
FLEX

P.S.FILM –  (flex, poliuretanowy - PU), gładki, bardzo cienki, doskonały do nakładania 
wielowarstwowego, łatwy do wycinania, wybierania i aplikacji, do tkanin naturalnych i z 
domieszkami (100% bawełna, 100% poliester, większość tkanin syntetycznych, z wyjątkiem 
nylonu), grubość 90 mic., pranie 80 st.C,  warstwa nośna klejąca, certyfikat Öko-Tex Standard 
100 class I 
rolki: 0,5 x 25 m, (35 kolorów *NOWE*) 6,06 EUR netto/mb

kolory: fioletowy, jasnofioletowy, bordowy, srebrny, złoty, piaskowy, perłowy
6,50 EUR netto/mb

P.S.FILM FLUO -  rolki: 0,5 x 25 m
kolory: żółty, pomarańczowy, koralowy (*NOWY*), różowy, malinowy, zielony, niebieski;

7,38 EUR netto/mb

P.S. SUBLI-(STOP) LT - idealnie kryjący (z blokerem - 
zapobiega  migracji kolorów, głównie do tkanin  barwionych 
sublimacją –  koszulki piłkarskie, softshell ),  grubość 110 mic., 
pranie 40 st.C, rolki: 0,5 x 25 m
kolory: biały, żółty, cytrynowy (Barca yellow), srebrny, fluo-żółty

7,50 EUR netto/mb

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

Folie Siser - sprzedaż tylko w pełnych metrach bieżących.  

Przy zakupach na rolki uwzględniamy dodatkowy rabat  

Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany kursu walut. 

Zalecamy wykonanie próby nadruku także po praniu. Ze względu na dużą 
różnorodność tkanin i ich właściwości, warunków drukowania i 
przechowywania materiałów, reklamacje mogą dotyczyć tylko 
nieprzetworzonego surowca. 



P.S.FILM EXTRA –  (flex „do zadań specjalnych”),gładki, do 
nadruków na tzw. „trudnych”  tkaninach z włókien sztucznych 
(nylon, ortalion, odzież sportowa, torby, parasole, skóra)  ; rolki: 
0,5 x 25 m, kolory: biały, kremowy, żółty, pomarańczowy, 
czerwony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, granatowy, brązowy, 
czarny, szary, złoty, srebrny;  grubość 90 mic., pranie 40 st.C,
rolki: 0,5 x 25 m 6,80 EUR netto/mb

P.S. METALLIC – (lustrzane), grubość 200 mic., pranie ręczne, rolki: 0,5 x 25 m
kolory: srebrny, złoty 7,55 EUR netto/mb

FOIL *NOWY* -  grubość 100 mic., pranie do 40 st.C, rolki: 0,5 x 25 m
kolory: srebrny, złoty 8,38 EUR netto/mb

P.S.FILM ELECTRIC – (metaliczny połysk), do tkanin naturalnych i z domieszkami (100% 
bawełna, 100% poliester, większość tkanin syntetycznych, z wyjątkiem nylonu); grubość 90 
mic., pranie 60 st.C,  ; rolki: 0,5 x 25 m
kolory: niebieski, cytrynowy (limonka), fioletowy, czerwony, pomarańczowy, oliwkowy, 
wiśniowy, miedziany 7,30 EUR netto/mb

P.S.FILM ELECTRIC LENS – soczewka srebrny (lens silver); 8,38 EUR netto/mb

P.S.FILM STRETCH – bardzo rozciągliwy, do elastycznych tkanin 
naturalnych i z domieszkami (Lycra !, bawełna, poliester);
grubość 90 mic., pranie 60 st.C, 
rolki: 0,5 x 25 m, kolory: biały, czarny, granat, niebieski, 
jasnoniebieski, żółty, jasnoczerwony, czerwony, pomarańczowy, 
różowy, zielony 6,06 EUR netto/mb
kolory: srebrny, złoty 6,50 EUR netto/mb

Hi-5 –  *NOWY* błyskawiczny  flex do wprasowywania w niskiej temperaturze, 
(120st.C,  5  s.),  przeznaczony do odzieży poliestrowej z tkanin "technicznych", również do 
bawełny i mieszanek, niska temperatura wprasowywania pozwala uniknąć efektu wyświecania 
się tkaniny, uszkodzenia włókien (tkaniny "oddychające"),  grubość 90 mic., pranie do 40 st.C, 
rolki: szerokość 0,5 x 25 m
kolory: biały, czarny, cytrynowy, żółty, pomarańcz, czerwony, jasnoczerwony, jasnoniebieski, 
niebieski, granat, szary 5,90 EUR netto/mb

P.S. FILM PERFOR - bardzo cienki, perforowany (dziurki na całej 
powierzchni), sprawia, że nadruk przepuszcza powietrze, a dodatkowo daje 
ciekawy efekt wizualny,  grubość 90 mic., pranie 60 st.C, rolki: 0,5 x 25 m
kolory:biały, czarny, czerwony, niebieski 7,25 EUR netto/mb

VIDEOFLEX -  (PCV) do tkanin naturalnych i z domieszkami (100% bawełna, 100% poliester, 
większość tkanin syntetycznych, z wyjątkiem nylonu), warstwa nośna bez kleju, grubość 250 
mic., pranie 80 st.C, rolki: 0,5 x 30 m
kolory: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, granatowy, brązowy, czarny, 
bordowy 6,00 EUR netto/mb
VIDEOFLEX MODA -  grubość 300 mic., pranie do 40 st.C,rolki: 0,5 x 25 m, 
kolory: lakierowany czarny, czerwony (vernice-glossy black/red), 7,55 EUR netto/mb



MODA GLITTER -  (brokat), gładki (z maleńkimi kawałkami srebrnego brokatu),
grubość 320 mic., pranie 30 st.C, rolki: 0,5 x 25 m
kolory: srebrny, złoty, czarny, czerwony, różowy, niebieski 7,90 EUR netto/mb

MODA GLITTER 2 - *NOWY* (brokat 2), folia z grubym brokatem,  do tkanin naturalnych i 
z domieszkami (100% bawełna, 100% poliester, większość tkanin syntetycznych, z wyjątkiem 
nylonu), grubość 380 mic., pranie 40 st.C, rolki: 0,5 x 10 m
kolory: biały, złoty, srebrny, multikolor, czarny, srebrno-czarny, niebieski-aqua, różowy

9,10 EUR netto/mb
FLEX 3D TECHNO – flex puchnący, (efekt „puff”) rolki: 0,50 x 25 m,
kolory: biały, czarny, czerwony 8,00 EUR netto/mb

MODA LUMEN -  biały, w ciemności świeci zielonym, fluorescencyjnym światłem,
grubość 90 mic., pranie 40 st.C, rolki: 0,5 x 25 m 14,65 EUR netto/mb

BRICK - bardzo gruba folia flex, (PU) grubość 1000 mic., pranie 60 st.C, r.: 0,5 x 5 m,
dostępne kolory: biały – mat/błysk, czarny – mat/błysk 9,50 EUR netto/mb

POLI-FLEX – (PU)  do tkanin naturalnych i z domieszkami, grubość 100 mic., pranie 80 st.C, 
certyfikat Öko-Tex Standard 100 class I, rolki: 0,5 x 25 m
kolory: biały, czarny, jasnoniebieski, zielony, granatowy, niebieski, czerwony, bordowy, 
ciemnożółty, szary, fiolet, pomarańczowy, brązowy, beżowy, żółty, cytrynowy,  szafir, błękitny, 
jasnozielony (apple green), morski,  jasnoczerwony 5,90 EUR netto/mb
kolory: złoty, srebrny 6,10 EUR netto/mb

POLI-FLEX – BLOCK OUT 4501 -  biały z blokerem, idealnie kryjący (głównie do tkanin 
barwionych sublimacją, softshell), grubość 125 mic., pranie 60 st.C
rolki: 0,5 x 25 m 8,06 EUR netto/mb

FOLIE ODBLASKOWE

POLI-REFLEX  - odbijający światło (EN 471 c.II), do tkanin naturalnych i z domieszkami; 
warstwa nośna – klejąca, grubość 160 mic., pranie 60 st.C, rolki: 0,5 x 25 m

16,11 EUR netto/mb
POLI-REFLEX  NYLON -  odbijający światło (EN 471 c.II), do tkanin niechłonnych; warstwa 
nośna klejąca, grubość 180 mic., pranie 40 st.C, rolki: 0,5 x 10 m, 11,80 EUR netto/mb

REFLEX CUT –  folia odblaskowa, szara, odbijająca światło; warstwa nośna lekko  klejąca 
(dobrze się wybiera), spełnia nomy dla EN 471 c.II standard, pranie 60 st.C,
rolki: 0,50 x 10 m 12,03 EUR netto/mb

FLOCK

STRIPFLOCK -  z „meszkiem" do tkanin naturalnych i z domieszkami (100% bawełna, 100% 
poliester, większość tkanin syntetycznych, z wyjątkiem nylonu), grubość 500 mic.,
pranie 60 st.C, rolki: 0,5 x 25 m, (19 kolorów) 9,10 EUR netto/mb

VELCUT EVO – (prod.  SEF) z  „meszkiem" do  tkanin  naturalnych  i  z  domieszkami  (100% 
bawełna, 100% poliester, większość tkanin syntetycznych, z wyjątkiem nylonu),  grubość 500 
mic., pranie 60 st.C, rolki: 0,5 x 10 m
kolory: biały, czarny, czerwony, niebieski (azur), pozostałe kolory na zamówienie

9,10 EUR netto/mb



SUBLIMACJA

FIBER-PLUS-SUBLI (FLOCK) - cienki, elastyczny, nawet duże nadruki nie są sztywne, bardzo 
gęsty włos (nie „mechaci się” w praniu), grubość 400 mic., pranie 60 st.C, rolki: 0,5 x 10 m; 

8,09 EUR netto/mb
POLI-FLEX 4675 - tkanina poliestrowa, lekko błyszcząca, do białych i ciemnych tkanin, 
grubość 200 mic., pranie do 90 st.C, warstwa nośna – papierowa; zalecamy wycinanie prostych 
kształtów (najlepiej kwadrat, prostokąt), rolki: 0,5 x 25 m 6,69 EUR netto/mb

MATERIAŁY DO DRUKU SOLVENTOWEGO

COLORPRINT PU - uniwersalny-grubość 75 mic. lub matowy-grubość 
80 mic., poliuretanowy-nie zawiera PVC, jest wyjątkowo cienki i elastyczny, 
pranie 60st.C, (cert. HP LATEX), rolki: 0,5 x 25 m

5,90 EUR netto/mb

SUBLITHIN MATT LT–  (biały, z blokerem - głównie do koszulek 
sportowych i tkanin barwionych sublimacją, odzieży typu softshell), grubość 110 mic., pranie 40 
st.C,(cert. HP LATEX), rolki: 0,5 x 50 m  6,45 EUR netto/mb

COLORPRINT – (PVC), grubość 170 mic., pranie 50 st.C, (cert. HP LATEX), rolki: 0,5 x 25 m 
5,72 EUR netto/mb

COLORPRINT NEW M – (PVC), grubość 120 mic., pranie 60 st.C
rolki: 0,5 x 25 m 5,37 EUR netto/mb

COLORPRINT EXTRA – (PVC)  do do nadruków na tzw. „trudnych”  tkaninach z włókien 
sztucznych (nylon, ortalion, odzież sportowa, torby, parasole, skóra), grubość 150 mic., pranie 
30 st.C, rolki: 0,5 x 25 m 6,45 EUR netto/mb

COLORPRINT PU EXTRA/PU MATT EXTRA - *NOWY* -  do nadruków na tzw. „trudnych” 
tkaninach z włókien sztucznych (nylon, ortalion, odzież sportowa, torby, parasole, skóra), 
grubość 120 mic., pranie 60 st.C, rolki: 0,5 x 25 m 6,45 EUR netto/mb

EASY TRANSFER – (PU)  nie wymaga użycia folii transportowej, grubość 90 mic.,
pranie 60 st.C, (cert. HP LATEX), rolki: 0,5 x 25 m 6,00 EUR netto/mb

SOFT PRINT COLOR MATT/COLOR VIVID -  (biały, matowy/błyszczący, PU), bardzo cienki, 
elastyczny, kryjący, (przed transferem suszyć min. 4 godz.), grubość 45 mic., pranie 40 st.C, 
rolki: 0,5 x 25 m 6,00 EUR netto/mb

SOFTPRINT 2.0 –  (transparentny, matowy), bardzo cienki, rozciągliwy, do białych i jasnych 
tkanin, wydruk w odbiciu lustrzanym, co dodatkowo zabezpiecza nadruk przed wycieraniem, 
grubość 30 mic., pranie 60 st.C, rolki: 0,5 x 25 m 5,70 EUR netto/mb

COLORPRINT CRYSTAL PU - (transparentny, matowy lub błyszczący); bardzo cienki, do 
białych i jasnych tkanin, wydruk w odbiciu lustrzanym, co dodatkowo zabezpiecza nadruk przed 
wycieraniem, grubość 85 mic., pranie 60 st.C, rolki: 0,5 x 25 m 5,53 EUR netto/mb

JETFLOCK SOLVENT – flock do druku (krótki , szorstki włos), grubość 450 mic., pranie 60 st.C
rolki: 0,5 x 25 m 9,35 EUR netto/mb



POLI-FLEX 4030 MAT ultimate print soft – (PU), grubość 80 mic., pranie 80 st.C
rolki: 0,5 x 25 m 6,00 EUR netto/mb

POLI-FLEX 4600 -  do zadruku atramentami  eco-solventowymi i pigmentowymi (wodnymi); 
warstwa nośna –  papierowa;  przeznaczony do nadruków na odzieży sportowej, rekreacyjnej, 
roboczej; nie nadaje się do tkanin impregnowanych, grubość 160 mic., pranie 60 st.C, 
rolki: 0,5 x 25 m 7,53 EUR netto/mb

POLI-FLEX 4035 NYLON -  do nadruku na tkaninach impregnowanych, ortalionowych itp., 
warstwa nośna bez kleju, grubość 100 mic., pranie 40 st.C, rolki: 0,5 x 25 m 

6,70 EUR netto/mb

AKCESORIA

WYBIERAK DO FOLII -  zakończony metalową, haczykowatą końcówką, 
ułatwia wybieranie zbędnych fragmentów folii (do folii flex, flock i 
samoprzylepnych)
11,00 EUR netto/szt.

TTD EVOLUTION Folia Transportowa/montażowa (termoodporna),
mocny klej,rolki: 0,5 x 25 m 2,19 EUR netto/mb

TTD EASY Folia Transportowa/montażowa (termoodporna),
rolki: 0,5 x 25 m 2,19 EUR netto/mb

PAPIER SILIKONOWY, rolki:  rolki: 0,5 x 10 m 2,05 EUR netto/mb

SMART-PRO - papier zabezpieczający do colorprint, colorprint new, evolution print, colorprint 
extra, przywiera do nadruku, nie pozostawia śladu na tkaninie, podnosi odporność na pranie, 
chroni aplikację przed ścieraniem i blaknięciem koloru
rolki:  25 cm x 25 m 1,15 EUR netto/mb

TAŚMA MONTAŻOWA (termoodporna), rolki: 19 mm x 66 m
45,00 zł netto/1 rolka

TKANINA TEFLONOWA -  (arkusz 40 x 50 cm) 
35,00 zł netto/ arkusz

TKANINA TEFLONOWA samoprzylepna 
- (arkusz 40 x 50 cm)  45,00 zł netto/arkusz

ROZWIJACZ DO FOLII - do folii montażowych, samoprzylepnych;
w komplecie 2 elementy z tworzywa sztucznego 45 zł netto/komplet

DENSITY TONER - środek do zwiększenia zaczernienia na kalce/folii wydruków z drukarek 
laserowych, (zastosowanie: offset, sitodruk, tampondruk, pieczątkarstwo)
opakowanie: spray 400 ml,        7,00 EUR netto/szt.

MINI T-SHIRT- 100% bawełna, mix kolorów – 4,00zł netto/szt.

WZORNIK KOLORÓW Siser – 3,10 EUR netto/szt.

WZORNIK KOLORÓW Poli-Tape – 1,10 EUR netto/szt.




