
TheMagicTouch Transfer Kağıtları
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Printable items with TTC - visit www.themagictouch.co.uk for our up-to-date range
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Qty: 10 Price: £25.00 per pack
Ref: P/ART/HANDMADE/PK

1.60 each
APRON/BOTTLE

Qty: 1 Price: 

£3.75 each

Ref: OVEN/MITT 

Sheet size 560 x 380mm.  
Pack of 10 sheets. 

100% white twill cotton with black 

border. 

Print area 120 x 80mm. BOTTLE APRON

BBQ GLOVE

A4

€30.00 €28.00

1kutu / adet 10 kutu ve üzeri / adet 

TTC 3.1

 

TTC 3.1+

 

TTC 3.5
  

Pek çok lazer yazıcı ve renkli

fotokopi makinesine uygun  

transfer kağıdı.   

100 gr.

 Kanvas, kalın örgü, sweatshirt

gibi iri dokulu ve ağır tekstil 

ürünleri için transfer kağıdı

110 gr .  

100 sayfalık kutularda.

 

 

 3.1 kağıdın ağır versiyonu 

ufak yazıcılar için.  

100 sayfalık kutularda.

 BBQ eldiveni

 Mutfak önlüğü

 Penye -Pamuklu- Tshirt

 

Şapkalar
Şişe Kılıfı

Çantalar
Yastık

A4R

€30,00 €28.00

1kutu / adet 10 kutu ve üzeri / adet 

A3

€60.00 €56.00

1kutu / adet 10 kutu ve üzeri / adet 

Uygulama:

sayfa 2

ART PAPER ziyaret edin. 

veya 
www.carepromo.com

videosu için okutunuz. 
Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

TTC

100 sayfalık kutularda.

AÇIK RENKLİ TEKSTİL 

TRANSFER KAĞIDI

TTC

Beyaz veya açık renkli tekstil ürünlerine 
renkli lazer yazıcı ve fotokopi makineleriyle 

kağıdıdır. TTC kağıdın özel ince mumsu
kaplaması sayesinde tuşesi yumuşak ve  
dayanıklı bir baskı elde edersiniz.
A4, A4R  ve  A3 boyutlarında.

Rutubetlenmesini önlemek için 
daima kutusunda ve kuru bir 
ortamda saklayın.

renkli baskı yapmanızı sağlayan transfer 

Lazer yazıcıdan ayna yansıması ile alınan çıktı (mirror) alt kısıma serilmiş tekstil ürünü üzerine konarak 
180 C dereceye ısıtılmış sıcak presle yüksek basınç ile 10 saniye baskı yapılır. Transfer kağıdı bekletilmeden 
sıcak iken soyularak baskı tamamlanır. 
Tekstil üründeki nemi yok etmek için lütfen baskı öncesi ürüne 5 saniyelik ön baskı uygulayın.

130 gr.

* * * * * *
*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

*



OBM

ŞapkalarGüvenlik Yelekleri

KOYU RENKLİ TEKSTİL
TRANSFER KAĞIDI

Soft Pad

€46.00

Adet Fiyatı

Koyu renkli tekstil ürünleri üzerine 
baskı yapmakta kullanılan OBM 
transfer kağıdı 50 sayfalık kutulardadır.
40 derecede hassas yıkamaya uygun 
transfer kağıdı MagiCut sistemi ile 
dekupe edilebilir. Kutu içinden 
Release paper çıkmaktadır. 
Gerekli yerlerde  Softpad ile baskı 
yapılır. A4 ve A3 boyutlarında 50 sayfalık
kutularda.

sayfa 3

videosu için okutunuz. 

ziyaret edin. 

Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

OBM
veya 
www.carepromo.com

videosu için okutunuz. 
Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

BBQ GLOVE

OBM 5.4 A3

€110.00 €100.00

1kutu / adet 10 kutu ve üzeri / adet 

OBM 5.4 A4

€55.00 €50.00

1kutu / adet 10 kutu ve üzeri / adet 

BBQ GLOVELazer yazıcıdan düz olarak çıktı alınan transfer kağıdı arka taşıyıcısından soyularak ayrılır. Altta serilmiş olan tekstil 
ürününün üzerine görüntü size bakacak şekilde yerleştirilir. Üzerine kutu içinden çıkan Release Paper serilerek onun
üstüne de Soft-pad konur.  180 C derecede 30-40 saniye normal basınçta baskı yapılır. Release paper baskı soğuduktan 
sonra alınarak baskı tamamlanır. Üründeki nemi yok etmek için lütfen baskı öncesi ürüne 5 saniyelik ön baskı uygulayın.

Uygulama:

T-shirtler

* * * *

*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

*



A4

€45.00 €45.00€40.00 €40.00

1kutu / adet 1kutu / adet 10 kutu ve üzeri / adet 10 kutu ve üzeri / adet 

A4R A3

CPM 6.2

 

SERT ZEMİN TRANSFER KAĞIDI 

CPM

Silicon A-Pad - 38 x 50cm

€85.00

Adet Fiyatı

Silicon Soft Pad - 38 x 50cm

€46.00

Adet Fiyatı

Cam, ahşap, pleksi, seramik, deri gibi 

pek çok sert yüzeye renkli baskı 

yapmanızı sağlayan CPM sert transfer 

kağıdı ile zahmetsizce basit lazer yazıcıları 

kullanarak sıradan ürünlere  baskı yapın.

A4, A4R ve A3 boyutlarında 100 sayfalık

kutularda.

Pek çok lazer yazıcı modeline uygun parlak görünümlü sert zemin kağıdı. 110 gr. 
100 sayfalık kutularda 

€90.00 €80.00

1kutu / adet 10 kutu ve üzeri / adet 

sayfa 4

BBQ GLOVE

Yeni - Beyaz Baskı 
Üstelik şimdi beyaz tonerli 
Oki yazıcılar ve CPM kağıt ile 
beyaz baskı imkanı

 

ziyaret edin. 

Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

CPM
videosu için okutunuz. 

veya 
www.carepromo.com

Ahşap

Seramik

Metal
Cam

Karton

BBQ GLOVELazer yazıcıdan ayna (mirror) olarak alınan transfer kağıdı altta konmuş ürün üzerine ters olarak
konur. Üzerine A-pad serilerek 160 C derecede materyal kalınlığına göre 2-5 dakika yüksek 
başınçta baskı yapılır.  Transfer kağıdı baskı iyice soğuduktan sonra soyularak baskı tamamlanır. 
Baskıdan önce A-pad ısıtılmalıdır.

Uygulama:

* * * *

* *

* *

*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.



A4 & A4R

€60.00

1kutu (50 sayfalık) Flock arka kaplama 

Siyah kendinden yapışkanlı  

A3 boyutlarında. 

€3,50 / AdetAkrilik Plaketler

CAM & AKRİLİK TERS DEKORATİF

Artık karmaşık sprey ve u.v. işlemler gerektirmeden 
cam ve akrilik gibi ürünlere ters yüzeyine renkli 
     olarak baskı yapabileceksiniz. Üstelik kendinden 
          yapışkanlı siyah Flocku ile şık bir  arka görüntüye 
          sahip olabilirsiniz. 

ORD 8.1
TRANSFER KAĞIDI

GEÇİÇİ DÖVME  
TATTOO

A4

€65.00

25 sayfalık kutu

TRANSFER KAĞIDI

                      Deri ve tırnak üzerine uygulana bilen  
                         Tattoo 2.1 ile geçici dövme yapmak 
                       artık çok kolay. A4 boyutlarında 10'luk 
              ve 25'lik kutularda satılan transfer 
kağıtları ile yapılan dövmeler 5 güne kadar 
dayanıklıdır. Vücut ve tırnakda kullanımı 
açısından sağılığa zararlı bir  etkisi olmadığı 
testler ile onaylanmıştır.  3 yaşından ufak 
çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

sayfa 5

Cam Plaketler

 

videosu için okutunuz. 

ziyaret edin. 

Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

ORD
veya 
www.carepromo.com

BBQ GLOVEUygulama:

 

videosu için okutunuz. 

ziyaret edin. 

Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

TATTOO
veya 
www.carepromo.com

videosu için okutunuz. 
Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

Lazer yazıcıdan düz olarak alınan çıktı alt kısma konan cam 
veya akrilik objenin üzerine ters şekilde konulur. 160 C derecede 
30-60 saniye arasında kutu içinden çıkan sünger pad kullanılarak
basılır. Kağıt soyulmaz fazla kenarlar falçata ile kesildikten sonra
arkasına siyah flock yapıştırılarak baskı  tamamlanır.

*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

*

*

*



SULU ÇIKARMA  
DECAL TRANSFER KAĞIDI

 

Seramik, tabak, porselen, cam, ayna, mum,  

lazer yazıcı ve fotokopi makinelerini kullanarak  

prese ihtiyaç olmadan renkli baskılar için     

decal transfer kağıdı. Özellikler 3 boyutlu ve    

sabun ve daha pekçok ürün üzerine renkli 

Beyaz ve açık yüzeyler için şeffaf sulu çıkarma 

transfer kağıdı.

 50 sayfalık A4 ve A3 kutularda.

DCT 4.5 (White) Opak
Koyu yüzeyler için beyaz zeminli sulu çıkarma 
transfer kağıdı.
50 sayfalık A4 ve A3 kutularda.

DCT

Üstelik DCT sulu çıkarma ile yapılan transfer 

   fırınlanabilir. 180 derecede 5 dakika fırınlanınca 

A4 A3

€85.00 €170.00€77.50 €155.00

1kutu / adet 1kutu / adet 10 kutu ve üzeri / adet 10 kutu ve üzeri / adet 

sayfa 6

silindirik kıvrımlı yüzeyler için eşsiz çözüm.    

   baskı hem parlar ve incelir hemde yıkama dayanımı
artar.

BBQ GLOVE
Lazer yazıcıdan düz çıktı alınan transfer kağıdı kesilerek son 
haline getirilip kap içerisindeki suyu atılır. 20 -30 saniye sonra yumuşayan ve alt taşıyıcı kağıdından ayrılan transfer 
kağıdı obje üzerine konarak içindeki su kabarcıkları çıkartıldıktan sonra 20 dakika kurumaya bırakılır. Eğer fırınlana 
bilen bir ürünse 20 dakika sonra 180 derecede 5 dakika fırınlanarak iyice fikse edilir. 

Uygulama:

 

videosu için okutunuz. 

ziyaret edin. 

Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

DCT
veya 
www.carepromo.com

DCT 4.5 (Clear) Şeffaf

*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

* ***



Ödüllü WOW 7.2 transfer kağıdı 
ile beyaz dahil tüm renkleri koyu 
renkli tekstil ürünleri üzerine
dekupe yapmayan ihtiyaç
olmadan baskı yapmanızı
sağlar.
2 aşamalı teknik ile kesme
soyma ve ayıklama işlemine
ihtiyaç kalmadan basit baskı.
Pamuklu tekstil, naylon, deri
polyester, neoprene gibi pek
çok kumaş türü ile uyumludur.

WoW 7.2 içim Wow-pad 
kullanılması gerekir.

DEKUPESİZ KOYU TEKSTİL
WOW

€40.00€20.00

Release Paper
50 A3 Sayfa50 A4 Sayfa

WoW 7.7 OKI C711 WT
Beyaz Tonerli lazer yazıcı  

WOW 7.2 deki maske
işlemi kalkmıştır.
.Beyaz Toner sayesinde
WOW 7.7 ile dekupe
yapmak için kesmeye ve 
soymaya son. Üstün yıkama
dayanımı ve ince dokusu 
ile pamuklu, polyester
naylon, deri, denim ve
daha pek çok kumaş 
türüne koyu renk olsa
bile dekupeye ihtiyaç

WOW 7.2 - A4

€110.00 €250.00

20 A4 Intro Box 50 A4 Set Box

WOW 7.2 - A3

€500.00

50 A3 Set Kutu

WOW 7.7 - A4

€75.00 €100.00 

20 A4 sayfalık kutu 50 A4 Sayfalık set

TRANSFER KAĞIDI

kalmadan baskı yapın.

 

 

videosu için okutunuz. 

ziyaret edin. 

Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

WOW 7.5
veya 
www.carepromo.com

Yeni - Beyaz Baskı 
Üstelik şimdi beyaz tonerli 
 Oki yazıcılar ve WOW 7.5 
 kağıt ile beyaz baskı imkanı.

A4 Vintage

€60.00€30.00

50 A4 Box20 A4 Box Vintage kağıdı ile WOW baskılarınıza 
eski görünüm efekti verin.

sayfa 7

WOW PAD

€46.00

Birim fiyatı

 

videosu için okutunuz. 

ziyaret edin. 

Ayrıntılı bilgi ve uygulama 

WOW 7.2
veya 
www.carepromo.com

* * * *

* *

*

***

*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

için üretilmiştir. Bu teknikle



CL MEDIA
STİCKER 
RENKLİ LAZER YAZICI  

Altın, gümüş ve beyaz renklerinde lazer

 

CL Media

€100.00 €200.00

A4 Kutu A3 Kutu

100 sayfalık kutularda

Clear gloss (SPF 10)

Clear matt (SPF 12) 

Beyaz gloss (SPF 20)

Beyaz matt (SPF 22)

Altın gloss (SPF 30)

Gümüş gloss (SPF 40)

sayfa 8

yazıcılardan çıktı alabileceğiniz plastik

stikerlar. CL MEDIA stickerları kağıt sticker

kolayca yırtılmazlar  dış ortamda kullanılabilir.

U.V. ışınlarına dirençleri vardır. 

TheMagictouch Transfer Kağıtlarının Lazer Yazıcı ve Fotokopi makinesi 
uyumluluğu ve hangi kağıdın hangi ağırlık modu ile çıktı alınacağını
öğrenmek için lütfen okutun.    

ziyaret edin. 

veya 
www.carepromo.com

Daha ayrıntılı bilgi ve demo için;

Perpa A Blok Kat:11 No: 1476 Okmeydanı / İstanbul
Tel: 0212 320 26 60          Faks: 0212 320 26 63 

www.carepromo.com info@carepromo.com

grup

*Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

* *

*Ürünlerimiz stoklarla sınırlı olup lütfen güncel fiyatlar için teyit alınız.

Ticaret Sicil No: 298871
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