SILHOUETTE
Stwórz własną, niepowtarzalną pracownię reklamowo - artystyczną

SCRAPBOOKING
ZAPROSZENIA,
KARTKI
GADŻETY
REKLAMOWE
GRAFIKA
REKLAMOWA

Twórcze możliwości przy wykorzystaniu SILHOUETTE są nieograniczone :
Scrapbooking
Zaproszenia, kartki z życzeniami
Gadżety reklamowe
Grafika reklamowa
Grafika artystyczna itp.
Stworzony z myślą o:

ZDOBIENIE SZKŁA
SZKICOWANIE
PROJEKTÓW
ZMYWALNE
TATUAŻE

Małych agencjach reklamowych
Małych pracowniach artystycznych
Szkołach i przedszkolach
Hobbystach
Odbiorcach indywidualnych

PAPIEROWE
MODELE

Mały ploter— ogromne możliwości!
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ZESTAWY DO ZDOBIENIA DŻETAMI, CYRKONIAMI
Cyrkonie dżety, kryształki Silhouette to doskonały sposób zdobienia odzieży, obuwia, galanterii,
wyrobów artystycznych itp.
Dzięki niezwykłym właściwością termoplastycznym oraz bardzo wysokiemu współczynnikowi załamania
światła idealnie się sprawdzą zarówno do profesjonalnego, jak i amatorskiego wykorzystania.
Już nie musisz kupować drogich programów, z Silhouette możesz w łatwy, tani i przyjemny sposób
stworzyć zdobienia o jakich zawsze marzyłeś.

RHINESTONE STARTER KIT

Zestaw zawiera:
- 2 arkusze folii szablonowej
- 2 podkłady
- 2 arkusze folii transportowej

W Zestawie:
- 2 arkusze folii szablonowej A4
- 2 arkusze folii transportowej (transferowej) A4
- 2 podkłady
- szczotka ułatwiająca pozycjonowanie dżetów + wymienny wkład
- 1 opakowanie cyrkonii w kolorze krystalicznym (864 szt., 3 mm)
- komplet 10 gotowych projektów graficznych na CD
- instrukcja obsługi
SYMBOL: SILH-RHINE-START
ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=Pz7k0YNg-EU&feature=related
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Zestaw folii Rhinestone

W zestawie:
- 3 arkusze folii szablonowej A4
- 3 arkusze folii transportowej (transferowej) A4
- 3 podkłady
SYMBOL: SILH-RHINE-TEMPSET

Zestaw folii transferowych Silhouette

W zestawie:
- 7 arkuszy folii transportowej (transferowej) A4
SYMBOL: SILH-RHINE-TRANSET

Chwytak cyrkonii, dżetów Silhouette

Narzędzie pick-me-up Silhouette umożliwia w łatwy i szybki sposób przenoszenie małych,
drobnych, niewygodnych w aplikacji elementów, np. cyrkonii, kryształków, cekinów itp.
SYMBOL: TOO-04-IND

ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=sobEgc0UXGU

Strona 3 z 8

KREŚLENIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH

Zestaw pisaków kreślących „Glitter”

Zestaw zawiera pisaki w kolorze:
- iskrząca czerń
- iskrząca pastelowa zieleń
- iskrzący turkus
- iskrzący róż
SYMBOL: SILH-PEN-GL

Zestaw pisaków do szkicowania z połyskującym brokatem:

Zestaw pisaków kreślących „Metallic”

Zestaw zawiera pisaki w kolorze:
- metaliczne srebro
- metaliczne złoto
- metaliczny miedziany
- metaliczna biel
SYMBOL: SILH-PEN-MTL

Zestaw pisaków kreślących "Standard"

Zestaw zawiera pisaki w kolorze:
- żywiołowa czerń
- żywiołowa czerwień
- żywiołowy róż
- żywiołowa zieleń
- żywiołowy żółty
- żywiołowy fiolet
- żywiołowy niebieski
-żywiołowy pomarańcz

SYMBOL: SILH-PEN-START

ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=oYh2Mx5tTQs
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ZDOBIENIE SZKŁA

ETCHALL - krem do trawienia w szkle
Krem do trawienie w szkle Etchall
- pojemność 118 ml
Opis:
Zastosowanie: szkło (szklanki, kufle, kubki, szyby okienne, lustra, płytki,
porcelana, itp.)
Krem jest produktem wielokrotnego zastosowania.
Trwałość kremu po otwarciu pojemnika - 2 lata.
Krem trawi w szkle trwale i nieodwracalnie.
Dodatkowe media:
- Folia szablonowa do wykonania szablonu graficznego pod aplikację
kremu
- Folia transportowa do aplikacji szablonów graficznych
ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=k2LtlkyNVkU

WYKONYWANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH NA TKANINACH

Silhouette fabric Ink stworzono z myślą o użytkownikach domowych, pracowniach artystycznych,

. plastycznych, odzieżowych itp.

Tylko Silhouette Fabric Ink przeniesie Cię w świat magii… gdzie marzenia stają się rzeczywistością…
Zaprojektuj dowolny projekt graficzny – wytnij na ploterze Silhouette – a następnie odwzoruje przy użyciu
specjalnych farb Silhouette na płótnie lub tkaninie….
Nie trać czasu! przekonaj się sam jakie to proste i przyjemne!!......

FABRICK INK STARTER KIT
W zestawie:
- farba Silhouette w kolorze czarnym 60 ml
- gąbka aplikacyjna Silhouette
- pędzel Silhouette
- folia szablonowa Silhouette 23 cm x 92 cm
- chwytak umożliwiający przygotowanie grafiki pod aplikację
zdobienia farbami
- pojemnik ułatwiający nanoszenie farb oraz ich mieszanie
- karta on-line
pozwalająca na ściągnięcie 10 gotowych
projektów graficznych
- instrukcja wykonania zdobień na DVD
- mini przewodnik Silhouette Fabric Ink w wersji papierowej
SYMBOL: KIT─INK
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ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=PE_P0bPGqvs

Farby do malowania na tkaninach Fabric Ink

Farby do malowania na tkaninach, płótnie; dostępne kolory:
- diabelska czerń, dziewicza biel, ciepły kremowy, opalizujący brąz, ognista czerwień, promienny
żółty, soczysta zieleń, niebiański błękit, dojrzały karmazyn, młodzieńczy róż.
Pojemność 60 ml wystarczy na wykonanie ok. 9 -10 projektów graficznych (w zależności od
rozmiarów grafiki)
ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=dBX0u_KknAg

Folia do wykonywania szablonów pod aplikację farb
Folia Silhouette do wykonywania szablonów pod aplikację
zdobienia farbami Silhouette.
Wymiary 23 cm x 92 cm
SYMBOL: INK─STENCIL

MEDIA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
Specjalny papier samoprzylepny do wykonywania zmywalnych tatuaży
Papier do druku i cięcia na ploterze SILHOUETTE oryginalnych,
zmywalnych tatuaży.
W zestawie:
- 2 arkusze A4
- instrukcja wykonania
SYMBOL: MEDIA─TATTOO

SYMBOL: MEDIA-TATTOO
ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=zyTQNVQkjnc
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Wycinanie elementów graficznych w tkaninach

Sewable fabric Interfacing NOWOŚĆ!
Specjalny podkład Silhouette pozwalający na wycinanie dowolnych elementów
graficznych w tkaninach przy użyciu plotera SILHOUETTE. Podkład
wyposażony jest w specjalny klej, który pod wpływem wysokiej temperatury
idealnie przylega do tkaniny ułatwiając perfekcyjne cięcie na ploterze. Tkanina
z zaaplikowanym podkładem nadaje się zarówno do wszycia maszynowego
jak i ręcznego.
Wymiary podkładu 42 cm x 91 cm
SYMBOL: FABRIC-SEW
ZOBACZ FILM:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tjMxQmxU2Qg#!

Clean Cut fabric Interfacing NOWOŚĆ!
Specjalny podkład Silhouette pozwalający na wycinanie dowolnych
elementów graficznych w tkaninach przy użyciu plotera SILHOUETTE.
Podkład
wyposażony
jest
w
specjalny
klej
o właściwościach usztywniających. Dzięki sztywniejszej fakturze doskonale
się sprawdzi przy wykonywaniu wypukłych zdobień. Podkład
z zaaplikowaną tkaniną nie nadaje się do wszywania mechanicznego oraz
częstego prania.
!

Wymiary podkładu 42 cm x 91 cm
SYMBOL: FABRIC-CLEAN
ZOBACZ FILM:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=trbSiUuiWv4#

Silhouette Fabric Blade NOWOŚĆ!
Specjalny nóż do wycinania elementów graficznych w tkaninach.
SYMBOL: SILH-BLADE-FAB
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Wycinanie elementów graficznych w foliach
Folia magnetyczna
Arkusze specjalnej folii magnetycznej przeznaczonej do nadruku
graficznego i cięcia na ploterze Silhouette.
Zestaw zawiera:
- 4 arkusze/A4
SYMBOL: MEDIA-MAGNET

Folia magnetyczna samoprzylepna
Arkusze specjalnej samoprzylepnej folii magnetycznej przeznaczonej
do nadruku graficznego i cięcia na ploterze Silhouette.
Zestaw zawiera:
- 4 arkusze/A4
SYMBOL: MEDIA-MAGNET-ADH
ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=C3Jt-0TbRr8
SYMBOL: MEDIA-MAGNET-ADH

Folia samoprzylepna w kolorze złotym
Arkusze specjalnej folii samoprzylepnej przeznaczonej do nadruku
graficznego i cięcia na ploterze Silhouette.
Kolor folii: złoty
SYMBOL: MEDIA-GLD-ADH

ZOBACZ FILM: http://www.youtube.com/watch?v=CsYMz9XF8FA

Folia samoprzylepna w kolorze srebrnym
Arkusze specjalnej folii samoprzylepnej przeznaczonej do
nadruku graficznego i cięcia na ploterze Silhouette.
Kolor folii: srebrny
SYMBOL: MEDIA-SVR-ADH

ZOBACZ
FILM:
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