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TATTOO - med det innovativa Laser Tattoo-pappret från Forever går det 
att skapa imponerande alternativ till riktiga tatueringar - som går att ta bort! 
 
• Hudvänlig  
• Vattentålig (varar flera dagar) 
• Högupplöst kvalitet  
• Enkel och snabb applikation - någon transferpress behövs inte 
• Fördelar med en vit toner-skrivare - OKI Pro8432WT alt. Pro7411WT eller vanlig laserskrivare 
• Lätt att dela med sax eller plotter/skärare 
 
FOREVER:s tillfälliga lasertatueringspapper är perfekt för din t-shirt- 
verksamhet. Oavsett om du behöver snygg konst på huden eller vill stödja 
ditt lokala skolteam - Tattoo-papper öppnar nya möjligheter. 

 
 
Tjäna pengar på små, korta serier. 
 
Snabbt och enkelt kan du nu göra din egen transfer. Tryck unika produkter till kortare serier utan långa 
väntetider och höga startkostnader. En process som tidigare tagit en vecka kan du nu göra på en timme! 
 
Med snabba leveranser och hög service gör du business på en ny marknad som 
tidigare varit svår att nå! 
 
 
På bara några få minuter kan du trycka på olika material, från digital design till färdig produkt. 
 
• Hud • Släta ytor utan strukturer 
 
Med detta transfersystem kan du komplettera din verksamhet och öka din 
omsättning och marginaler på ditt arbete. 
 
Orderexempel 
Din kund ringer dig på morgonen och ber om en leverans på 100 taturerings- 
tryck. Arbetet måste vara klart till eftermiddagen.  
 
• Du får ett digitalt material av din kund 
• Öppna motivet i Forever mjukvara för transfertryck 
• Tryck "print" till OKI White Toner printer 
 
Laser Tattoo från Forever är en modern kvalitetsprodukt för alla tillfällen. Den är utprovad och certifierad 
säker för användning som ett temporärt tattoo. Börja skapa och uttryck den personlighet som du önskar - 
beställ NU! 
 
Ring KE LEVIN på 0155-577 00 eller maila info@ke-levin.se 


