
 
 

 

TRANSJET® сублимационни хартии  

Доверете се на качеството, ефективността и надеждността 
 

 
 
 

 
 

"Няма много разлики между различните 
сублимационни хартии за дигитален 
мастиленоструен печат... освен цената, може би." 
TRANSJET® опровергава това всеобщо 
предубеждение веднъж завинаги. С TRANSJET® 
можете да сте сигурни в отличните резултати, 
оптимизацията на разходите и постоянната 
надеждност в производствения процес. 

Открийте разликите сега и се уверете сами в 
качествата на TRANSJET®  хартиите. 

 

 

TRANSJET®    – хартии, произведени с швейцарска 

прецизност за нарастващите нуждите на Вашия 

бизнес 

TRANSJET® хартиите са проектирани за 
изключителен трансфер с постоянно високо 
качество и минимална консумация на мастило. 
Универсалното им предназначение позволява 
да се ползват на различни сублимационни 
принтери, както и с широка гама от мастила. 

Ние постоянно подобряваме качествата на 
TRANSJET® , за да можете да използвате 
оптимално възможностите на последните 
поколения принтери и мастила. Изпробвайте и 
се уверете сами в производителността и 
надеждността на TRANSJET®  

 

 

Вид хартия  Предимства
 Грамаж 

 
TRANSJET®  Industrial   висока ефективност     65 г / м2   

TRANSJET®  Boost   най-бързо съхнеща в своя клас    90 г / м2   

TRANSJET®  Classic    най-добро съотношение цена-качество    75, 100 г / м2  

TRANSJET®  Sportsline   лепилен слой    100 г / м2  

TRANSJET®  Sportsline HT   усилен лепилен слой за силно разтеглив PE   100 г / м2  

TRANSJET®  Express  бързо съхнеща   105, 130 г / м2  

TRANSJET®  PRO  печат на много наситени изображения    150 г / м2  

TRANSJET®  Sapphire  за печат с мастила на солвентна и маслена база   140 г / м2 
 

 
ТRANSJET® е печелившият Ви марж! 

Използвайки TRANSJET®  Вие оптимизирате производителността, разходите, обещаните 

срокове за изпълнение, предоставяйки на клиентите Ви постоянно високо качество. 

Благодарение на предимствата изброени по-горе, печалбата Ви е осигурена и Вашите 

клиенти са истински доволни. 

 
Минимизиран ефект на 

набръчкване на 

хартиите и евентуален 

допир с главата дори и 

при много наситени 

дизайни за печат 

 
 
 
 
 
TRANSJET®  Текстил 

 
 
 
 
 
 

Без размиване на 

изображението при 

трансфер благодарение 

на подобреното слепване 

с текстила. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимум свиване при 

трансфер дори и при силно 

разтеглив полиестер при 

работа с TRANSJET®   

сериите с лепилен слой  

 
 
 
 

Клиентски 
поръчки 

 

Спазване на 
сроковете за 

доставка 
 

Подготовка за 
печат    (RIP) 

 

 
Печат 

Фиксиране с 
ролна или 
плоска термо-
преса 
 
 
 

 

Безупречно 

отпечатан 

текстил 

 

 
 
 
 

TRANSJET® - открийте надеждността 

    

 

 

 

 

 

Мастилото се задържа в 

повърхностен слой  на 

хартията, което води до 

ниска консумация 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

TRANSJET®     открийте качеството 

TRANSJET® технологията на роизводство 

позволява по-кратко време за трансфер с 

ярки, живи и плътни цветове 

TRANSJET® -   открийте 

ефективността 

 
TRANSJET® хартиите 

съхнат бързо. 

 

Специалното покритие на хартиите 

TRANSJET® задържа мастилото в 

горния слой, което дава възможност 

за изключителен трансфер, с ясни 

контури, плътно, точни и ярки 

цветове  

Хартиите TransJet® се доставят от 

официалния дистрибутор Адком 

www.adcom.bg 

тел. 02 8181 081 

http://www.adcom.bg/

