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LASER-DARK (NO-CUT) LOWTEMP 
Självrensande transferpapper för mörka plagg 
 
• Låg arbetstemperatur  
• Hög tvättäkthet tack vare en speciell toppbeläggning 
• Genomskinlig folie för exakt positionering  
• Mycket bra vit täckning och klar och tydlig färgåtergivning  
• Enkelt att framställa transfer  
• Lämplig för OKI white toner printers 

 
Tjäna pengar på små, korta serier. 
 
Snabbt och enkelt kan du nu göra din egen transfer. Tryck unika plagg till kortare serier utan långa 
väntetider och höga startkostnader. En process som tidigare tagit en vecka kan du nu göra på en timme! 
 
Med snabba leveranser och hög service gör du business på en ny marknad som 
tidigare varit svår att nå! 
 
 
På bara några minuter kan du trycka textilier från digitalt material till färdig produkt. 
 
• T-shirts • Kepsar 
• Piké • Non-wowenkassar/bomullskassar 
• Tröjor • Funktionskläder 
• Byxor • Paraplyer  och mycket annat... 
 
LaserDark LowTemp är dessutom anpassad till värmekänsligare material. 
Eftersom transfer är utskriven på en genomskinlig folie, kan du enkelt passa in 
flera motiv på ett och samma plagg. 
Med detta transfersystem kan du komplettera din verksamhet och öka din 
vinstmarginal på ditt arbete. 
 
 
Orderexempel 
Din kund ringer dig på morgonen och ber om en leverans på 12 svarta 
T-shirts. Arbetet består av "bröstlogo" 4-färg plus vitt! Arbetet måste vara 
klart till lunch.  
 
• Du får ett digitalt material av din kund 
• Öppna motivet i Forever mjukvara för transfertryck 
• Tryck "print" till OKI white toner printer 
• Pressa ihop A- och B-papper och bilden är rensad och klar 
• Placera transfer på T-shirt och värm på 
 
 
Vad skulle du debitera för en sådan leverans? 
Ring KE LEVIN på 0155-577 00 så ska vi berätta! 


