
 

 

Tlf: +45 2213 2436 – viggo@tojtryk.dk 

Vi har logo som holder hele tøjets levetid!! 
 

D1 – Digitalt / foto 
 

Når du har et flerfarvet logo, vil Billede / foto ofte være en rigtig god løsning. Billede produceres på en 
anden måde end en traditionel transfer, og det giver en række fordele på bl.a. pris. Transferen er blød og 

behagelig mod kroppen og har et fint dæk evne. Vælges til sportstøj og basisbeklædning som T-shirt, 
sweatshirt samt arbejdstøj, der ikke udsættes for hårdt slid 

Tåler 60 graders vask, det mildeste program i tørretumbler, ikke strygejern og ingen rens.  
Slidestyrke 3/5- – Strækevne 3/5 

 
 
 

Varenummer / størrelse Antal  Pris pr. stk.  
fremmed 
tøj 

        

D1 100 cm2  (10-24 stk.) 59 78 

D11 100 cm2  (25-49 stk.)  40 54 

D12 100 cm2  (50-99 stk.)  31 42 

D13 100 cm2  (100 - 249 stk.)  26 34 

D14 100 cm2  (250 - 499 stk.)  20 26 

D15 250 cm2  (10-24 stk.) 71 95 

D16 250 cm2  (25-49 stk.)  49 65 

D17 250 cm2  (50-99 stk.)  38 51 

D18 250 cm2  (100 - 249 stk.)  31 41 

D19 250 cm2  (250 - 499 stk.)  24 32 

D110 500 cm2  (10-24 stk.) 92 123 

D111 500 cm2  (25-49 stk.)  63 84 

D112 500 cm2  (50-99 stk.)  49 66 

D113 500 cm2  (100 - 249 stk.)  40 53 

D114 500 cm2  (250 - 499 stk.)  31 41 
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Tlf: +45 2213 2436 – viggo@tojtryk.dk 

Vi har logo som holder hele tøjets levetid!! 
 

D2 – Digitalt / foto – billigste alternativ 
 

Når du har et flerfarvet logo, vil Billede / foto ofte være en rigtig god løsning. Vær opmærksom på, at alt 
efter logostørrelse og detaljegrad, kan det være nødvendigt at lave en outline på dette logoet og ”udfylde” 

detaljer i en kontrastfarve. 
Vælges til basisbeklædning som T-shirt, sweatshirt & caps 

Tåler 40 graders vask, det mildeste program i tørretumbler, ikke strygejern og ingen rens.  
Slidestyrke 2/5- – Strækevne 1/5 

 
 
 

Varenummer / størrelse Antal Pris pr. stk. 
fremmed 

tøj 

    D21 100 cm2 (10-24 stk.) 30 39 

D22 100 cm2 (25-49 stk.) 26 34 

D23 100 cm2 (50-99 stk.) 23 30 

D24 100 cm2 (100 - 249 stk.) 21 27 

D25 100 cm2 (250 - 499) 21 27 

D26 250 cm2 (10-24 stk.) 40 53 

D27 250 cm2 (25-49 stk.) 35 46 

D28 250 cm2 (50-99 stk.) 31 41 

D29 250 cm2 (100 - 249 stk.) 28 37 

D210 250 cm2 (250 - 499 stk.) 28 37 

D211 500 cm2 (10-24 stk.) 59 78 

D212 500 cm2 (25-49 stk.) 51 68 

D213 500 cm2 (50-99 stk.) 45 61 

D214 500 cm2 (100 - 249 stk.) 41 55 

D215 500 cm2 (250 - 499 stk.) 41 55 
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Tlf: +45 2213 2436 – viggo@tojtryk.dk 

Vi har logo som holder hele tøjets levetid!! 
 
 

Refleks: 
 

Laves i reflekterende materiale, som er EN ISO 20471 certificeret, hvilket betyder, at transferen lever op til 
de krav, der stilles til reflekterende materiale, som anvendes på arbejdstøj. Transferen har en høj dækevne, 

god slidstyrke samt moderat strækbarhed. Vælges ofte til arbejdstøj, løbetrøjer samt T-shirts, men 
transferen kan anvendes til de fleste typer af tekstiler. 
Tåler 60 graders vask, let tørretumling, strygejern på 3  

 
Slidestyrke 3/5- – Strækevne 2/5 

 
 

Varenummer / størrelse / antal pr. stk.  Fremmed tøj 

Ref1 100 cm2 (10-24 stk.) 1 farve 36 48 

Ref12 100 cm2 (25-49 stk.) 1 farve 35 46 

 Ref13 100 cm2 ( 50-99 stk.) 1 farve 34 45 

Ref14 100 cm2 (100 - 249 stk.) 1 farve 34 45 

Ref15 100 cm2 ( 250 - 499) 1 farve 33 44 

      

Ref2 250 cm2 (10-24 stk.) 1 farve 55 73 

Ref21 250 cm2 (25-49 stk.) 1 farve 53 69 

Ref22 250 cm2 ( 50-99 stk.) 1 farve 51 68 

Ref23 250 cm2 (100 - 249 stk.) 1 farve 50 66 

Ref24 250 cm2 ( 250 - 499) 1 farve 48 64 
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Vi har logo som holder hele tøjets levetid!! 
 

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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