
VAD MÅSTE JAG TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV TRANSFER?
För att sätta igång produktion av en ny logo måste vi ha ett original. Motiv kan skickas till oss via e-post, fax 

eller som post. Beställningar görs via vår webbshop https://market.acgaccent.com  eller  till vårt orderkontor 

på  033-17 88 10, e-post transfer@acgaccent.se.

VILKEN STORLEK SKALL MOTIVET PRODUCERAS I?

Använd gärna webbshopen för att beställa redan producerade transfer i nya storlekar. Webbshop finns tillgängligt 

via www.acgaccent.se. Tänk på placeringen av transfern på plagget vid storleksangivelse i beställning. Är det 

sömmar och dragkedjor att ta hänsyn till? Vilken storlek har plagget i förhållande till storleken på motivet?

ANTAL TRANSFER? 
Produktionen är anpassad till bestämda upplagor, därför måste transfer beställas i jämna 50-tal (undantag 

25st) Styckpris blir betydligt reducerat vid högre antal.

PS! Av produktionstekniska skäl kan det bli 10% över/underleverans på antalet som beställs. Önskas exakt 

antal transfer skall ordern beställas med ”exakt antal”. Vid exakt antal tillkommer 7% av styckpriset.

Hållbarheten för transfer i korrekta förvaringsförhållanden är 12 månader, efter det mister transfern gradvis 

sina egenskaper. (Se Technical Information i aktuell prislista).                              

VILKA FÄRGER? 
Vi har 49 standardfärger. Se separat färgkarta. 

Färger utöver standardfärgkartan kan beställas som specialfärger mot pristillägg. Reflextransfer kan tryckas 

i alla färger. Förutom FX transfer så kan ni också beställa HD transfer och transfer med brodyreffekt (EC) 

dessa körs i CMYK. Tänk på att välja en färg som inte försvinner mot färgen på plagget (ex svart på svart). 

Använd gärna en vit outline runt motivet för att göra den mer synlig.

VILKEN TEMPERATUR I FÖRHÅLLANDE TILL BRUKSOMRÅDE?
ACG Accent transfer kan användas på näst intill alla tyger. För appliceringstemperatur har vi nedan tre huvud-

grupper av plagg.

ARBETSTYG: 
Hög påvärmningstemperatur är lämpligt för impregnerade och tätt vävda tyger. Rekommenderad tempera-

tur: 170-190 °C. För plagg som kommer koktvättas rekommenderas högsta möjliga temperatur.

SPORT/PROFILTYG: 
Låg påvärmningstemperatur kan användas på värmekänsliga tyg. Rekommenderad temperatur: 130-160 °C

REGNTYG: 
Låg påvärmningstemperatur för applicering på PU-belagt regntyg. Rekommenderad temperatur: ca 120 – 140 

°C beroende på tyget.

- Inställningar för temperatur, tryck och tid är viktig! 

- Vid korrekt applicering är FX resistent mot industritvätt och rengöring. 

- Bäraren bör dras ljummen.

FRÅGOR OCH SVAR
OM BESTÄLLNING AV TRANSFERMÄRKEN



PRISER
För att snabbt hitta priser på motiv och olika antal används vår webbshop som du finner på www.acgaccent.

se. Du kan också kontakta vårt orderkontor på 033-17 88 10, e-post transfer@acgaccent.se.

- Priser på transfermärken räknas efter storlek på motivet, antal färger och antal märken. På nya motiv debi-

teras en startkostnad.  

- Vid insändning av motiv via e-post kan det skickas som bildfil (jpg bildfil) eller vektoriserad fil (designad 

logo i till exempel ”ai” eller ”eps” format). Detta beror på vilket material du får från kunden. I de fall som en 

reklambyrå har designat logon till kunden finns det ofta en vektoriserad fil tillgänglig. Vid mottagande av 

vektoriserat underlag lämnas 50% rabatt på startkostnaden. (gäller ej FX HD/EC) 

Då inskickat material ej är vektoriserat tillkommer en renritningskostnad á 660:-/h.

- Motiv med endast text kan utarbetas enligt våra standardtypsnitt utan bifogat original. Full startkostnad 

debiteras.

- Motiv som vi har producerat tidigare kan återbeställas/repeatbeställas som de är eller med eventuella änd-

ringar. Vid ny storlek debiteras ny startavgift.

FÅR JAG ETT KORREKTUR AV MOTIVET FÖRE PRODUKTION?
Korrektur kan levereras utan kostnad. 

Ge besked för eventuella ändringar alternativt återkom till oss med godkännande för att sätta igång ordern.

Korrektur som ej leder till order inom 3 månader debiteras 250kr.

FÅR JAG EN ORDERBEKRÄFTELSE?
Orderbekräftelse skickas via e-post till din registrerade mail när ordern är beställd/korrekturet är godkänt.

PS! Kontrollera att informationen är korrekt enligt beställningen så som antal, färger, leveransstid och utseen-

de. 

NÄR KAN JAG FÖRVÄNTA MIG LEVERANS AV ORDERN?
Normal produktionstid är 7* arbetsdagar från godkänt korrektur. Det är också möjligt att få expressleverans 

4 arbetsdagar. 

*FX HD, EC (brodyreffekt) 8 arbetsdagar. 6 arbetsdagar expressleverans.

*FX RX (reflex) 11 arbetsdagar. 8 arbetsdagar expressleverans.

Varorna levereras ex works, och Schenker används som transportör. Vid sändning går sändningsbekräftelse 

med sändningsnummer ut till registrerad e-post adress. För paketspårning, se Schenkers hemsida alternativt 

vår webbshop.

MOTTAGARKONTROLL
Vid mottagande av transferna är det viktigt att dessa blir kontrollerade gentemot beställningen, för att und-

gå att eventuellt felaktiga transfer blir applicerade på plagg. ACG Accent AB är ansvariga för att levererade 

transfer är korrekt enligt beställningen, men är inte ansvariga för plaggen.

ÅTERBESTÄLLNINGAR/REPEATBESTÄLLNINGAR
Alla ordrar levereras med ett unikt ordernummer utskrivet. På bäraren finner du också ett unikt artikelnum-

mer, detta kan med fördel användas för att göra en repeatbeställning av samma transfer.


