Tlf: 22 13 24 36 – mail: viggo@tojtryk.dk
Tojtryk.dk tilbyder både tøj og logo som matcher dit behov.
Vores kategorier for logo er:
A – markedets bedste tryk / logo:
Tojtryk.dk tilbyder den højeste kvalitet af logo / tryk Dette logo laves i miljøvenlige varmetransfer, som kan
anvendes på tøj i forskellige kvaliteter. Er meget blød og elastisk.

Disse logo er selvsagt miljøvenlige og vil med sikkerhed ændre på, hvordan du ser på tryk af tøj.
Tåler 85 graders vask. Optil 8 farver.
Fås også i speciale udgaver (Billede) som Refleks, Glitter, Antiflame, Lys i mørket, Broderieffekt, Billede
Tåler 85 graders vask, rens og tørretumbler.
B – Industri
Dette logo et vandbaseret miljøvenligt logo. Den er tynd, blød og en ekstrem strækbar transfer, der føles
behagelig mod kroppen. Vælges ofte til strækbare og/eller varmefølsomme tekstiler som spiller tøj, løbeog cykel tøj, (regntøj) samt T-shirts, skjorter, poloer, tasker og paraplyer.
Tåler 60 graders vask, let tørretumling, ikke strygejern.
C – Standard
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 40 graders vask, ingen tørretumbler, rens eller strygejern.
Billede
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.
Broderi
Vævede etiketter – som logo eller ID mærkning.

REFLEX

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
GLITTER

Transferen produceres i et glitrende materiale, som er CPSIA certificeret, hvilket er en amerikansk
certificering for produkter til børn. Certificering stiller bl.a. krav til sikkerhed og indholdsstoffer i produktet,
og derfor vil man også opleve at materialet ikke ”drysser”. Transferen har en høj dækevne, middel
slidstyrke samt moderat strækbarhed. Vælges ofte til gymnastik og cheerleading tøj samt T-shirts, men
transferen kan anvendes til de fleste typer af tekstiler i bomuld eller polyester eller en blanding af disse
Tåler 40 graders vask, let tørretumling, ikke strygejern

