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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.

SG-500 A4

SG-1000 A3

new sublimation
printer

מחיר : 2,500 ש”ח 

מחיר : 7,500 ש”ח 

המדפסת המושלמת לעסקים 

 SAWGRASS  מדפסת חדשה מבית

 SG400/800 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 dpi x 600 dpi

High Quality 1200 x 600 dpi

Advanced    1200 x 1200 dpi 

Ultra-Fine     4880 x 1200 dpi

דגם חדש
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.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.

מדיוק עד +/-  ,1%
ום טמפרטורה 220 מעלות צלסיוס  מקסי

 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 : 6,500 ש”ח

פתיחה אוטומטית

גודל שטח עבודה 40-50 ס”מ

מחיר : 7,500 ש”ח

שולחנות החלפה למכבש חום

       גודל : 12-8 ס”מ

     גודל : 15-15 ס”מ

     גודל : 12-45 ס”מ

     גודל : 25-30 ס”מ

מחיר סט של כל הגדלים 1,200 ש”ח 
שולחן חזק במיוחד למכבש חום

מיוצר במיוחד למכבשי SEFA צרפת

 מחיר : 1,300 ש”ח
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מכבש ספלים
מכבש איכותי מתאים לספלים

11oz-15oz בגודל
מחיר : 800 ש”ח

מתנה 
גוף חימום נוסף 

לבקבוקים
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מכבש ספלים רב שימושי
מכבש איכותי מתאים לספלים

110803
11oz-15oz בגודל
מחיר : 800 ש”ח

 110821
גוף חימום 

11/15 oz לספל

110811
גוף חימום 

 6/10 oz לספל

110840
גוף חימום לספל
17oz לאטה גדול 

110830
גוף חימום לספל
12oz לאטה קטן 

110850
גוף חימום 

1/5 oz לכוס שוט

110850
גוף חימום 

1/5 oz לכוס שוט



מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
A3 גודל מדפסת SG 1000

מחיר : 400 ש”חמחסנית K צבע שחור 70 מ”ל          
צבע סיאן 70 מ”ל            מחיר : 400 ש”חמחסנית   C

70 מ”ל M        מחיר : 400 ש”חמחסנית  צבע מג’נטה
צבע צהוב 70 מ”ל           מחיר : 400 ש”חמחסנית   Y

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
A4 גודל מדפסת SG 500

מחיר : 250 ש”חמחסנית K צבע שחור 31 מ”ל          
צבע סיאן 31 מ”ל            מחיר : 250 ש”חמחסנית   C
צבע מג’נטה 31 מ”ל        מחיר : 250 ש”חמחסנית   M
צבע צהוב 31 מ”ל           Y  מחיר : 250 ש”חמחסנית 

דגם חדש
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מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
SG800

A3גודל מדפסת 
מחיר : 400 ש”חמחסנית  צבע שחור   מ”ל          75 K
צבע סיאן  מ”ל            מחיר : 400 ש”חמחסנית  68  C

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

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
SG400

A4גודל מדפסת 
מ”ל          מחיר : 350 ש”חמחסנית  צבע שחור   42 K
צבע סיאן 29 מ”ל           מחיר : 250 ש”חמחסנית   C
29 מ”ל       צבע  מחיר : 250 ש”חמחסנית  מג’נטה   M
צבע צהוב 29 מ”ל          Y  מחיר : 250 ש”חמחסנית 

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת ריקו
RICOH 3110

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

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת ריקו
RICOH 7100

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

צבע מג’נטה 68 מ”ל        מחיר : 400 ש”חמחסנית   M
צבע צהוב 68 מ”ל          Y  מחיר : 400 ש”חמחסנית 
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מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
Virtuoso VJ 628

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

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

מחסניות דיו סובלימציה למדפסת
Virtuoso VJ 628

מחסנית LC צבע לײט סיאן 220 מ”ל                     מחיר : 450 ש”ח
מחסנית LM צבע לײט מג’ינטה 220 מ”ל               מחיר : 450 ש”ח
מחסנית LK צבע שחור בהיר 220 מ”ל                   מחיר : 450 ש”ח
מחסנית LKK צבע שחור בהיר בהיר 220 מ”ל        מחיר : 450 ש”ח
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 Jetcol DHS

Neenah  נײר סובלימציה מבית

חולל מהפכה בהדפסת סובלימציה 

עם הדפסות באיכות צילום, זמני העברה קצרים יותר וחיסכון בדיו.

Jetcol DHS עובד על משטחים קשים וחולצות פוליאסטר.

Jetcol DHS

נמכר באריזה המכילה 100 דפים כל אחת

משתמש בדיו עד 40% פחות

הפחתת זמן העברה של עד 50%

במלאי

 A-4  נײר בגודל

 מחיר : 55 ₪

 A-3  נײר בגודל

 מחיר : 110 ₪

 A-3+  נײר בגודל

 מחיר : 200 ₪



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

נײר סובלימציה למוצרי טקסטײל

 A4 גודל נײר

מחיר : 40 ש”ח

A3 גודל נײר

מחיר : 80 ש”ח

גודל גליל נײר רוחב 43 ס”מ אורך 100 מטר

מחיר : 200 ש”ח

גודל גליל נײר רוחב 61 ס”מ אורך 100 מטר

מחיר : 300 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.

ארוז בקופסת קרטון.

 A4 גודל נײר

מחיר : 55 ש”ח

A3 גודל נײר

מחיר : 110 ש”ח

גליל נײר רוחב 43 ס”מ

אורך : 90 מטר

מחיר : 170 ש”ח
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 מכשיר לכיפוף מוצרי אקריל / פרספקס בחום ( דגם חדש - כולל אפשרות כיפוף )

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 
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מיכל עודפים

למדפסות ריקו

SAWGRASS 

מחיר : 200 ש”ח
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