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A4 Forever Flex-Soft (No-Cut) 100ark
Opprinnelse: Forever-ots
Produktkode: 025
Tilgjengelighet: På lager
Vekt: 1.00kg
Mål: 297.00mm x 210.00mm x 20.00mm

Pris: 1461.25,Eks mva.: 1169.00,-

Kort beskrivelse
Nå kan du endelig produsere trykk uten å skjære folie, og plukke vekk overskytende
folie!
Du trenger heller ikke avansert printer med hvit toner.
Med dette papiret kan du også trykke på mørke underlag!

Beskrivelse
Video av produktet her: (Sender deg til youtube.)
NB: Sammen med disse fargefoliene her, trenger du "B-paper". Trykk her for å finne det.
Transfer-papir til bruk i svart/hvit eller CMYK Laser/LED pritnere og kopimaskiner.
Print med kun svart toner, og få HVITT-trykk, eller *METALL-farger, eller NEON-farger!
No Cutting, No Weeding! Du slipper å skjære i plotteren, samt du slipper å ta renske vekk etter plotting.
Print på A-papiret, trykk sammen A og B-papiret, deretter press designet på ønsket material.
Velegnet for design med luft i, som er umulig å få til med en skjæreplotter!

Fordeler:
Lav overføringstemperatur (100-160 grader)
Trykk på nesten all tekstil og harde overflater. (Bomull, blandingsstoff, polyester, nylon, polypropylen, papir, treverk og så videre..
For svart/hvit laserprintere (B&W) eller CMYK laser/LED-printere og kopimaskiner.
Vaskbare opp til 40°C.
Fine og små detaljer og vanskelig grafikk kan overføres uten problem.
STOR tidsbesparing for bedriften!
Utrolige muligheter til å trykke design og motiv med ulike effekter (vintage, brukt-look, mote, vektorgrafikk.
DIN A4, (finnes også i A3).

Nå kan du endelig produsere trykk uten å skjære folie, og plukke vekk overskytende folie!
Du trenger heller ikke avansert printer med hvit toner.
Med dette papiret kan du også trykke på mørke underlag!
Forever sitt annerkjente 2-papir-system, nå med en ny funksjon.
A-papiret er farget med Hvit, Metall eller Neon, i stedet for å vere transparent. (Som det er på Laser-dark papiret). Dette gjør at du får en rask prosess og en kostnadsbesparende løsning, uten å investre i dyre printere eller plottere.
Papiret har alle de kombinerte egenskapene til den etablerte Flex Folien, men med den ekstra fordelen av Forever sitt (No-Cut) system.
2-Papir-systemet fra FOREVER gir fantastiske og konsistente resultater.
Forever sitt A og B-papir-system har høy toleranse for trykkstyrke og temperatur, som reduserer behandlingsfeil og gir brukeren høy fleksibilitet.

Bruksanvisning
Trykk her for å laste ned en PDF-bruksanvisning for Forever Flex-Soft (No-Cut).

Video
Reklamevideo for Forever Flex-Soft, som viser hva du trenger, hva som er mulig, hvilke
farger som finnes, og framgangsmåten.

Videoen under viser Forever Flex-Soft sammenlignet med skjærefolie. En ser da hvor
effektivt dette systemet er!

Produktgalleri
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