
A Mindenre Kép Kft. nagykereskedés fényképes ajándékkészítő módszerekkel foglalkozik. 
Minden eszközt, anyagot, üres terméket és ismeretet biztosítunk partnereinknek (üzletek, 
vállalkozások) az ilyen irányú szolgáltatásokhoz. 

Üzemeltetői adatok: 

 Cégnév: Mindenre Kép Kft. 
 Székhely: 2083, Solymár, Mókus u. 12. 
 Adószám: 13908685-2-13 
 Cégjegyzékszám: 13-09-111977 
 E-mail: info@mindenrekep.hu, mindenrekep@gmail.com  
 Telefon: 06 30 9457020 

 
A Mindenre Kép Kft. mint hivatalos forgalmazó: 
 

 Világszínvonalú SAWGRASS tinták 
Ricoh nyomtatókhoz Sublijet-R , Epson nyomtatókhoz ArTainium szublimációs 
tinták. 
Pamut nyomáshoz ChromaBlast tinta Ricoh ill. Epson nyomtatókhoz. 

 
 Ricoh gélnyomtatók 
 ClixxPixx fotóalbum/naptár rendszer forgalmazója. 

 
Támogatott módszerek: 

 Kisformátumú szublimáció 
 Pamut nyomás ChromaBlast módszerrel 
 ClixxPixx fotóalbum/fotókönyv/naptár készítő rendszer 
 Fotókristály készítés 
 Képes csodalufi 

 
E módszerekről részletesebb ismertetőket talál a „JÓ TUDNI!” Tudástárban. 
 
Szublimáció: 
Rendkívül sokféle fényképes ajándék- ill. reklámtárgy készíthető szublimációval kitűnő 
minőségben. Az alkalmazható anyagok igen változatosak: kerámia, textil, karton, fa, üveg, 
fém, műanyag. A tinta behatol az anyagba vagy az arra gyárilag felvitt speciális bevonatba, 
így a képpel megnyomott tárgy felülete sima, finom marad, nem töredezik le a kép, mint a 
korábban alkalmazott eljárásoknál.  
A szublimációhoz szükséges eszközök és anyagok: nyomtató szublimációs tintával és 
szublimációs papírral, sík hőprés és bögreprés. 
 
Pamut nyomás ChromaBlast eljárással: 
A szublimációval szép és tartós képeket lehet nyomni műszálas textilekre, de nem alkalmas 
pamut anyaghoz. Ezt a lehetőséget teremti meg a ChromaBlast eljárás, amelyben a pamuthoz 
kifejlesztett ChromaBlast tinta és papír kombinációja „megköt” a pamut anyagban. Ezért 
elsősorban azoknak ajánljuk, akik már dolgoznak szublimációval és ezt szeretnék kiegészíteni 
pamut, elsősorban pamut póló nyomással. 
 
Színkezelés, minőség: 



A szublimációnál és ChromaBlastnál a helyes színek, a kiváló minőség kulcsa a megfelelő 
tinta és papír. A Sawgrass tintákhoz gyári színprofil vagy a Powerdriver szoftver biztosítja a 
színhelyes képeket a megnyomott tárgyakon. A tintán kívül fontos az is, hogy milyen 
szublimációs papírt használunk. Az általunk forgalmazott Texprint papírok minden igényt 
kielégítenek. 
 
Üres nyomható tárgyak nagy választékban raktárról: 
A szublimációval készíthető termékek köre a teljesség igénye nélkül: bögre, korsó, váza, póló, 
kötény, partedli, törülköző, nyakkendő, pénztárca, mobil tok, ipad hátlap, puzzle, egérpad, 
kulcstartó, plüss állat pólóval, borospóló, óra, hűtőmágnes, poháralátét, falikép, csempe, akril 
kristály. 
Kb. 140 féle üres nyomható tárgy van raktáron a folyamatos ellátás érdekében. A 
végeredmény szempontjából itt is fontos a jó minőség. Bögréink nagy része mosogatógép- és 
mikrosütő álló, a szublimálható pólók finom tapintásúak, pamut érzetet keltenek. 
 
ClixxPixx fotóalbum/naptár készítő rendszer: 
Az üzletben gyorsan, egyszerűen lehet fotóalbumot és fényképes naptárat készíteni ezzel a 
rendszerrel. A szerkesztő program nagy tudású, de emellett könnyen kezelhető. A 
felhasználóknak letölthető vagy lemezen sokszorosított formában lehet átadni, így otthon 
megszerkeszthetik vele az albumot. Nyomtatni viszont csak az üzlet tud. A kinyomtatott 
oldalakból percek alatt kétoldalas lapokat készíthetünk, melyeket változatos méretű és anyagú 
kapcsos borítókba csúsztatunk és már készen is van az album. 
 
Fotókristály: 
Színes fényképpel díszített különleges formájú, csillogó üveg fotókristályok. A fényképet 
speciális átlátszó fóliára kell kinyomtatni hagyományos tintasugaras nyomtatóval. A fólia és 
az üvegkristály közé csepegtetett folyékony ragasztót UV fénnyel működő eszköz keményíti 
meg. Ezután körbe kell vágni a fóliát és készen van a fotókristály. 
Megjegyzés: Hasonló hatást kelt a szublimációval készíthető akril kristály is. 
 
Képes csodalufi: 
Különféle alkalmakra olcsó ajándékot készíthet a vevő sajátkezűleg otthon vagy az üzlet 
szolgáltatásként és csak egy egyszerű tintasugaras nyomtató kell hozzá. A lufik kör, csillag ill. 
szív alakúak. 


