
Transfers 
 
Algemeen 
 
Deze ‘heat seal’-transfers dienen aangebracht te worden door middel van 
een professionele transferpers. 
Onze transfers worden altijd per stuk, individueel per ontwerp, op een 
drager geleverd. 
Op iedere verpakking van de transfers wordt de te hanteren druk, tijd en 
temperatuur aangegeven. 
 
Blocker 
 
Sublimatie-blocker voor gekleurd polyester houdende kleding (‘Silver 
blocker’) 
Voor het aanbrengen van transfers op gesublimeerde (polyester) kleding 
bieden wij de optie van het aanbrengen van een 'silver blocker'. Een extra 
laag, die het "doorbloeden" van de kleuren van de gesublimeerde kleding 
tegengaat. Deze 'silver blocker' geldt in de prijslijst als 1 kleurgang extra. 
 
Transfersoorten 
 
Trimax (volvlakken in standaard-kleuren of PMS = geen rasters). 
Ons meest verkochte en de breedst inzetbare transfer voor 
promotiekleding, werkkleding en sport/zwemkleding. 
Ook geschikt voor paraplu’s, caps, regenkleding, vliegers en nog veel en 
veel meer... 
Licht ademend, rekbaar  (i.i.g.150%) en waterbestendig. 
Niet geschikt voor industriële wasprocessen en chemische reiniging. 
Geschikt voor thuiswas tot 90 graden. Niet geschikt voor wasdroger. 
 
Zeer eenvoudig toepasbaar, in bijna alle kleuren en vormen mogelijk.  
Meerprijzen Gloss +30% - Glitter +70% - Metallic +30%  
 
Kolormax (CMYK + wit - foto-beelden en rasters mogelijk - hoge resolutie). 
Breed inzetbaar full colour transfer voor promotiekleding, werkkleding en 
sport/zwemkleding. 
Ook geschikt voor paraplu’s, caps, regenkleding, vliegers en nog veel en 
veel meer... 
Licht ademend, rekbaar  (i.i.g.150%) en waterbestendig. 
Niet geschikt voor industriële wasprocessen en chemische reiniging. 
Geschikt voor thuiswas tot 60 graden. Niet geschikt voor wasdroger. 
 
 



Endura (volvlakken in standaard-kleuren of PMS = geen rasters) - HEAVY 
DUTY 
Vergelijkbaar met Trimax, deze transfers zijn echter ook (nat) chemisch 
reinigbaar. 
Speciaal geschikt voor werkkleding, overalls e.d.. 
Standaard voorzien van een ‘silver blocker’. 
 
Endura Kolormax (CMYK + wit - foto-beelden en rasters mogelijk) - 
HEAVY DUTY 
Vergelijkbaar met Kolormax, deze transfers zijn echter ook (nat) chemisch 
reinigbaar. 
Speciaal geschikt voor werkkleding, overalls e.d.. 
Standaard voorzien van een ‘silver blocker’. 
 
FR transfers (volvlakken standaard-kleuren of PMS = geen rasters) - 
HEAVY DUTY 
Vlamvertragende transfers, die tevens EN 13034 (chemische bescherming 
- 'chemical splash resistant) genormeerd zijn. 
Speciaal voor vlamvertragende stoffen (Proban, Flamemaster, Nomex e.a.). 
CE-keur blijft na opdruk van kracht. 
Geschikt voor natte en droge industriële reinigingsprocessen (chemische 
reiniging). 
Standaard voorzien van een ‘silver blocker’. 
 


