
Aanleverspecificaties transferdruktechniek

Algemeen aanleveren bestanden
Vectorbestanden (.eps, .ai of .pdf)
Pixelbestanden (.jpg, .png, .psd) enkel in hoge resolutie!
Tekst in lettercontouren

Transferdruk algemene specificaties
  - Kleuren in full color
  - Geen kleine details
  - Oppervlakte van transferpers: max. 35 cm x 45 cm.
  - Zeefdruktransfervel: max. 30 cm x 43 cm - INO-transfervel: max. 29 cm x 42 cm.
  - Afmetingen: afhankelĳk van de kleding en positie.

Standaard afmetingen kleding:
Linkerborst:  rechthoekig; ca. 12 cm breed - ca. 6 cm hoog
  vierkant/rond; ca. 9 cm breed - ca. 9 cm hoog
Mouw:   ca. 8 cm breed
Rug:   Volwassenen: ca. 28 cm breed - ca. 35 cm hoog
Kinderen:  ca. 22 cm breed - ca. 28 cm hoog
Cap:  ca. 9 cm breed - ca. 5 cm hoog

Lĳndiktes / corpsgrootte
lĳndikte minimaal 2 pt
corpsgrootte minimaal 8 pt (voor de meeste lettertypen)

Flexfolie transferdruk (full color)
De bedrukking wordt geprint op flexibele folie.
De contouren van de print worden uitgesneden en overgebracht op een drager.
De transfer wordt vervolgens met de juiste temperatuur en druk op de kleding gedrukt.
Uitermate geschikt voor foto’s of veelkleurige afbeeldingen vanaf 1 stuk. 

Snĳfolie transferdruk (1 kleur)
De bedrukking wordt met behulp van een plotter gesneden uit éénkleurige folie. 
De meeste gangbare kleuren zĳn leverbaar, vraag ons naar eventuele afwĳkende kleuren). 
Het is mogelĳk om een aantal kleuren snĳfolie te combineren.
De transfer wordt vervolgens met de juiste temperatuur en druk op de kleding gedrukt.
Uitermate geschikt voor teksten, namen en eenvoudige logo’s vanaf 1 stuk.

Zeefdruktransfer (1 á 2 kleuren)
De bedrukking wordt op een folievel gezeefdrukt (zie specificaties zeefdruk). 
Uitermate geschikt voor 1 á 2 kleuren bedrukking, heeft de zelfde look als zeefdruk.
Zeefdruktransfer bieden een goede oplossing voor materiaal dat niet direct te zeefdrukken is 
of voor lastige drukposities zoals necktags. 
Ideaal bĳ wat grotere oplages (vanaf 5 vellen zeefdruktransfers)

INO-transfer (fullcolor)
De FC bedrukking wordt met behulp van een CMYK-printer op een folievel geprint. 
Achter de folie worden een wit-(backing) en een lĳmlaag gezeefdrukt. (zie specificaties zeefdruk)
Uitermate geschikt voor grote oplages (vanaf 25 vel) maar bĳvoorbeeld ook om op voorraad te 
leggen voor later gebruik. 

Heeft u een opdruk die afwĳkt van de standaardspecificaties of een andere vraag
over transferdruk, neem dan gerust contact met ons op. Wĳ helpen u graag!

Het principe van transferdruk is dat een ontwerp wordt gedrukt op een folie en/of uitgesneden uit een kleurfolie 
en vervolgens met de juiste temperatuur en druk op het textiel gedrukt
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