
HQ-FC



Bestel in 6 stappen textieltransfers op:

 www.transfercompany.nl

Kenmerken TransferCompany.

- Hoogwaardige textieltransfers van promotie tot industriële transfers.

- In PMS of full-colour leverbaar.

- Per stuk en per vel te bestellen (combinatie vel).

- Flexibele levertijden, standaard  maximaal 10 werkdagen.

- Per stuk te bestellen (ook in fullcolour).

- Eenvoudig online te bestellen (en berekenen) in de TransferCompany bestelmodule.

1  Kies uw formaat textieltransfer.

2  Maak uw keuze in druk-kleuren. 

    (PMS of Full-colour)

3  Kies het type textieltransfer.

4  Vul het gewenste aantal in.

5  Upload uw bestand.

6  En bevestig de opdracht.

Dit is een voorbeeld indeling voor een A4 vel HQ-FC Waterbased transfers.
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 Onderstaand enkele (prijs)voorbeelden:

Dit is een voorbeeld indeling voor een A4 vel HQ-FC Waterbased transfers.

Voorbeeld prijs:

HQ FC Waterbased (60C, Hotpeel!) 

Combinatie vel

Formaat A4

Artwork aangeleverd

15 vel à € 12,13 (= per logo € 2,02)

25 vel à € 8,19 (= per logo € 1,36)

50 vel à € 7,60 (= per logo € 1,26)

100 vel à € 5,06 (= per logo € 0,84)

Genoemde prijzen zijn inclusief 

instelkosten en exclusief BTW en

opzetkosten.

Levertijd binnen 6-10 werkdagen 

Dit is een voorbeeld indeling voor een A3 vel ByCOLOR Plastisol transfers.
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Een HQ-FC Waterbased transfer past goed bij een kleurrijk ontwerp of een 
fotografische afbeelding. 

Transfers met meerdere kleuren of fullcolor zijn vaak erg kostbaar, omdat 
voor elke drukgang een zeef (screen) nodig is. Bij grote oplages worden de 
prijzen vaak wel interessanter. De HQ-FC Waterbased transfer is dé 
oplossing! Deze transfer wordt digitaal geprint met als finish een traditionele 
zeefdrukbacking (wit). Doordat het ontwerp digitaal geprint wordt (CMYK), 
ontstaat er een hoogwaardige transfer met haarscherp beeld en brijante 
kleuren.

Om doorbloeden van textiel tegen te gaan is het mogelijk om deze transfer 
van een ‘blocker’ te voorzien. Dit is alleen noodzakelijk bij softshell jassen 
en/of sublimatie kleding.
 
De HQ-FC Waterbased transfers worden al vanaf 15 vellen geleverd. Vanaf 
het A4 formaat is het mogelijk om meerdere transfers op één vel te 
leveren/combineren. Een logo voor op de borst en rug kunnen bijvoorbeeld 
op één vel.

Voorbeeld prijs:

ByCOLOR Plastisol transfers 

1 kleur (40 C)

Combinatie vel

Formaat A3

Artwork aangeleverd

15 vel à € 5,12 (= per logo € 0,85)

30 vel à € 4,32 (= per logo € 0,72)

60 vel à € 3,79 (= per logo € 0,63)

100 vel à € 3,07 (= per logo € 0,51)

Genoemde prijzen zijn inclusief 

instelkosten en exclusief BTW en

opzetkosten.

Levertijd binnen 6-10 werkdagen 

De plastisol inkt waarmee wij drukken wordt al zo lang gebruikt, dat je de 
ByColor Plastisol transfer een echte klassieker kunt noemen. 

De kwaliteit en houdbaarheid van deze transfer is beter dan de traditionele 
directe zeefdruk. Voor een milieuvriendelijkere optie wordt veel gebruik 
gemaakt van de ByColor Waterbased transfer. 

De transfers kunnen wij in full color (CMYK in een raster gedrukt) leveren. Bij 
gebruik van verschillende stoffen als katoen en polyester, geeft deze 
zeefdruktransfer op zowel donkere als lichte ondergronden altijd een mooi 
resultaat. De ByColor Plastisol transfer is zeer geschikt voor promotie-
materiaal als bijvoorbeeld t-shirts, caps en tassen. 

Als je kiest voor een A3 formaat wordt gedrukt op een transparante drager. 
Bij grotere formaten gebruiken wij een papieren drager. De ByColor Plastisol 
transfers worden al vanaf 15 vellen geleverd. 

Vanaf het A4 formaat is het mogelijk om meerdere transfers op één vel te 
leveren/combineren. Een logo voor op de borst en rug kunnen bijvoorbeeld 
op één vel.
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