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Twórz coś niepowtarzalnego.
Możliwości są nieograniczone!



Obecnie każdy z nas, pragnie mieć coś własnego, niepowtarzalnego, 
coś, czego nie ma nikt inny. Technologia termotransferu pozwala  
w niedrogi i szybki sposób odpowiedzieć na tą potrzebę.

Papiery Termotransferowe są wykorzystywane do przeno-
szenia pełno kolorowego wydruku z drukarki Laserowej/LED 
na przeróżne powierzchnie takie jak koszulki bawełniane, 
z domieszką, poliestrowe, a nawet na takie materiały jak 
kubek ceramiczny, podkładki korkowe, czy nawet świeczkę, 
lub mydło. Stosując biały toner OKI, możliwe jest przenie-
sienie wydruku na produkty o dowolnym kolorze. Dzięki 
połączeniu druku tonerowego, z papierami transferowymi, 

możemy wykonać gotowy produkt w ciągu 5 minut, 
już od 1 sztuki! Możliwości są nieskończone!

Papiery firmy TheMagicTouch zapewniają najlepszą jakość wydruków za rozsądną cenę. 
9 różnych rodzajów papierów z różnym przeznaczeniem. Każdy z papierów ma inne 
parametry aplikowania, dlatego zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami transferów 
przed rozpoczęciem pracy.

Przeznaczenie Cechy Aplikacja Informacje

TTC 
3.1

Białe/jasne 
tkaniny

Ekonomiczny papier, przenosi nie-
widzialną, delikatnie wyczuwalną 

powłokę. 
Prosty do aplikacji

Prasą termiczną,  
180oC – 10 s

OBM 
5.4

Ciemne 
tkaniny

Papier przenosi się z białym  
podłożem, do wycinania

Prasą termiczną, 
140oC lub 180oC*

T.One
Białe/jasne 

tkaniy  
„no cut”

Przenosi się sam wydruk,  
wymaga białego tonera*

Profesjonalną prasą  
termiczną,  

140oC – 5 do 15s

WoW 
7.8

Ciemne 
tkaniny  
„no cut”

Komplet 2 arkuszy papieru,  
przenosi się sam wydruk.  
Wymaga białego tonera*

Profesjonalną prasą 
termiczną, aplikacja  

w 2 prostych  
krokach

CPM 
6.2

Twarde, 
gładkie  

powierzchnie

Przenosi się sam wydruk.  
Poddruk białego tonera umożliwia 

zdobienie ciemnych produktów

Prasą termiczną, 
różny czas aplikacji 
na różne produkty

RST 
9.1

Twarde, 
chropowate 

powierzchnie

Przenosi się sam wydruk.  
Poddruk białego tonera umożliwia 

zdobienie ciemnych produktów

Prasą termiczną,  
150oC – 45s, papier 

ściągany na mokro.

ORD 
8.1

Szkło,  
akryl – trofea

Do aplikacji od tyłu szkła/ akrylu, 
wydruk oglądany przez produkt

Prasą termiczną, 
140oC – 40 do 60s

DCT 
4.5 

C/W

Papier „water 
slide” typu 

kalkomania

2 wersje papieru: DCT 4.5C z bezbarw-
ną powierzchnią i DCT 4.5W z białą.  
Do ozdabiania produktów które nie 

mogą być wygrzane, lub nie mieszczą 
się w prasie termicznej.

Aplikacja  
za pomocą wody

Tattoo 
2.1

Do tym-
czasowych 

tatuaży

Komplet 2 arkuszy – papier na którym 
drukujemy, oraz arkusz z klejem. Klej 

jest na bazie kukurydzy, został przeba-
dany dermatologicznie.

Aplikacja  
za pomocą wody

* - Możliwy wydruk bez Białego Tonera (CMYK) przy użyciu programu SpaceControl Basic.

Folia TheMagicTouch T.Foil – folia do hot stampingu w 22 metalicznych kolorach. Przy ponow-
nym podgrzaniu wydruku z papieru T.One z folią, przykleja się ona tylko w miejscu wydruku. 
Pozwala uzyskać niepowtarzalny wydruk metalizowany w ciągu kilku sekund bez wycinania.
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Folie Termotransferowe Flex są standardowym materiałem termotransferowym. Proste w obsłudze – wystarczy ploter 
tnący i prasa termotransferowa, aby wykonać niepowtarzalne wzory na nieograniczonej ilości gadżetów z przeróżnych 
tkanin np. koszulki, torby, odzież robocza, materiały hydrofobowe i wiele innych. Dostępne są folie kolorowe (aplikacja 
każdego koloru po kolei), lub przeznaczone do druku w pełnym kolorze w technologii druku Solwentowego, Latexo-
wego, lub UV. Jest jednym z najtrwalszych sposobów znakowania odzieży.

Folie MagiCut® które proponujemy, to markowy produkt firmy TheMagicTouch, renomowanego producenta mate-
riałów termotransferowych. Produkty tej marki z powodzeniem są stosowane i znane na całym świecie. MagiCut® 
sprawia, że produkcja niewielkich serii jest prosta i zyskowna. Nie wymaga przygotowania drogiego i czasochłonnego 
sita jak w przypadku sitodruku. W rezultacie osiągasz dobre zyski niewielkim nakładem finansowym.

Dostępne kolory Cechy produktu Dodatkowe uwagi

MagiCut123 42 kolory Słaby klej na nośniku transferowym
Szeroki zakres pracy  
od 120oC do 160oC,  
od 3 do 20 sekund

MagiCut123  
Premium

42 kolory
Mocny klej na nośniku transferowym, 

ułatwiający wybieranie małych  
elementów

Szeroki zakres pracy  
od 120oC do 160oC,  
od 3 do 20 sekund

MC GLITTER 30 kolorów Glitter Kolory z efektem brokatowym dla 
uzyskania niepowtarzalnego efektu

Kompatybilna ze wszystki-
mi ploterami tnącymi,  

można prać w 60oC

MC METALLIC 18 kolorów metalicznych Miękka folia do wycinania z metalicz-
nym, lustrzanym efektem Aplikacja przy 140oC

MC HOLOGEE 21 kolorów z efektem Holo Kolorowa folia z niepowtarzalnym 
Holograficznym efektem

Folie dostępne  
na zamówienie

MC REFLEX Odblaskowa folia Folia odbijająca światło zgodna  
z normą EN471 Folia w kolorze srebrnym

Printex Biała, srebrna, bezbarwna  
i w wersji SubliBloc

Folia do druku  
w technologii Latexowej,  

Solwentowej, oraz UV

Wydruk wycięty po obrysie 
wygrzewamy  

prasą termiczną
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