
MINTÁK
Ha szükséges Avery a másolófólia elkészíté-
séhez kínál a www.avery.eu /print webolda-
lon igyenesen különböző mintákat, képeet,
feliratokat, stb. Ehhez szüksége van önnek
a következő szoftverkódra: E3240. 

TIPP
Kizárólag tintasugaras nyomtatóhoz
használható! Ne használjunk vasaláskor
deszkát, üveget, gránitot, betont vagy
hőmérsékletérzékeny felületet. 

Póló - másolófólia

Ideális, hogy óvodai és 
iskolai emlékeket kedvező 
áron készítsünk el. A má-
solófólia kizárólag csak 
világos 100 % pamut ter-
mékekhez alkalmas, mint 
pl. póló, kötény, asztaltreí-
tő, szalvéta, asztali készlet, táska, stb.
Kizárólag tintasugaras nyomtatóhoz alkal-
mazható! Pontos lépésről lépésre leírással.
Méret: kb. 148,4x210 mm
Tartalom: 20 lap, egyenként 2 fólia
501635 40 db /cs. ........................6.760,—

Kül. pólók
lásd főkatalógus 2013 / 14  419 – 420. oldal

ALAPANYAG

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2014-02

Egyszerűen, gyorsan és kedvező áron készíthetünk pólót kül.
iskolai rendezvényekre, kirándulásokra, sportcsapatnak vagy
személyes ajándéknak. A fóliát egyedileg láthatjuk el logóval,
rajzzal, felirattal, stb., kinyomtathatjuk és rávasalhatjuk. 

PÓLÓ KÉSZÍTÉSE MÁSOLÓFÓLIÁVAL

Kreatív textildesigner

1 Készítsük el a mintát max.
148x210 mm-es méretben a szá-
mítógépen. Tükrözzük a kész motí-
vumot a számítógép segítségével
és készítsünk egy próbanyomtatást
normál papíron. Így bizonyosodha-
tunk meg afelől, hogy a szöveg és a
képet fordítva nyomtatjuk ki. 2 A ki -
vágásnál hagyjunk egy keskeny
peremet a kép körül. A sarkokat
min dig kerekítsük le, így megaka-
dályozhatjuk a vasalás vagy mosás
során történő leválást. 3 Melegítsük
elő a vasalót a legmagasabb pa -
mut-hőmérsékleten 5 percig. He -
lyez zük el a fóliát a nyomtatott felé-
vel lefelé a kívánt helyre és vasaljuk
rá erősen rányomva lassú, átfedő

mozdulatokkal gőz nélkül. A máso-
lópapír nem szabad, hogy sárgára
vagy barnára elszíne ződ jön. Va sa -
lási idő: egész oldal = kb. 90 mp, fél
oldal = kb. 45 mp. 4 Mi után kihűlt
húzzuk le óvatosan a fedőfóliát. Ha
a kép lejön a pólóról, akkor a nyo-
más és a hő nem volt elegendő.
Egyszerűen csak vasaljunk rá még -
egyszer a motívumra és különösen
ügyeljünk a sarkokra és az élekre. 


