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Vi har logo som holder hele tøjets levetid!! 
 

A & A+ – 500 CM2 
 

  Horeca, markedets stærkeste tryk / logo: ”Horeca” er udviklet til beklædning, der industrivaskes, eller som 
udsættes for hårdt slid. ”Horeca” vil fremstå knivskarpt på beklædningen – hele tøjets levetid.  

 Slidestyrke 5/5- – Strækevne 2/5 
 Tåler 85 graders vask, let tørretumling, ikke strygejern.  

  

Kvalitet / størrelse  / antal / antal farver 
Pris pr. 
stk. Pris pr. stk. 

      fremmed tøj 

A51 500 cm2  (10-24 stk.) 1 farve 58 78 

A52 500 cm2  (25-49 stk.) 1 farve 39 52 

A53 500 cm2  (50-99 stk.) 1 farve 29 39 

A54 500 cm2  (100 - 249 stk.) 1 farve 25 34 

A55 500 cm2  (250 - 499) 1 farve 19 25 

A56 500 cm2  (10-24 stk.) 2 farver 82 110 

A57 500 cm2  (25-49 stk.) 2 farver 55 74 

A58 500 cm2  (50-99 stk.) 2 farver 41 55 

A59 500 cm2  (100 - 249 stk.) 2 farver 34 46 

A510 500 cm2  (250 - 499) 2 farver 27 36 

A511 500 cm2  (10-24 stk.) 3 farver 109 146 

A512 500 cm2  (25-49 stk.) 3 farver 72 96 

A513 500 cm2  (50-99 stk.) 3 farver 53 71 

A514 500 cm2  (100 - 249 stk.) 3 farver 44 59 

A515 500 cm2  (250 - 499) 3 farver 34 46 

 
 

A+ Minimum 50 stk.  
Dette logo kan fås i følgende varianter: 

- Broderieffekt - Antiflame - Refleks 
- Lys i Mørket - Glitter - Softshell.  
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- Opstart kr. 500,- - fragt kr. 175,- (bestilles i Sverige)  
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B – Industri 
 
 

”Industri” er det enkle valg, fordi den kan bruges på stort set alle typer af tekstiler, lige fra den strækbare 
og varmefølsomme spillertrøje til den smudsafvisende og robuste arbejdsbeklædning.”Industri” er tynd, 

blød og ekstrem strækbar. Trykket vil fremstå knivskarpt på beklædningen – hele tøjets levetid. 
Vælges ofte til strækbare og/eller varmefølsomme tekstiler som spiller tøj, løbe- og cykel tøj, (regntøj) samt 

T-shirts, skjorter, poloer, tasker og paraplyer. 
Tåler 60 graders vask, let tørretumling, ikke strygejern.  

Slidestyrke 4/5 – Strækevne 5/5 
 
 
 

Kvalitet / størrelse  / antal / antal farver 
Pris pr. 

stk. Pris pr. stk. 

      fremmed tøj 

B51 500 cm2 (10-24 stk.) 1 farve 52 70 

B52 500 cm2 (25-49 stk.) 1 farve 35 47 

B53 500 cm2 (50-99 stk.) 1 farve 26 35 

B54 500 cm2 (100 - 249 stk.) 1 farve 22 29 

B55 500 cm2 (250 - 499) 1 farve 17 23 

B56 500 cm2 (10-24 stk.) 2 farver 74 99 

B57 500 cm2 (25-49 stk.) 2 farver 49 66 

B58 500 cm2 (50-99 stk.) 2 farver 36 48 

B59 500 cm2 (100 -249 stk.) 2 farver 30 40 

B510 500 cm2 (250 - 499) 2 farver 23 31 

B511 500 cm2 (10-24 stk.) 3 farver 101 135 

B512 500 cm2 (25-49 stk.) 3 farver 65 87 

B513 500 cm2 (50-99 stk.) 3 farver 47 63 

B514 500 cm2 (100 - 249 stk.) 3 farver 39 52 

B515 500 cm2 (250 - 499) 3 farver 30 40 
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Tlf: +45 2213 2436 – viggo@tojtryk.dk 

Vi har logo som holder hele tøjets levetid!! 
 

C – Standard – dette logo er IKKE slidestærkt.  
 

Vælges ofte pga. prisen og typisk til tekstiler, der ikke udsættes for hårdt slid eller tørre tumling, som fx 
kampagne T-shirt eller crew T-shirt til festivaler, sommerkoncerter o.l. Bruges også til trafikveste og caps, 

men transferen kan anvendes til de fleste typer af tekstiler. 
Tåler 60 graders vask, ingen tørretumbler, rens eller strygejern.  

Slidestyrke 2/5 – Strækevne 1/5 
 
 

Kvalitet / størrelse / antal / antal farver 
Pris pr. 

stk. Pris pr. stk. 

   
fremmed tøj 

C51 500 cm2 (10-24 stk.) 1 farve 24 32 

C52 500 cm2 (25-49 stk.) 1 farve 16 21 

C53 500 cm2 (50-99 stk.) 1 farve 12 16 

C54 500 cm2 (100 - 249 stk.) 1 farve 10 13 

C55 500 cm2 (250 - 499) 1 farve 8 11 

C56 500 cm2 (10-24 stk.) 2 farver 42 56 

C57 500 cm2 (25-49 stk.) 2 farver 27 36 

C58 500 cm2 (50-99 stk.) 2 farver 20 27 

C59 500 cm2 (100 - 249 stk.) 2 farver 16 21 

C510 500 cm2 (250 - 499) 2 farver 12 16 

C511 500 cm2 (10-24 stk.) 3 farver 59 79 

C512 500 cm2 (25-49 stk.) 3 farver 38 51 

C513 500 cm2 (50-99 stk.) 3 farver 28 38 

C514 500 cm2 (100 - 249 stk.) 3 farver 23 31 

C515 500 cm2 (250 - 499) 3 farver 15 20 
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Montering af logo:  
 

Lette tekstiler som: 
 

Caps, Huer, Shorts, Forklæder, Mulepose, T-shirt, Sweastshirt, Polo, trafikvest 
Kr. 8,- pr. stk. 

 

Mellemtunge tekstiler 
 

Jakke let, skjorter, veste, sweat, pants, 
Kr. 10,- pr. stk. 

 

Tunge tekstiler: 
 

Tasker, arbejdstøj, Jeans, paraply, vinterjakke 

Kr. 12,- pr. stk. 
 
 

Ønskes kun logo og montering gælder følgende: 
 

Alle varer som sendes til tojtryk.dk skal man selv holde forsikret. 
Tojtryk.dk erstatter kun logo ved evt. fejlmontering. 

ekstra udgifter ved specialfarver, store emner og ud / ind pakning kan forekomme.  
Montering af logo kr. 15,- pr. logo.  

 
Navne 1 cm høje kr. 39,- 

 
Priser er eks moms og fragt 
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