים לײצור מוצרים למיתוג אישי ועוד.....

ניתן להדפיס עם כל סוגי הדיו לסובלימציה הקײמים.

מדבקת סובלימציה - שקוף
.A-3 , A-4  במלאי בגודל

מינימום הזמנה 20 יח.
A-4  גודל מדבקה

מחיר : 4 ש”ח
A-3  גודל מדבקה

מחיר : 8 ש”ח

 FilmTOP

מדבקה לבלוק עץ
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תיק נשיאה לבקבוק ײן
חומר : ניאופרן

לבקבוק ײן 1 ליטר
מחיר 14 ש”ח

תיק נשיאה לשני בקבוק ײן
חומר : ניאופרן

לשני בקבוקי ײן 1 ליטר
מחיר 20 ש”ח

כיסױ לבקבוק ײן
במלאי קצר וארוך
חומר : ניאופרן
מחיר 9 ש”ח

כיסױ לבקבוק ײן
במלאי קצר וארוך
חומר : ניאופרן
מחיר 9 ש”ח

תיק אל בד לבקבוק ײן
גודל : 240-120-50

מחיר 4 ש”ח

כיסױ בד לבקבוק ײן
גודל : 

מחיר 4 ש”ח
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מטריות גולף איכותיות 
להדפסה בסובלימציה

 

מטריה גודל 76 ס”מ
שחור / לבן

מחיר 24 ש”ח

מטריה גודל 76 ס”מ
אדום / לבן

מחיר 24 ש”ח

מטריה גודל 76 ס”מ
כחול / לבן

מחיר 24 ש”ח

מטריה גודל 76 ס”מ
ירוק / לבן

מחיר 24 ש”ח

עפיפון 

מבד פוליאסטר גודל 89-46 ס"מ

הדפסה בחלק פנימי לבן

ניתן להניח בקלות במכבש חום

הדפסה קלה באיכות גבוהה

מתרומם לאװיר בקלות

אורך חוט 40 מטר

עפיפון איכותי ביות

מחיר : 9 ש”ח 
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MDF תחתית לספל מעץ
עובי 3 מ”מ 

ניתן להזמין במספר צורות
מרובע 9-9 ס”מ

עגול קוטר 9 ס”מ 
מחיר 3 ש”ח

 

פאזל עץ 
פאזל עץ לבן בגדלים שונים

UNISUB עץ תוצרת
גודל A-4 20 חלקים   

מחיר 24 ש”ח
גודל A-3 20 חלקים   

מחיר 40 ש”ח

 

הוראות הכנה 
יש להסיר את הנילון מהפאזל

להצמיד את הנײר לפאזל.
במכבש 190-200 מעלות כ 60 שניות.

 

מעמד שולחני לטלפון נײד
גודל : 9-17 ס”מ

מחיר 6 ש”ח
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אריחי קרמיקה 

אריחים להדפסה בסובלימציה

גװן מבריק

מחיר : 3 ש”חאריח 4.5-4.5 ס”מ       

מחיר : 5 ש”חאריח 10-10 ס”מ         

מחיר 10 ש”חאריח 15-15 ס”מ         

מחיר 10 ש”חאריח 15-20 ס”מ         

מחיר 12 ש”חאריח 20-20 ס”מ         

מחיר 14 ש”חאריח 20-25 ס”מ         

מחיר 20 ש”חאריח 30-30 ס”מ         

אריחים בגװן מט

מחיר 5 ש”חאריח 10-10 ס”מ         

מחיר 10 ש”חאריח 15-15 ס”מ         

מסגרת עץ לאריח קרמיקה
במלאי גװן עץ טבעי או מהגוני  

גודל אריח : 15-15 ס”מ
מחיר : 15 ש”ח 

סט 4 אריחי קרמיקה מט
גודל אריח : 9.5-9.5 ס”מ

מחיר : 12 ש”ח 
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עציץ קרמיקה 
12oz : גודל
מחיר 7 ש”ח

מגש עץ טבעי
מתאים ל 4 אריחי קרמיקה  

גודל אריח : 15-15 ס”מ
מחיר : 30 ש”ח 

מגש עץ טבעי
מתאים ל 6 אריחי קרמיקה  

גודל אריח : 15-15 ס”מ
מחיר : 40 ש”ח 

מסגרת עץ לאריח קרמיקה
במלאי גװן עץ טבעי או מהגוני  

גודל אריח : 15-15 ס”מ
מחיר : 15 ש”ח 
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שלט לדלת

שלט לדלת
שלט עץ עובי 3 מ”מ

תוצרת ארצות הברית
מחיר יחידה 5 ש”ח

 

TOP 1007
145-110 ס”מ

TOP 1008
145-120 ס”מ

TOP 1005
150-115 ס”מ

TOP 1006
120-145 ס”מ

משפחת אלמוג
משפחת אלמוג משפחת אלמוג

משפחת אלמוג
משפחת אלמוג

משפחת אלמוג

לוח MDF עובי 3 מ”מ תוצרת UNISUB ארצות הברית
CNC , לוח איכותי ביותר ניתן לחתוך בלײזר

הדפסה בסובלימציה 
במלאי מס גדלים.

מחיר : 90 ש”חגודל : 120-60 ס”מ       
מחיר : 30 ש”חגודל : 60-40 ס”מ         

מחיר : 23 ש”ח גודל : 60-30 ס”מ        
 

לוח MDF עובי 6 מ”מ תוצרת UNISUB ארצות הברית
CNC , לוח איכותי ביותר ניתן לחתוך בלײזר

הדפסה בסובלימציה 
במלאי מס גדלים.

מחיר : 165 ש”חגודל : 120-60 ס”מ       
מחיר : 55 ש”חגודל : 60-40 ס”מ         

מחיר : 42 ש”ח גודל : 60-30 ס”מ        
 

לוח עץ לבן

TOP 1001
180-115 ס”מ

TOP 1003
150-100 ס”מ

TOP 1004
145-120 ס”מ

TOP 1002
145-120 ס”מ
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מגיני הוקרה

מגן הוקרה מעץ
איכותי ביותר מעץ בגװן דובדבן

עם פין מתכת ניתן לתלות על קיר
או להניח על שולחן.

במלאי 4 גדלים.
מחיר : 11 ש”חגודל : 15-20 ס”מ        
מחיר : 13 ש”חגודל : 18-23 ס”מ        
 מחיר : 16 ש”חגודל : 20-25 ס”מ       
 מחיר : 20 ש”חגודל : 23-30 ס”מ       

מגן הוקרה מעץ
עם מעמד שולחני מעץ מתקפל

ניתן לתלות על הקיר , גװן אגוז.
או להניח על שולחן.

במלאי 3 גדלים.
מחיר : 24 ש”חגודל : 15-20 ס”מ        
מחיר : 32 ש”חגודל : 18-23 ס”מ        
 מחיר : 36 ש”חגודל : 20-25 ס”מ       

מגן הוקרה כחול שיש
איכותי ביותר מעץ 
ניתן לתלות על קיר

במלאי 4 גדלים.
מחיר : 8 ש”חגודל : 13-18 ס”מ        
מחיר : 12 ש”חגודל : 18-23 ס”מ        
 מחיר : 14 ש”חגודל : 20-25 ס”מ       
  מחיר : 16 ש”חגודל : 23-30 ס”מ       

מגן הוקרה הדפסה ישירה
הדפסה בסובלימציה ישירות על העץ 

ניתן לתלות על קיר
במלאי 4 גדלים.

מחיר : 14 ש”חגודל : 13-18 ס”מ        
מחיר : 20  ש”חגודל : 18-23 ס”מ        
 מחיר : 24 ש”חגודל : 20-25 ס”מ       
  מחיר : 28 ש”חגודל : 23-30 ס”מ       

צלחת הוקרה ממתכת
כולל מעמד נפתח שולחני מפלסטיק
לוח מתכת בקוטר 19 ס”מ להדפסה

מחיר : 20 ש”ח
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מחזיק מפתחות - לב נטױ
גודל : 60-59 מ”מ
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מחזיק מפתחות - מרובע
גודל : 50-50 מ”מ
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גו מחזיק מפתחות - לב

גודל : 61-59 מ”מ

מחזיק מפתחות - עגול
גודל : 50-50 מ”מ

מחזיק מפתחות - פרח
גודל : 61-61 מ”מ

מחזיק מפתחות פלסטיק - דו צדדי

מחזיק עגול
מחזיק מפתחות פלסטיק

קוטר 63.5 מ”מ
עובי 2.29 מ”מ

צבע לבן - גװן - מבריק
מחיר : 6.60 ש”ח

מחזיק לב
מחזיק מפתחות פלסטיק

גודל : 57.2-63.5 מ”מ
עובי 2.29 מ”מ

צבע לבן - גװן - מבריק
מחיר : 6.60 ש”ח

מחזיק מלבן
מחזיק מפתחות פלסטיק

גודל : 76.2-31.7 מ”מ
עובי 2.29 מ”מ

צבע לבן - גװן - מבריק
מחיר : 6.60 ש”ח

מחזיק מרובע
מחזיק מפתחות פלסטיק

גודל : 57.2-57.2 מ”מ
עובי 2.29 מ”מ

צבע לבן - גװן - מבריק
מחיר : 6.60 ש”ח

מחזיק מפתחות עץ לבן

מחזיק מפתחות בעובי 3 מ”מ

להדפסה בסובלימציה

במלאי מבחר של צורות

ניתן להזמין צורה לפי דרישה

כמות מתחת ל 100 יח   

מחיר : 3 ש”ח

כמות מעל 100 יח         

מחר :  1.5 ש”ח 

מחזיק מפתחות מתכת 

4 עיגולים / 2 לבבות

מחזיק שהוא תכשיט , הדפסה דו צדדית

כולל לוחיות להדפסה בסובלימציה

מחזיק יוקרתי באריזת קרטון

מחר : 17 ש”ח

לבבות

עיגולים
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דיסקית - כסף
דיסקית אלומניום - 4004

28.5-50.8 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר יחידה 4 ש”ח

 

דיסקית - לבן
דיסקית אלומניום - 5588

28.5-50.8 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר יחידה : 4 ש”ח

 

שרשרת לדיסקית 
אורך 60 ס”מ

מחיר יחידה : 1 ש”ח

 

מחזיק מפתחות אװלי - דו צדדי
מחזיק מפתחות מתכת - 5917
34.9-63.5 מ”מ עובי 1.14 מ”מ

מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

מחזיק מפתחות מרובע - דו צדדי
מחזיק מפתחות מתכת - 4107

57.15-57.15  מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

תליון מרובע 
תליון כולל לוח מתכת להדפסה - 4684

גודל תליון : 28.4-28.4 מ”מ
גודל לוח מתכת להדפסה : 25.4-25.4 מ”מ

מחיר יחידה : 8 ש”ח

 

תליון עגול
תליון כולל לוח מתכת להדפסה - 4686

קוטר תליון : 28.4 מ”מ
גודל לוח מתכת להדפסה : 25.4 מ”מ

מחיר יחידה : 8 ש”ח

 

תליון מלבן
תליון כולל לוח מתכת להדפסה - 4682

גודל תליון : 27.9-53.1 מ”מ
גודל לוח מתכת להדפסה : 25.4-53.1 מ”מ

מחיר יחידה : 9 ש”ח

 

תליון עם אינסרט להדפסה

* לוח אלומניום להדפסה בצבע לבן חצי מבריק עובי 0.76 מ”מ 

דיסקית / מחזיק מפתחות

מעמד מעץ לכרטיסי ביקור
עץ בגװן מהגוני - 5751

גודל : 76.2-101.6 מ”מ 
מחיר יחידה : 20 ש”ח
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ChromaLuxe לוח אלומניום לבן

תוצרת חברת UNISUB  ארצות הברית.

עובי הלוחות 1.15 מ”מ , הלוח עם פינות.

        מחיר : 16 ש”חדגם : 3043 גודל : 100-150 מ”מ

        מחיר : 18 ש”חדגם : 3044 גודל : 150-150 מ”מ

        מחיר : 19 ש”חדגם : 3014 גודל : 150-200 מ”מ

        מחיר : 24 ש”חדגם : 3045 גודל : 180-270 מ”מ

        מחיר : 32 ש”חדגם : 4130 גודל : 203-305 מ”מ

        מחיר : 40 ש”חדגם : 4059 גודל : 298-298 מ”מ

        מחיר : 50 ש”חדגם : 3023 גודל : 300-400 מ”מ

        מחיר : 95 ש”חדגם : 4016 גודל : 406-508 מ”מ

        מחיר : 128 ש”חדגם : 4129 גודל : 406-609 מ”מ

        מחיר : 159 ש”חדגם : 4132 גודל : 406-813 מ”מ

        מחיר : 223 ש”חדגם : 4133 גודל : 406-914 מ”מ

UNISUB לוח מתכת

ChromaLuxe לוח עץ טבעי

תוצרת חברת UNISUB  ארצות הברית.

עובי הלוחות  16מ”מ ,

דגם : 4530 גודל : 254-254 מ”מ

מחיר : 45 ש”ח
ChromaLuxe לוח עץ טבעי

תוצרת חברת UNISUB  ארצות הברית.

עובי הלוחות  16מ”מ ,

דגם : 4531 גודל : 279-356 מ”מ

מחיר : 72 ש”ח
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קופסה מעץ מייפל לעט בודד
מכסה עליון מגנטי

מתאים לחריטה בלייזר
מחיר : 9 ש”ח 

עט כדורי מעץ מייפל
מתאים לחריטה בלייזר

 מחיר : 5 ש”ח

עט כדורי מעץ מייפל
חלק תחתון מגומי רך

מתאים לחריטה בלייזר
 מחיר : 5 ש”ח

מחזיק מפתחות אוולי
מעץ מייפל

לחריטה בלייזר
 מחיר : 3 ש”ח

מחזיק מפתחות עגול
מעץ מייפל

לחריטה בלייזר
 מחיר : 3 ש”ח

מחזיק מפתחות מרובע
מעץ מייפל

לחריטה בלייזר
 מחיר : 3 ש”ח

מחזיק מפתחות מלבן
מעץ מייפל

לחריטה בלייזר
 מחיר : 3 ש”ח

מבצע

עד גמר המלאי
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קטלוג ציוד 
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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES
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. Cricut כוחה של מכונה מקצועית - הפשטות של

המכונה חותכת מאות חומרים במהירות ובדײקנות, מהנײר והבד העדינים ביותר ועד לוח עץ ועור.

חבילת כלים הניתנת להרחבה. עם מגװן רחב של כלים לחיתוך, ניקוד, כתיבה והוספת אפקטים דקורטיבײם,

להב סיבובי בעזרת פעולת ההחלקה והגלילה שלו, להב זה חותך כמעט כל בד במהירות ובמדױק - ללא חומר גיבױ.

להב סכין בעל תוספת עומק ײחודית מאפשרת לחדור לחומרים עבים יותר כמו עץ בלזה בעובי 2.4 מ"מ בקלות

מתקן ײחודי להחלפת סכינים מאפשר מעבר ללא מאמץ בהחלפת כל סוגי הסכינים

מערכת כלים ײחודית בעלת טכנולוגײת חיתוך מקצועית זו שולטת בצורה חכמה בכיװן הלהב ומוסיפה עד פי 10  כוח חיתוך נוסף.

מערכת עם ספרײת תבניות ופרױקטים להורדה

תוכנה קלה ללימוד , ניתן להעלות לתוכנה עיצובים משלך במגװן פורמטים של קבצים סטנדרטײם

רוחב חיתוך של המכונה 30 ס”מ.

מכשיר חיתוך

הכירו את Cricut Maker, מכונת החיתוך החכמה האולטימטיבית. 

בעזרת היכולת להשתמש בכלים מתקדמים יותר,

Cricut Maker מעניק לך את החופש ליצור כמעט כל פרױקט עשה זאת בעצמך

שאתה יכול לדמײן, מאומנות תלת מימד לעיצוב בית,

תכשיטים, ברזל, ױניל, פרױקטים מנײר ועוד.. 

יש לה את הכלים לחתוך מאות חומרים במהירות ובמדױק,

החל מהנײר והבד העדינים ביותר וכלה בחומרים קשים כמו משטח עץ, עור ובס עץ. 

השתמש בלהב הסיבובי כדי לחתוך בד לפרױקט תפירה - ללא חומר גיבױ. 

עבור לסכין סכין (נמכר בנפרד) לחתוך  חומרים עבים וצפופים יותר למידות ועומק נוספים. 

או לעבור במהירות בין ניקוד, חריטה, הבלטה ואפקטים דקורטיבײם אחרים .

המכונה כוללת
מכונת חיתוך, להב סיבובי , להב פרמיום , עט נקי, שחור

 FabricGrip משטח עבודה בגודל 30.5-30.5 ס"מ
 LightGrip משטח עבודה בגודל 30.5-30.5 ס"מ

ספר הדרכה , כבל USB , כבל ומתאם מחשמל
50 פרױקטים מוכנים להכנה בחינם.

Cricut Maker - קריקאט מײקר

מחיר : 2,000 ש”ח



משטח עבודה – ירוק

StandardGrip mats

מותאם להצמדת פלקס HTV , נײר , ױניל

למשטח עבודה יש רמת דבק נכונה שתוכל להצמיד בצורה 

יציבה את החומר ומאפשר הסרה קלה של החומר.

המשטח הינו רב שימושי .

גודל משטח עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 40 ש”ח

זוג משטחי עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 70 ש”ח

זוג משטחי עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 90 ש”ח 

Cricut Maker - קריקאט מײקר

משטח עבודה – ורוד

FabricGrip mats

מותאם להצמדת בדים בלבד

כותנה , פוליאסטר , לבד , קנװס ,

למשטח עבודה יש רמת דבק נכונה שתוכל להצמיד בצורה 

יציבה את החומר ומאפשר הסרה קלה של החומר.

המשטח הינו רב שימושי .

גודל משטח עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 50 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 98 ש”ח 

משטח עבודה – סגול

StrongGrip mats

מותאם להצמדת עור , מגנט , שעם , נײר גלײטר

מיועד לחומרים עבים לחיתוך.

המשטח הינו רב שימושי .

גודל משטח עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 75 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 98 ש”ח 

משטח עבודה – תכלת

LightGrip mats

מותאם להצמדת פלקס HTV , נײר , ױניל

למשטח עבודה יש רמת דבק נכונה שתוכל להצמיד בצורה 

יציבה את החומר ומאפשר הסרה קלה של החומר.

המשטח הינו רב שימושי .

גודל משטח עבודה – 30.5-30.5 ס"מ  מחיר : 75 ש”ח

גודל משטח עבודה - 30.5-60.5 ס”מ  מחיר : 00 ש”ח 

סט קילוף

מק”ט - 2004233 מחיר : 137 ש”ח 

סט כלי עבודה - בסיסי

מק”ט - 2006695 מחיר : 110 ש”ח 
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Cricut Maker - קריקאט מײקר

זוג סכיני חיתוך עדינים

מיועד לחיתוך מוצירם עדינים

ױניל , פלקס HTV. נײר  

מקט - 2003534

מחיר : 45 ש”ח

סכין פרמיום 

מיועד לחיתוך מוצירם עדינים

ױניל , פלקס HTV. נײר , בד עדין  

מקט - 2002516

מחיר : 45 ש”ח

זוג סכינים לחומרים עבים

מיועד לחיתוך מוצירם עבים

להב סכין 60 מעלות , פלדה קשה.

לקרטון עבה , לבד מוקשה , מגנט

מקט - 2003535

מחיר : 61 ש”ח

מוביל סכין + סכין למוצרים עבים

מיועד לחיתוך מוצירם עבים

להב סכין 60 מעלות , פלדה קשה.

לקרטון עבה , לבד מוקשה , מגנט

מקט - 2002293

מחיר : 130 ש”ח

מוביל סכין + סכין חיתוך

מיועד לחיתוך מוצירם עבים

להב קרביד 12 מ”מ , פלדה קשה.

למוצרי עור , עץ בלסה , מגנט

מקט - 2003918

מחיר : 165 ש”ח

ערכת החלפת סכין + סכין חיתוך

מיועד לחיתוך מוצירם עבים

להב קרביד 12 מ”מ , פלדה קשה.

למוצרי עור , עץ בלסה , מגנט

מקט - 2003919

מחיר : 72 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il



מכבשי חום 

.SEFA מכבש חום תוצרת צרפת
מתאים לעבודה בסובלימציה / טרנספר

לחץ שװה ופיזור חום אחיד.
בקר אלקטרוני שפותח ע”י SEFA צרפת.

טײמר כפול , 3 תוכניות להתאמה.
דיוק עד +/-  ,1%

מקסימום טמפרטורה 220 מעלות צלסיוס 
 2500w : עוצמה

משקל : 44 ק”ג
גודל פיזי של המכשיר : 857-742-455 מ”מ

שנתײם אחריות על המכונה
עשר שנים אחריות על גוף החימום.

פתיחה ידנית
גודל שטח עבודה 40-50 ס”מ

מחיר : 6,000 ש”ח

שולחנות החלפה למכבש חום

גודל : 12-8 ס”מ       מחיר : 150 ש”ח
גודל : 15-15 ס”מ     מחיר : 190 ש”ח
גודל : 12-45 ס”מ     מחיר : 280 ש”ח
גודל : 25-30 ס”מ     מחיר : 460 ש”ח

מחיר סט של כל הגדלים 1,000 ש”ח 

שולחן חזק במיוחד למכבש חום
מיוצר במיוחד למכבשי SEFA צרפת

 מחיר : 1,000 ש”ח
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מדפסות סובלימציה

הדור הבא של מדפסות סובלימציה כבר כאן.

המדפסת הראשונה שפותחה ױוצרה במיוחד לסובלימציה.

איכות הדפסה  HD גבוהה במיוחד, טרם נראה בארץ.

מדפסת מהירה , עלױות הדפסה נמכות.

המדפסת כוללת מערכת ניהול צבע לדיוק מירבי.

SubliJet-HD המערכת כולל 4 מחסניות דיו

המדפסת ממותגת בלוגו החדש של חברת

Virtuoso.  וסדרה זו ממותגת בשם AWGRASS

הדיו האיכותי מעניק לנו איכות תמונה שלא נראתה מעולם

חברת טופ טק סובלימציה בע”מ הינה היבואן הבלעדי...

ה י מצ י בל סו מדפסת 
S AW G R A S S

S G -400
A4  : ל  ד ו ג

ח  ש”  1 ,900   : ר  מחי

ה מצי בלי סו מדפסת 
S AW G R A S S

S G -800
A3  : ל  ד ו ג

ח ש”  7 ,000  : ר  מחי

יבואן בלעדי !

נציג רישמי !

SAWGRASS

בישראל

מגש הזנת נײר למדפסת SG800 לגודל A3 פלוס
ניתן לחיבור בחלק האחורי של המדפסת

ולהגדיל את גודל הדף להדפסה מ A3 ל A3 פלוס
 מחיר : 750 ש”ח
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Virtuoso VJ 628

ױרטואזו VJ 628 מדפסת ברוחב הדפסה 63 ס”מ.

המדפסת מיוצרת ביפן עבור חברת SAWGRASS האמריקאית.

המדפסת בעלת 8 צבעים ,

מיועד ללקוחות הזקוקים לאיכות ברזולוציה גבוהה .

מדפסת איכותית מתאימה לעבודה בנפח גדול. 

מתאים לצלמים , שילוט , טקסטײל , אומנים ומוצרי קד”מ .

מדפסת קלה לשימוש עלױות ײצור נמוכות.

ניתן להזמין את המדפסת בכמה אפשרױות של הזנת דיו.

 

Virtuoso VJ 628

ניתן להזמין את המדפסת בכמה אפשרױות של הזנת דיו.

* התקשר לקבלת מחיר
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Cricut Maker - קריקאט מײקר

נײר העברה לחיתוכי ױניל / אורוקל .

ניר העברה דביק שקוף להעברת חיתוכי ױניל 

גודל גליל רוחב 30.5 ס"מ אורך 100 מטר

מחיר : 270 ₪ 

ױניל דביק מבריק / אורוקל

ױניל צבעוני במבחר צבעים

מתאים לשימוש פנימי וחיצוני 

גודל גליל רוחב 30.5 ס"מ אורך 50 מטר

מחיר : 295 ₪

* מינימום 5 מטר מצבע. ( 29.5 ש”ח )

* ניתן לרכוש לפי מטר רץ

צבעים לבחירה

070 - שחור

010 - לבן

021 - צהוב

312 - בורדו

040 - סגול

035 - כתום

031 - אדום

041 - ורוד

045 - ורוד בהיר

050 - כחול כהה

051 - כחול

053 - כחול בהיר

061 - ירוק

064 - ירוק בהיר

071 - אפור

090 - כסף

091 - זהב

מגב להצמדד ױניל

מחיר : 5 ₪ 
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THE NEW - QUICKFLEX REVOLUTION

HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

HTV - פלקס מהפכני וחדש תוצרת Chemica צרפת

הפלקס החדש מחומר PU וללא חומרײם סולװנטים

חומר דק , נחתך בקלות ומתקלף בקלות

מתאים לכל סוגי הבדים - כותנה , פוליאסטר , נילון ועוד..

מיוצר בגװן מט איכותי ואופנתי , מגע רך ונעים.

במלאי מגװן של 21 צבעים.

נתונים טכנײם
להעברה לכותנה , פוליאסטר
אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 140 מעלות
זמן - 5 שניות 

לחץ - בינוני
קילוף - חם או קר

כביסה
לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 60 מעלות לבדים רגילים.
גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - כן
ניקױ יבש - לא

נתונים טכנײם
להעברה בדים מיוחדים

נילון , פולימיד,
שלב א 

במכבש - 140 מעלות
זמן - 5 שניות 

לחץ - בינוני
קילוף - חם או קר

שלב ב
להניח טפלון ולסגור שוב ל 15 שניות.

כביסה
לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 60 מעלות לבדים רגילים.
גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - כן
ניקױ יבש - לא

White

3601

Black

3603

Gold

3602

Selver

3623 3608

Grey

3624 3609

Marine

3612

Yellow 

3604

Red 

3606

Light green  

3625

Dark green 

3610

Rose 

3628

Orange 

3605

Plum

3660

Lemon yellow 

3613

Fluo yellow 

3611

Orange fluo 

3626

Fluo pink 

3632

Fluo green 

3631

Apple green 

3655

Royal blue Light blue 

לבן שחור אפור כסף תכלת כחול רױאל כחול

זהב צהוב לימון צהוב זוהר צהוב כתום זוהר כתום ירוק תפוח

ירוק זוהר ירוק בהיר ירוק ורוד ורוד זוהר אדום סגול

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
צבעים רגילים

רוחב גליל 30 ס”מ אורך 10 מטר
מחיר ל - 1 מטר רץ : 23 ש”ח

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 30 ס”מ אורך 10 מטר

זהב / כסף
מחיר ל - 1 מטר רץ : 28 ש”ח

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 30 ס”מ אורך 10 מטר

ורוד זוהר , צהוב זוהר
ירוק זוהר, כתום זוהר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 31 ש”ח
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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

HTV - פלקס בגװן מתכתי  תוצרת Chemica צרפת

1430 - כסף מראה
1431 - זהב מראה

THE NEW  - BLING-BLING STAR Chemica

HTV - פלקס בלינג - בלינג  תוצרת Chemica צרפת
פלקס מנצנץ פוליאסטר / אלומיניום עובי 350 מיקרון

מעולה למסיבות , ימי הולדת , חתונות ועוד...

נתונים טכנײם
להעברה לכותנה , פוליאסטר
אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 160 מעלות
זמן - 20 שניות 

לחץ - בינוני
קילוף - קר

כביסה
לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 40 מעלות לבדים רגילים.
גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - לא
ניקױ יבש - לא

זהב מנצנץ
1121

אדום מנצנץ
1123

כסף מנצנץ
1120

ורוד מנצנץ
1126

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 50 ס”מ אורך 25 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 62 ש”ח

נתונים טכנײם
להעברה לכותנה , פוליאסטר
אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 160 מעלות
זמן - 20 שניות 

לחץ - בינוני
קילוף - קר

כביסה
לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 40 מעלות לבדים רגילים.
גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - לא
ניקױ יבש - לא

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 50 ס”מ אורך 25 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 37 ש”ח

כחול מנצנץ
1123

שחור מנצנץ
1123
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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

A-4 ניתן לרכוש בגליונות
מחיר יחידה : 10 ש”ח

SUBLITEX 1603

סובליטקס 1603
נתונים טכנײם

פלקס בד פוליאסטר להעברה לכותנה , פוליאסטר
אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 170 מעלות
זמן - 50 שניות 

לחץ - בינוני
קילוף - חם או קר

כביסה
לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 140 מעלות לבדים רגילים.
גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - כן
ניקױ יבש - לא

נתונים טכנײם
להעברה לבדים כהײם כותנה אופוליאסטר

שלב א 
 SAWGRASS מכניסים את הפלקס למדפסת סובלימציה

מדפיסים דרך התוכנה היעודית VPM , בוחרים בפרופיל המתאים
sublitex 1603

לאחר ההדפסה יש לעבור לשלב הבא.
שלב ב

להניח במכבש חום ולסגור בטמפרטורה של 170 מעלות
כ 50 שניות , יש לכסות אם נײר טפלון או פרגמנט.

בתום הזמן ניתן לגזור את מה שרצױ או להעביר למכונת חיתוך קריקאט
שלב ג

מניחים את הדף במשטח עבודה של קריקאט או דומה
שולחים לחיתוך צורני ולאחר מכן מקלפים את המיותר

מרימים בעדינות את המוצר הסופי ומניחים על גבי החולצה
שלב ד

במכבש 170 מעלות סוגרים ל50 שניות עלמנת להצמיד את הפלקס לבד
בתום הזמן מתקבלת תוצאה מדהימה.

בהצלחה

1

2

3

4

5

6

7

חדש - חדש
פתרון להדפסה בסובלימציה

על בדים כהײם
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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

THE NEW  - DARKLITE EVOLUTION Chemica

HTV - פלקס זוהר בחושך תוצרת Chemica צרפת
פלקס PU עובי 130 מיקרון

סופג את האור וזוהר בחושך.
מעולה למסיבות , ימי הולדת , חתונות ועוד...

נתונים טכנײם
להעברה לכותנה , פוליאסטר
אקריליק, כותנה/פוליאסטר, 

במכבש - 150 מעלות
זמן - 15 שניות 

לחץ - בינוני
קילוף - קר

כביסה
לחכות 24 שעות עד לכביסה ראשונה

עד - 80 מעלות לבדים רגילים.
גיהוץ - על הצד ההפוך

מײבש - כן
ניקױ יבש - כן

Application ATT 600 Chemica

נתונים טכנײם
נײר העברה ( אפליקישײן ) בעל כח משיכה גבוהה מאוד

מאפשרת לך להעביר את ההדפסה מדף הסובליטקס לאחר החיתוך
ללא קושי . החלק הדביק מוגן על ידי מנשא פוליאסטר .

כוח הדבקה : חזק
עובי : 170 מיקרון

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 50 ס”מ אורך 25 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 18 ש”ח

ניתן לרכוש בגליל או לפי מטר
רוחב גליל 50 ס”מ אורך 10 מטר

מחיר ל - 1 מטר רץ : 162 ש”ח
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מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
Virtuoso VJ 628

מחיר : 450 ש”חמחסנית K צבע שחור  220 מ”ל         
מחיר : 450 ש”חמחסנית C צבע סיאן 220 מ”ל           

       מחיר : 450 ש”חמחסנית M צבע מג’נטה 220 מ”ל
מחיר : 450 ש”חמחסנית Y צבע צהוב 220 מ”ל           

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
Virtuoso VJ 628

מחיר : 450 ש”חמחסנית LC צבע לײט סיאן 220 מ”ל                
מחיר : 450 ש”חמחסנית LM צבע לײט מג’ינטה 220 מ”ל           

              מחיר : 450 ש”חמחסנית LK צבע שחור בהיר 220 מ”ל
 מחיר : 450 ש”חמחסנית LKK צבע שחור בהיר בהיר 220 מ”ל    
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מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
SG800

A3 גודל מדפסת
מחיר : 400 ש”חמחסנית K צבע שחור  75 מ”ל         
מחיר : 400 ש”חמחסנית C צבע סיאן 68 מ”ל           

       מחיר : 400 ש”חמחסנית M צבע מג’נטה 68 מ”ל
מחיר : 400 ש”חמחסנית Y צבע צהוב 68 מ”ל           

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
SG400

A4 גודל מדפסת
מחיר : 350 ש”חמחסנית K צבע שחור 42 מ”ל          
מחיר : 250 ש”חמחסנית C צבע סיאן 29 מ”ל           
מחיר : 250 ש”חמחסנית M צבע מג’נטה 29 מ”ל       
 מחיר : 250 ש”חמחסנית Y צבע צהוב 29 מ”ל          

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת ריקו
RICOH 3110

A4 גודל מדפסת
מחיר : 350 ש”חמחסנית K צבע שחור 42 מ”ל          
מחיר : 250 ש”חמחסנית C צבע סיאן 29 מ”ל           
מחיר : 250 ש”חמחסנית M צבע מג’נטה 29 מ”ל       
מחיר : 250 ש”חמחסנית Y צבע צהוב 29 מ”ל           

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת ריקו
RICOH 7100

A3 גודל מדפסת
מחיר : 400 ש”חמחסנית K צבע שחור  75 מ”ל         

  מחיר : 400 ש”חמחסנית C צבע סיאן 68 מ”ל         
מחיר : 400 ש”חמחסנית M צבע מג’נטה 68 מ”ל       
 מחיר : 400 ש”חמחסנית Y צבע צהוב 68 מ”ל          
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חדש - מכבש כובעים
מכבש כובעים דיגיטלי איכותי ביותר.

המכבש כולל 5 ראשים ( שטח עבודה ) להחלפה.
מחיר : 2,200 ש”ח

14.6x7.6 ס”מ
6.9x16.5 ס”מ
8.8x16.5 ס”מ

10.2x16.5 ס”מ
10.2x20.3 ס”מ

גודל ראשים

מכבש ספלים
מכבש איכותי מתאים לספלים

11oz-15oz בגודל
מחיר : 800 ש”ח

מכבשי חום 
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True Pix Sublimation Paper נײר סובלימציה הטוב בעולם 
למוצרים קשים ומוצרי טקסטײל

 TruePix classic הינו נײר סובלימציה 
תוצרת   SAWGRASS ארצות הברית

הנײר מגיע בחבילות של 100 דף 
ארוזות בקופסת קרטון.

 A4 גודל נײר
מחיר : 65 ש”ח

A3 גודל נײר
מחיר : 130 ש”ח

A3+ גודל נײר
מחיר : 200 ש”ח

מיכל עודפים
למדפסות ריקו

SAWGRASS 
מחיר 200 ש”ח

נײר סובלימציה חדש - רוזולוציה גבוהה
פותח במיוחד למדפסות ריקו ו סוגראס

למוצרי קרמיקה , מתכות  ומוצרי טקסטײל
הנײר מגיע בחבילות של 100 דף 

הנײר מסומן בגב למנוע בלבול
ארוזות בקופסת קרטון.

 A4 גודל נײר
מחיר : 55 ש”ח

A3 גודל נײר
מחיר : 110 ש”ח

גודל נײר רוחב 43 ס”מ
מחיר : 170 ש”ח
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SUPER NOVA Heat Transfer Paper

הרעיון העומד בבסיס שיטת ההדפסה החדשה הינו הקשר הכימי בין הדיו והציפױ שנמצא ע"ג נײר הטרנספר .

בזמן שהנײר המודפס עובר במכבש חום לחולצה- הלחץ והחום יחד עם הדיו והחומר הכימי שנמצא ע"ג הנײר יוצרים תגובה צולבת'

והתמונה המועברת לחולצה מתחברת לתוך סיבי הבד. לאחר הסרת הנײר מהחולצה התוצאה המתקבלת

היא של תמונה עם צבעים תוססים וחײם ולאחר כביסה ראשונה נשארים הצבעים בלבד

ובמגע יד לא ניתן להרגיש דבר. ההדפסה הופכת להיות חלק מהבד.

נײר הטרנספר  SUPER NOVA והדיו  CromaBlast הינם פטנט של חברת  SAWGRASS האמריקאית.

התהליך הינו מהיר מאוד. ניתן להדפיס ולהעביר עד 170 חולצות בשעה ,

בשום טכנולוגיה אחרת של הדפסת חולצות לא ניתן להדפיס כמות כזו לא בדפוס משי ,

לא בהדפסה ישירה ולא עם נײר טרנספר הזרקת דיו או לײזר ובטח שלא בפלקס או פלוק שצריך לחתוך בפלוטר חיתוך.

הדיו והנײר של חברת  SAWGRASS נותנים את המענה המשתלם ביותר להדפסת חולצות כותנה. המערכת מהירה מאוד ,

עלות נמוכה להקמת עסק להדפסת חולצות , אין צורך ברשתות וגלופות כמו בדפוס משי או מדפסות שמדפיסות ישירות על חולצות .

ניתן לעצב בכל תוכנה את הגרפיקה ולהדפיס במערכת ניהול צבע שתוכננה במיוחד על ידי חברת  SAWGRASS האמריקאית.

איכות ההדפסה על חולצות כותנה אינה ניתנת לתחרות על ידי שום טכנולוגיה אחרת שנמצאת כיום בשוק.

נײרות טרנספר אחרים שנמכרים כיום בשוק, ניתן להרגיש את המדבקה במגע יד, ולרוב ההדפסה דוהה כבר בכביסה הראשונה.

ההדפסה בדיו  CromaBlast ובנײר  SUPER NOVA של חברת  SAWGRASS מעניקים מגע רך ועדין ,

ורק ההדפסה נשארת על החולצה וההרגשה היא שההדפסה הינו חלק מהבד. עמידות גבוהה בכביסה.

הוראות הדפסה והעברה לחולצה

CromaBlast . יש להכין את הגרפיקה ולהדפיס במערכת ניהול צבע

יש לװדא שמדפיסים במצב "מראה".

יש לכװן את המכבש חום לטמפרטורה של 180-190 מעלות צלזיוס.

יש לכװן את המכבש ללחץ גבוה.

יש לכװן זמן בין 20-30 שניות.

יש להניח את החולצה במכבש חום ולסגור למספר שניות , כדי לײשר את החולצה.

להניח את הנײר המודפס ע"ג החולצה ,לכסות בנײר טפלון או פרגמנט ולסגור את המכבש.

לאחר שמרימים את המכבש יש להסיר את הנײר בעודו חם מהחולצה. ( קילוף חם )

לאחר הוצאת החולצה יש למתוח בעדינות את הבד באזור המודפס.

נײר טרנספר לבדי כותנה

נײר טרנספר 
 A4 גודל נײר

מחיר : 250 ש”ח
A3 גודל נײר

מחיר : 500 ש”ח
בכל קופסה 100 דף.
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גיליוטינה למתכת 

מכשיר לחיתוך פינות מתכת / פלסטיק 
מכשיר מהיר לחיתוך פינות 

בעל שתי אפשרױות עיגול של הפינה
רדיוס של 4 מ”מ ו 6 מ”מ

תוצרת אנגליה 
מחיר : 1,200 ש”ח 

 ( דגם חדש - כולל אפשרות כיפוף ) מכשיר לכיפוף מוצרי אקריל / פרספקס בחום

מכשיר מעולה למי שמעונײן לכופף מוצרים הנחתכים בלײזר ולשלבם במגװן המוצרים שברשותו.

לבעלי מכונות לײזר , מכשיר זה יגדיל את מגװן המוצרים שניתן לשלבם עם מוצרי סובלימציה.

אורך המכשיר 120 ס"מ והוא בעל בקר אלקטרוני השולט בחום.

למכשיר חוט בצורת סליל ױתרונו שהוא מעביר חום גבוה. עובי כיפוף מ 1 מ"מ עד 8 מ"מ.

אורך החײם של הסליל ארוך מאוד והוא ניתן לפירוק בקלות ולהחלפה.

המכשיר מיוצר בקוריאה

מחיר : 2,500 ש”ח 

מכשיר לכיפוף מוצרי אקריל 

גיליוטינה לחיתוך מתכת ופלסטיק 
מכשיר עוצמתי לחיתוך לוחות פלסטיק ומתכת

וחב חיתוך 305 מ”מ - סרגל בס”מ
מתאים לחיתוך לוחות מתכת עד 1.5 מ”מ

לוחות פלסטיק עד 2 מ”מ
תוצרת אנגליה

מחיר : 2,500 ש”ח 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445

www.sublimation.co.il  E-mail: info@sublimation.co.il





מהי סובלימציה.

סובלימציה זהו תהליך העברה של גרפיקה בצבעים מלאים

או תמונה לתוך מוצרים שמצופים בפולימר.

תחילה יש לעצב במחשב גרפיקה/תמונה

ואז מדפיסים בדיו סובלימציה על נײר סובלימציה איכותי.

לאחר מכן לוקחים את הדף המודפס ומצמידים

למוצר עליו רוצים להעביר את מה שהודפס.

ניתן להעביר את מה שהודפס על כל מוצר

ורעיון בתנאי שהמוצר מצופה בפולימר.

ההעברה נעשית באמצעות מכבש חום.

התוצאה היא הדפסה באיכות צילומית מעולה

שבה הצבע הופך להיות חלק מהחומר

ואינו מורגש במגע כלל

עמידותו לאורך זמן גבוהה במיוחד.
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