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

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

אפור ג’ינסכחול

שחורורוד

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

newnew



3

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 
להדפסת בסובלימציה 

במלאי צבעים : 
ורוד קטיוני

ג’ינס קטיוני.
גודל : 8-8-30 ס"מ

מחיר : 8 ש”ח 

תיק אוכל צידנית 
להדפסת בסובלימציה 

במלאי צבעים : 
ורוד קטיוני

ג’ינס קטיוני.
גודל : 20-15-6 ס"מ

מחיר : 13 ש”ח 

ג’ינס
TPN2020

ורוד
TPN2010

תיק צידנית
להדפסת בסובלימציה 

במלאי צבעים : 
ורוד קטיוני

ג’ינס קטיוני.
גודל :  23-18-16 ס"מ

שטח הדפסה : 23.5-17.5 ס”מ
מחיר : 18 ש”ח 

ג’ינס
TPN1020

ורוד
TPN1010

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

קלמר 3 תאים 
 בד קטיוני מעורב איכותי ביותר 

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

מחיר : 10 ש”ח 
ג’ינס

 TPN3020

ורוד
TPN3010
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פונג’ו מגבת לילד

100% כותנה איכותי ביותר, 350 גר למטר.

כולל בד פוליאסטר תפור

בגודל 20-29 ס”מ בחלק הקדמי.

גודל החלוק : 60-120 ס”מ פתוח

מחיר : 20,00 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

מגבת גוף כותה

100% כותנה איכותי ביותר

כולל בד פוליאסטר תפור בגודל 20-29 ס”מ.

גודל המגבת : 70-130 ס”מ.

מחיר : 20,00 ש”ח 

כחוללבן ורוד

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

newnew
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פונג’ו מיקרופײבר לילד

100% פוליאסטר 

גודל החלוק : 60-120 ס”מ פתוח

מחיר : 13,00 ש”ח

שמיכת פליז 

100% פוליאסטר צבע לבן.

גודל : 130-160 ס”מ 

מחיר : 12,00 ש”ח

מגבת חוף מיקרופײבר

100% פוליאסטר כושר ספיגה גבוה במיוחד.

גודל המגבת : 70-130 ס”מ.

מחיר : 10,00 ש”ח 

מפית אוכל

100% פוליאסטר צבע לבן.

גודל : 40-40 ס”מ 

מחיר : 3.5 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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כוס פלסטיק לילדים - קטן
מתאים לשתיה קרה או חמה

6oz  : ( 180 מ”ל )גודל 
250611

מחיר : 7.5 ש”ח

גליל אלומיניום לכוס קטן לבן
6oz להכניס לתוך הכוס פלסטיק

מחיר : 80 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

 כוס פלסטיק צבעוני לילדים ( בנפח 180 מ"ל )

עשױ פלסטיק בצבע מלא צבעים עזים שישמחו את ילדיכם

קל משקל ועמיד בפני ניפוצים, 

ללא ,BPA  , בטוח למיקרוגל ולמדיח כלים, 

מתאים להדפסה אישית בסובלימציה 

מושלם גם לקידום מותגים, מתנות ולעוד הרבה אירועים

מחיר : 7.5 ש”ח 

כוס פלסטיק לילדים - גדול
מתאים לשתיה קרה או חמה

11oz  ( 325 מ”ל )  : גודל
מחיר : 9 ש”ח

תכלת
251118

ורוד
251115

ורוד
250602

גליל אלומיניום 
לספל צבע אחד קטן

להכניס לתוך הכוס פלסטיק
250600

מחיר : 80  ש”ח

11oz גליל אלומיניום לכוס
להכניס לתוך הכוס פלסטיק

251106
מחיר : 80 ש”ח

תכלת
250605

newnew

מעוכב
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קופסת אוכל / ארוחת צהרים

קופסת פלסטיק קשיחה ואיכותית מאוד,

במלאי בשלושה צבעים.

הקופסאות מגיעות עם מכסה נתיק בצבע לבן עם דבק דו צדדי.

כולל לוח אלומיניום להדפסה סובלימציה בגודל 164-104 מ"מ

גודל הקופסה : 186-128-60 מ"מ

במכבש : 190 מעלות כ - 45 שניות.

בקרטון 48 יח'.

* מתאים לשימוש במיקרוגל ללא המכסה.

מחיר : 13 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

אלמוג

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

newnew
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שעון מעורר דיגיטלי מעורר עם אור פנים בצבעים שונים.

מסך LCD גדול , אור LED זוהר עם 7 צבעים שונים המשתנים

תמיכה בפורמט זמן של 12 שעות ו 24 שעות, 

לוח שנה, טמפרטורה והתראה.

מופעל על ידי סוללות AAA3 (לא כלול)

גודל: 7.8 ס"מ מכל צד

ניתן להדפיס 3 צדדים בסובלימציה

כולל 3 לוחות הדפסה (אחד לכל צד).

CE אישור

מחיר : 15 ש”ח 

מסגרת לב 
גודל : 8.7-9.7 ס”מ

מחיר : 10 ש”ח

מסגרת איגלו / קטן 
גודל : 9-8.5 ס”מ

944582
מחיר : 10 ש”ח

מסגרת איגלו / גדול
גודל : 10-15 ס”מ

944583
מחיר : 19 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

newnew
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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 

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

newnew

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 

כובע לתינוק

בד רך ונעים למגע  

מתאים לתינוק בגילאים

במלאי 2 גדלים : 0-6 , 6-12 .

מחיר : 4 ש”ח 



10

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

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

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 בנים

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 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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סינר ילד
סינר כותנה איכותי 

עם כיס לבן להדפסה
כולל 2 כיסים בחלק התחתון

גודל  : 61-40.5 ס”מ
מחיר : 10 ש”ח

אדוםתכלת

סינר ילד / פוליאסטר
גודל בד 45-50 ס”מ

מחיר : 5 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

שחור

כובע שף  - ילד
בד איכותי ביותר פוליאסטר עם גומי 

להדפסה בסובלימציה
מחיר : 9 ש”ח

newnew
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סינר מבוגר - פוליאסטר 
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

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
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

כפפה לסיר חם 
להדפסה בסובלימציה

גודל : 15-30ס”מ
כפפה / מעמד לסיר חם מחיר : 4 ש”ח

להדפסה בסובלימציה
גודל : 17.5-22 ס”מ

מחיר : 4 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-S : במלאי מידות

מחיר : 20 ש”ח 

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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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ספל קרמיקה מנצנץ
11oz : גודל 

מחיר : 7.5 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

כחול ורוד
211064

זהב
211061

כחול רױאל
211067

כסף
211051

newnew

ספל קרמיקה מנצנץ
מעבר צבע
כסף לכחול

211593

ספל קרמיקה מנצנץ
מעבר צבע
כסף לורוד

211592
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15oz ספל קרמיקה ענק
215002

מחיר : 7 ש”ח

 11oz ספל קרמיקה
מינימום קרטון 36 יח

211002
מחיר : 4.5 ש”ח

ספל לאטה גדול
217102

17oz : גודל
מחיר : 8 ש”ח

ספל לאטה קטן
12oz : גודל

212102
מחיר : 6 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
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

ספל קרמיקה ידית לב צבעוני
11oz : גודל

מחיר : 5.5 ש”ח

כחול ורוד ירוק בהיר אדום

ספל אספרסו
בקופסת קרטון 

6oz : גודל
מחיר : 4.5 ש”ח

ספל אספרסו 
2.5 oz : גודל

204011
מחיר : 4.5 ש”ח

oz 8ספל קמפר לבן עם שפה שחורה  
 חומר : קרמיקה

תכולה - 227 מ”ל
גודל : 7.8  - 8.6 ס”מ

208091
מחיר : 7.20 ש”ח
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שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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11oz ספל קרמיקה
ציפױ זהב
 211038

מחיר :  8ש”ח

11oz ספל קרמיקה
ציפױ כסף

211039
ש”ח  מחיר : 8

ספל קרמיקה קסם
211504

11oz : גודל
מחיר : 11 ש”ח

newnew
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כתום / לבן

ירוק בהיר / לבן
211692

כחול / לבן

אדום / לבן
211712

ירוק / לבן

צהוב / לבן
211672

ורוד / לבן
211732

כחול קימבריץ / לבן
211682

שחור / לבן
211702

בורדו / לבן תכלת / לבן
211662

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
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

ספל קרמיקה צבעוני
ידית + חלק פנימי

איכותי ביותר עמיד במדיח
מחיר : 6.2 ש”ח
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 Stainless Steelחומר :

נירוסטה דו שכבתי
פנימי 304 , חיצוני 201

איכותי ביותר בקופסת קרטון

 

10 oz ספל תרמי לניסיעות
Stainless Steel Vacuum

284 צבע - לבן -  מ”ל 
מחיר : 40 ש”ח

10 oz ספל תרמי לניסיעות
Stainless Steel Vacuum

צבע - נירוסטה -  מ”ל284
מחיר : 40 ש”ח

בקבוק באולינג
צבע - לבן / תכלת 

237716
מחיר : 35 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - לבן / סגול

237718
מחיר : 35 ש”ח 

 

בקבוק באולינג 
צבע - לבן / אפרסק

237717
מחיר : 35 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - לבן
237711

מחיר : 33.5 ש”ח 
 

בקבוק באולינג
צבע - נירוסטה

237712
מחיר : 32 ש”ח 
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בקבוק באולינג
צבע - תכלת

237714
 מחיר : 30 ש”ח

 

בקבוק באולינג
צבע - ורוד בהיר

237715
מחיר : 30 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - אפור בהיר

237720
מחיר : 30 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - ורוד

237713
 מחיר : 30 ש”ח

 

בקבוק באולינג
צבע - זהב בהיר

237862
מחיר : 30 ש”ח 

 

בקבוק באולינג
צבע - כסף 

237861
מחיר : 30 ש”ח 

 

 
 Stainless Steelחומר :

נירוסטה דו שכבתי
פנימי 304 , חיצוני 201

איכותי ביותר בקופסת קרטון
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oz 14ספל תרמי נירוסטה 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 398 מ”ל

גודל : 14.5-8.2 ס”מ
מחיר : 30 ש”ח

 

oz 14ספל תרמי לבן 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 398 מ”ל

גודל : 14.5-8.2 ס”מ
214832

מחיר : 32.5 ש”ח
 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445
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פחית שתיה עם קש
 280 מ”לנירוסטה

מחיר : 25 ש”ח

בקבוק מים
אלומניום 600 מ”ל

מחיר : 12 ש”ח

בקבוק מים עם קש
נירוסטה 600 מ”ל
מחיר : 15 ש”ח

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

מחיר : 6 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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כוס שוט זכוכית
2.5ozגודל : 

מחיר : 7.5 ש”ח

כוס שוט זכוכית
203002

1.5גודל :  oz 
מחיר : 4.5 ש”ח

כוס בירה זכוכית
220012

16ozגודל : 
מחיר : 16 ש”ח

כוס זכוכית פרוסטי
10oz : גודל

210022
מחיר : 8.5 ש”ח

פותחן בקבוקים - מלבן
גודל : 7-5 ס”מ

851201
מחיר : 4 ש”ח

מעוגלפותחן בקבוקים - 
גודל : 6-4 ס”מ

851203
מחיר : 4 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
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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.

 Sub1200 בלוק עץ מחומר סיבית 28 מ"מ

 Sub1300 בלוק עץ מחומר  MDF 28 מ"מ

 Sub1400 בלוק 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        MDF         בירץ 

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

9.5-14.5 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

19.5-14.5 ס”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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

בירץ

סיביט

MDF
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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

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
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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ספל קרמיקה כדורסל
11oz : גודל

מחיר : 4 ש”ח

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

מחיר :  4 ש”ח 

 LOVE ספל מודפס
11oz : גודל

211048
מחיר : 9.5 ש”ח

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

מחיר :  8 ש”ח 

שחור

כחול

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
* כל המחירים לא כוללים מע”מ

קופסת קרטון לספל
11oz : גודל

ש”ח  מחיר : 1.5
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משטח לעכבר 5 מ”מ
גודל 196-235 מ”מ

720210
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 : 3 ש”ח

כיסױ עינײם לטיסה
מחיר : 5 ש”ח

בקבוק מים חמים
H2000-1

כיסױ בד פליז להדפסה
מחיר : 16 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

כיסױ בד לבקבוק מים חמים
H2000-2

כיסױ בד פליז להדפסה
מחיר : 3.5 ש”ח

newnew
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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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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שקית בד סאטן
גודל בד 15-20 ס”מ

צבע - תכלת
 914252

מחיר : 3.8 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

שקית בד סאטן
גודל בד 15-20 ס”מ

צבע - ורוד בהיר
914253

מחיר : 3.8 ש”ח

שקית בד יוטה
גודל בד 15-20 ס”מ

פשתןצבע - 
914254

מחיר : 3.8 ש”ח

newnew
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11ozספל נירוסטה לטיולים   
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
312תכולה -  מ”ל
גודל : 8-6 ס”מ
מחיר : 19 ש”ח

 

oz 12ספל  אמײל לבן   
 Enamel SPCCחומר :

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

210050
מחיר : 14.5 ש”ח

 

oz 12ספל אמײל צבעוני   
 Enamel SPCCחומר :

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

מחיר : 15 ש”ח
 

oz 18שײקר קוקטײל   
3 חלקים

 Stainless Steelחומר :
תכולה - 511 מ”ל

גודל : 6 - 8.5 -21 ס”מ
מחיר : 28 ש”חלבן 238001 - 

מחיר : 27 ש”חנירוסטה 238002 - 
 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

oz 16כוס סטארבקס 
 Stainless Steelחומר :

בקופסת קרטון
תכולה - 455 מ”ל

גודל : 22.5-6.7 ס”מ
נירוסטה - מחיר 33 ש”ח
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ירוק

אדום

ורוד
210078

צהוב
210075

oz 12כוס אמײל   
 Enamel SPCCחומר :

Stainless Steel Rim 
תכולה - 341 מ”ל
גודל : 8.5 - 8 ס”מ
מחיר  : 15 ש”ח

 

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל

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
* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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oz 12כוס אמײל   
 Enamel SPCCחומר :

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

מחיר : 15 ש”ח
 

אפור

שחור

כחול

תכלת
210073

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

טל : 08-9721100 פקס : 08-9721110 נײד : 052-3194445
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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 20כוס ענקית לניסיעות 
Stainless Steel Vacuum
568צבע - לבן -  מ”ל  
גודל : 17.5-8.5-7 ס”מ

מחיר : 38 ש”ח

* מתאים להדפסת סובלימציה
UV מתאים להדפסת *

* מתאים להדבקת ױנײל

* כל המחירים לא כוללים מע”מ

בקבוק חלב
Stainless Steel 
לבן - 450 מ”ל

237791
מחיר : 28 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 37.5 ש”ח237644 - לבן - 

מחיר 34 ש”ח237645 - נירוסטה - 
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קופסה ממתכת  בצורת לב - 710043 

גודל : 13-15-4.5 ס"מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 23 ש”ח קופסה ממתכת  מלבן - 710042

גודל : 19.8-12.8-5 ס”מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 26 ש”ח

קלמר מתכת

גודל : 7.6-18.6-2.4 ס”מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 14 ש”ח

קופסה ממתכת  עגולה - 710044

גודל : קוטר 15ס"מ גובה : 5 ס”מ

הדפסת סובלימציה

מחיר : 23 ש”ח

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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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

590040
מחיר 25 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

590190
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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מעמד אקריל שחור 
גודל מעמד אקריל 173-120-40 מ”מ
גודל זכוכית להדפסה 139-94-3 מ”מ

מחיר 28 ש”ח

מעמד אקריל עם זכוכית מסתובבת
786031

גדול - 150-150 מ”מ : מחיר 31 ש”ח

בינוני - 125-125 מ”מ : מחיר 24 ש”ח
786011

קטן - 100-100 מ”מ : מחיר 22 ש”ח

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

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

מעמד שולחני זכוכית
 עומד - גודל 203-254 מ”מ

 : מחיר 22 ש”ח782330
 שוכב - גודל 203-254 מ”מ

 : מחיר 22 ש”ח782340
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
782100

מחיר 30 ש”ח

מעמד קריסטל שולחני
BXP-07A פינות מעוגל
גודל : 15-10-2 ס”מ

782110
מחיר 35 ש”ח
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מגש חיתוך זכוכית - טיפה
גודל : 23-29 ס”מ
מחיר : 20 ש”ח

 

מגש חיתוך זכוכית
גודל : 20-28.5 ס”מ  

760001
מחיר : 20 ש”ח

שעון זכוכית עגול
שעון עגול עם מתלה לקיר

גודל : 20-20 ס”מ
760051

מחיר : 18 ש”ח
שעון זכוכית מרובע

שעון מרובע עם מעמד מתכת.
גודל : 20-20 ס”מ

760064
מחיר : 18 ש”ח

שלט זכוכית עם 4 חורים
כולל 4 פינים ממתכת

גודל 26-40 ס”מ 
782350

מחיר : 50 ש”ח

מגש חיתוך זכוכית - בקבוק
גודל : 20-39 ס”מ
מחיר : 16 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
870080

עגול

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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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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  
 912600 - שחור
912610  - 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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תיק גב עירוני / חאקי
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
מחיר : 15 ש”ח

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

שטח הדפסה 16.5-17.5 ס”מ
מחיר : 15 ש”ח
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מחזיק מפתחות - דובי
גודל 7 ס”מ

851031
מחיר : 10 ש”ח

newnew
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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

913234
מחיר : 16 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

מחיר : 25 ש”ח

ארנק קטן דמױ עור
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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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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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פאזל קרטון בקופסת פלסטיק   
גודל : 10-14 ס”מ

98 חלקים   
מחיר 11 ש”ח

 

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

 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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 : 21.5 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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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
 

עגול
לב850944

850943

מרובע
850940

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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 / 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.

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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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.

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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כלב יושב 
במלאי 2 גדלים

בינוני - 38 ס”מ יושב
מחיר : 51 ש”ח

גדול - 51 ס”מ יושב
מחיר : 82 ש”ח

אריה יושב 
במלאי 2 גדלים

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 צבע
חום בהיר 

מחיר : 27 ש”ח

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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 - 925011

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 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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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

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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

TOP Film

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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

 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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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 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

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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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 : 

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

 

מחזיק מפתחות לב - דו צדדי
 - 5520מחזיק מפתחות  פלסטיק
מ”מ 2.29  מ”מ עובי  63x57

מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

- דו צדדיעגול  מחזיק מפתחות 
מחזיק מפתחות פלסטיק- 5521

קוטר 63 מ”מ עובי 2.29 מ”מ
מחיר יחידה : 5.50 ש”ח

 

- דו צדדימרובע  מחזיק מפתחות 
מחזיק מפתחות פלסטיק- 5524

57x57 מ”מ עובי 2.29 מ”מ
מחיר יחידה : 5.50 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”ח566001 - אריח 15-15 ס”מ         

מחיר : 10 ש”חאריח 15-20 ס”מ           - 568001

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         

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 

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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4060

ChromaLuxe EXT    כרומלוקס

לוח אלומיניום בצבע לבן מבריק

4750 גודל 177x127 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 25 ש”ח

 
4751 גודל 304x152 מ”מ עובי 1.14 מ”מ

מחיר : 38 ש”ח

4752 גודל 254x203 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 38 ש”ח

4753 גודל 355x279 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 64 ש”ח

4754 גודל 457x304 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 92 ש”ח

4755 גודל 609x457 מ”מ עובי 1.14 מ”מ
מחיר : 196 ש”ח

אידיאלי שילוט, תצוגה וצילומי חוץ, 

לוחות ChromaLuxe EXT מתכתײם מהװים תוספת נהדרת למגװן המוצרים שלכם. 

ציפױ ChromaLuxe העידון הצבע העמיד בפני צבע מספק צלילות וחיוניות אולטימטיבית, 

כמו גם תכונות עמידות בפני דהײה, כימיקלים, רוח ושריטות. 

 UV לוחות מתכתײם בעובי 1.14 מ"מ עמידים בפני

עם אחריות לשנתײם וזמינים במגװן גדלים נפוצים. 

ChromaLuxeמעמד מתכת ללוחות  

להדבקה בחלק האחורי של הפנלים המיועדים לתמונה

ניתן להניח על שולחן או לתליה בקיר.

מתאים לפאנלים 

מגודל 127-279 מ"מ עד 

גודל 279-279 מ"מ

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391

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

* במכבש 90 שניות , 200 מעלות , לחץ חזק.

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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

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

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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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

* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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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 

שדרות הרכס 43 מודיעין מכבים רעות. מיקוד 7178391
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* כל המחירים לא כוללים מע”מ
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טופ טק סובלימציה בע"מ

מנהלי החברה פועלים בתחום משנת 1992.  

החברה מתמחה ביבוא שיװק ופיתוח מערכות הדפסה ומוצרים לסובלימציה .

הניסיון הרב שלנו בתחום מעניק לנו יתרון ועל כך יעידו לקוחותינו הרבים.

אנו מתחײבים לשירות מעולה איכות מוצרים ומחירים תחרותײם.

במערכות אותן אנו משװקים ניתן להדפיס ולהעביר גרפיקה ו/ או תמונה במהירות ובקלות

למוצרי טקסטיל מפוליאסטר ,לוחות אלומיניום, קרמיקה , עץ , ספלים  ועוד מוצרים רבים המצופים בפולימר.

 
מה אנו עושים ?

  אנו תומכים בלקוחותינו בכל שלב של הפעילות שלהם תמיכה טכנית

ומתן מענה מידי לכל בעיה שמתעוררת במערכת, בתוכנה או במכבש החום.

לחברה פתרון לכל לקוח ולכל מערכת הדפסה על מנת שיוכל להשיג את הצבעים המבוקשים על ידו.

בנוסף אנו מעניקים הסבר טכני ומעשי כיצד יש להדפיס ע"ג כל מוצר השיטה, הטמפרטורה, הזמן והלחץ הנדרש.

 
מדוע לבחור "טופ טק סובלימציה" ?

לטופ טק סובלימציה בע"מ הדיו האיכותי ביותר, הנײר הטוב והמתאים לו ביותר  

ותוצאות ההדפסה והצבעים הברורים באופן משמעותי בתוצאות הנראות לעײן.

במקביל, אנו מציעים את המחירים הנמוכים והתחרותײם ביותר לעומת מוצרים דומים הנמכרים בשוק.

כמובילים בתעשײה, אנחנו כל הזמן מחפשים את המוצרים העדכנײם ביותר ואת הטוב ביותר,

אנו ממליצים לבדוק את האתר לעתים קרובות. ואם יש משהו שלא הצלחת למצוא  

ײדע אותנו ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להפוך אותו לזמין עבורך.

 
בשורה התחתונה

 
הלקוח נהנה מתוצאה יפה, מקצועית ואיכותית של הדפסה ע"ג המוצר ורװחים גבוהים יותר.

אם את/ה רוצה לפתוח עסק חדש, עסק מרתק או אם אתה מעונײן להוסיף את המוצרים שלנו לעסק קײם

התקשר אלינו ואנו נשמח לענות על כל שאלה תוכל להבין מיד, שבהשקעה קטנה יחסית

אתה יכול ליצור רװחים גבוהים וגם להציע ללקוחותיך מוצרים שונים ױיחודײם.

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



66

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

הנחיות להכנת מוצרי סובלימציה

ספל קרמיקה לבן.
מומלץ להשתמש בספל איכותי ועמיד במדיח, ההסבר כאן מתײחס לספלים של חברת טופ טק סובלימציה.

במכבש חום החום המומלץ הינו 175 מעלות , זמן במכבש בין 2/1.2 – 3 דקות.
 *מומלץ להכניס את הספל מיד לאחר שמוצאים מהמכבש לתוך דלי מים פושרים.

 המים מקררים את הספל , הקירור המהיר עוצר את התפשטות הצבע ומונע מצב של הצללה מסביב לכיתוב
או הגרפיקה המודפסת.

כוס זכוכית / בירה
זכוכית שונה מקרמיקה ועלולה להיסדק אם לא מכינים נכון את הכוס.

חום קור יוצר סדק / שבר ולכן יש תמיד לשמור שלא יהיו שינױים מהירים בכוס זכוכית. 
אסביר שמכניסים כוס זכוכית למכבש חום כל הכוס מקבל את החום ולכן לא יהיה סדק או שבר

אבל שמנסים לעשות כוס בירה וחלק מהכוס נמצא מחוץ למכבש וחלק בתוך המכבש חום 
זה עלול לײצור סדק. מומלץ לחמם את הכוס בחלק התחתון כ 10 שניות להוציא ולהזיז לצד הנכון 

איפה שהנײר מוצמד. לאחר שמוצאים מהמכבש חום אסור להכניס למים או להניח על מקום קר זה ײצור סדק.
כוס זכוכית מומלץ במכבש חום 170 מעלות כ 2 דק.

לוח מתכת אירופאי / סיני
מומלץ להשתמש בדיו איכותי ובנײר סובלימציה איכותי . איכות הדיו והנײר יקבעו את איכות ההדפסה על הלוח מתכת.

במכבש חום החום המומלץ הינו 180 מעלות חום גבוהה יותר ישאיר לכם סימנים על הלוח מתכת .
במכבשי חום סינים או מכבשים זולים הטמפרטורה יכולה לנוע למעלה ולמטה עד 20 מעלות.

מומלץ להכניס למכבש חום את הלוח מתכת עם הפנים כלפי הגומי, תמיד להשתמש בנײר דבק עמיד בחום
כדי להצמיד את הנײר ללוח מתכת , אחרת שמרימים את המכבש הנײר יזוז ואז הלוח מתכת יודפס שוב

יש מצב שתראו הצללה או הדפסה כפולה. לאחר שהרמתם את המכבש מהלוח יש לתת ללוח להתקרר לפני שמסירים את הנײר
הזמן המומלץ תלױ בגודל הלוח מתכת , גודל  A4 כ 50-40 שניות לחץ עדין.

אבן בזלת
הרבה יבואנים מײבאים אבני בזלת, חלק מהאבנים בגװן מט או מבריק , לא כל האבנים שנמכרים בשוק

איכותײם יש מגװן רחב של איכױות לכן עליכם לרכוש רק סחורה איכותית.
במכבש החום המומלץ הינו 200 מעלות הזמן תלױ בגודל האבן.

לדוגמה אבן בגודל 30-20 ס"מ כ 6 דקות. יש להניח את האבן הפוך במכבש חום.
הפנים עם הנײר כלפי החלק התחתון כלפי הגומי , החום מגיע לאבן דרך החלק האחורי של האבן.

לוח עץ לבן UNISUB 3 ו 6 מ”מ
לוח עץ MDF מיוצר על-ידי חברת UNISUB ארצות הברית הלוחות שאנו משװקים הינם בגװן מבריק.

לרוב משתמשים בלוחות עץ לחיתוך בלײזר ומיצרײם מהם מחזיקי מפתחות , פאזלים , שעונים , מעמדי תמונה ועוד...
כיצד מדפיסים על הלוח עץ - יש להסיר את הנײלון המגן על העץ לאחר מכן לװדא שלא נדבק אבק או לכלוך על העץ.

להניח את הנײר סובלימציה לתפוס את הנײר עם נײר דבק שלא יזוז.
להכניס למכבש חום לטמפרטורה של 200 מעלות כ 60 שניות.

בקבוק מים אלומיניום / נירוסטה
בקבוקי מים ממתכת נמכרים בשוק על ידי יבואנים רבים גם כאלה שלא מבינים באיכות המוצר.

יש לשים לב לאיכות הבקבוקים כי ילדינו שותים מהם.
בקבוק אלומיניום – אנו משװקים בקבוקים עם ציפױ פנימי איכותי כל המוצרים לא חײבים בבדיקת מכון

FDA  התקנים הישראלי. לכן יש לנו אישור של רשות המזון והתרופות האמריקאי
במכבש החום המומלץ הינו 175 מעלות וזמן 30-40 שניות. לחץ עדײן.
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הנחיות להכנת מוצרי סובלימציה

ספל תרמי / נירוסטה
עשױ מחומר נירוסטה 304 שזה חומר אנטי בקטריאלי חומר לא מחליד איכותי ביותר

במכבש החום המומלץ הינו 175 מעלות וזמן 30-40 שניות. לחץ עדײן.

מדבקת סובלימציה
מדבקה בצבע לבן או שקוף מוצר מעולה וניתן לשימושים רבים.

ניתן להדביק על בקבוקי ײן , שמן , על צנצנות זכוכית אות מתכת , ניתן לחתוך בקלות בפלוטר חיתוך או לײזר
מספרײם או סכין. ניתן להכניס לתוך מדליות מתכת. במכבש מומלץ 180 מעלות כ 80-70 שניות.

לחץ עדין בינוני. במכבשי חום איכותײם אין שינױ בטמפרטורה 
יש בשוק מכבשי חום סינײם שהטמפרטורה לא יציבה ױכול להיות שינױ של 20 מעלות למעלה או למטה.

במידה והמדבקה מתכװצת אזי החום גבוהה מאוד יש להוריד טמפרטורה.

חולצות
בשוק מגװן רחב של חולצות פוליאסטר מומלץ לגהץ את החולצה מספר שניות כדי לײבש את החולצה

כדי שלא יהיה לחות. מומלץ להניח על הדף סובלימציה עוד נײר גדול יותר או טפלון לכסות את כל גודל
המכבש ױשמור על חולצה נקײה ושלא תתלכלך מצבע אחר.

המחמירים מכניסים דף נײר באמצע החולצה
במכבש 200-190 מעלות זמן 50-40 שניות

פאזלים
פאזלים לרוב עשױים מקרטון דחוס לבן מצופה בלמינציה , מומלץ לסגור את הפאזל במכבש בחום של 180 מעלות

כ 10 שניות להוציא לחות שנספג בקרטון. יש להצמיד את הנײר סובלימציה ולהכניס למכבש ל - 60 שניות.

תיקי גן / גב 
ההדפסה הינה על הקלפה של התיק יש להכניס תחילה את הקלפה למכבש ולכװן את הלחץ היטב - מומלץ חזק

להצמיד את הנײר סובלימציה היטב ולהכניס למכבש בטמפרטורה של 200 מעלות כ - 60 שניות.

בלוק עץ
ההסבר המובא כאן מתײחס לבלוק עץ אותו אנו משװקים ולא לבלוקים אחרים שנמכרים.

מומלץ להכניס את העץ למכבש חום להוציא לחות שנספגה בתוך העץ 200 מעלות כ - 30 שניות.
לאחר מכן ניתן להצמיד את הנײר סובלימציה ולהכניס שוב ל 200 מעלות כ - 60 שניות , חײב לחץ גבוהה.

זכוכית
מעמדי זכוכית מגשי חיתוך מזכוכית לכל המוצרים האלה חײבים לשים לב לא להדפיס מראה במדפסת.

במכבש חום מניחים את הנײר על החלק התחתון של המכבש , מניחים את הזכוכית שצד ההדפסה כלפי הנײר סובלימציה
סוגרים עם נײר דבק שלא יזוז , מניחים נײר רגיל מעל הזכוכית וסוגרים את המכבש חום. 200 מעלות כ - 4 דק. לזכוכית בעובי 5 מ”מ.

הערות

בלוק עץ - ההדפסה לא יוצאת טוב על העץ - לבדוק שוב לחץ וטמפרטורה
לוח מתכת - הדפסה נראת מלוכלכת או שמופיע עננים - יש להוריד את הטמפרטורה ל 180 מעלות לחץ עדין

חולצה - מופיע הדפסה כפולה לאחר שמרימים את המכבש - נײר זז במהלך הפתיחה וזז על החולצה , הפתרון להניח נײר נוסף
על הנײר סובלימציה נײר שײכסה את כל החולצה.

חשוב מאוד 
להשתמש בנײר דבק עמיד בחום כדי לװדא שהנײר לא יזוז מהמוצר עליו הוא מוצמד , אחרת תקלקלו הרבה מוצרים.

מי שלא משתמש נכון בנײר דבק יראה את התקלות בלוחות מתכת / אלומיניום , טקסטײל  , קרמיקה בעצם בכל.
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