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DE VISIE VAN THERMOPATCH
Al ruim 85 jaar is Thermopatch toonaangevend in de ontwikkeling  

en productie van emblemen, transfers en labels op textiel. We streven  

ernaar wereldwijd marktleider te zijn in corporate identity met een 

duidelijke visie als het gaat om kwaliteit en een duurzame, energie- 

efficiënte productie. Het doel is onszelf voortdurend te blijven 

ontwikkelen en verbeteren. Dit doen we door het producten- en  

dienstenaanbod continu in lijn te brengen met de wensen van onze  

opdrachtgevers en veranderingen in de markt.

DE MISSIE VAN THERMOPATCH
Onze missie is het bevorderen van sociaal, economisch en ecologisch 

duurzame ontwikkelingsprogramma’s, voortbouwend op onze kennis 

en ervaring. De nadruk hierbij ligt op individuele beleidsinstrumenten 

en een effectieve combinatie daarvan. Door innovatieve processen en 

een unieke textielveredelingstechnologie willen wij ons blijven onder-

scheiden in de markt met de hoogste kwaliteit producten en op maat 

gemaakte diensten voor al onze opdrachtgevers.

Thermopatch committeert zich aan het continu aanpassen van alle  

activiteiten met tien universeel aanvaarde principes op het gebied van 

mensenrechten en corruptie-bestrijding. De kernwaarden van veilig-

heid en gezondheid, het milieu, het hoogste ethische gedrag en respect  

voor mensen zijn direct in lijn met de vastgestelde waarden in het  

Global Compact van de Verenigde Naties.  
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HET BEDRIJF
Thermopatch is een internationaal opererende organisatie die zich sinds  

1934 heeft gespecialiseerd in emblemen, transfers en label-oplossingen.  

We zijn actief in diverse sectoren: hospitality, gezondheidszorg, industrie,  

textielverzorging en sport. Klanten erkennen en waarderen onze  

expertise, de best mogelijke service en hoge kwaliteit in producten.  

We zijn trots op onze baanbrekende technologieën, innovaties en  

diensten. De integratie van een milieuvriendelijke en duurzame  

strategie voor zowel productie als logistiek maakt onze  

wereldwijde bedrijfsvisie onderscheidend.

Vanuit het hoofdkantoor in Syracuse, New York in de Verenigde Staten  

en het Europese centrum in Almere, Nederland bereikt Thermopatch 

meer dan 90 landen. In samenwerking met ons uitgebreide netwerk 

van ervaren distributeurs met lokale kennis en vaardigheden zijn we in 

staat wereldwijd onze klanten te bedienen en operationele doelen te 

bereiken.

DE MARKT
De inzet van promotionele producten werkt vaak effectiever dan  

adverteren. In de wereld van promotional wear is het aanbod aan 

textiel en overige merchandise dan ook groot. Het heeft als doel een  

boodschap of brand continu onder de aandacht van het publiek te  

brengen. Voorwaarde is wel dat het product als geheel een hoge 

kwalitatieve uitstraling heeft. Het is immers het visitekaartje van een  

onderneming. Dat geldt ook voor het assortiment van Thermopatch.  

Van T-shirt tot cap, van handdoek tot jack; wij hebben voor elke  

opdrachtgever meerdere, hoogwaardige variaties in emblemen en  

transfers. Thermopatch ontwerpt en produceert uitsluitend emblemen 

en transfers die promotional wear de beste uitstraling geven. Heatseal, 

borduurwerk en flexibele transfers: ons zeer uitgebreide 

assortiment biedt een antwoord op maat voor elke 

corporate identity-vraag.

Ga voor meer informatie naar:
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ALTIJD EFFECTIEF, 
ALTIJD HERKENBAAR

Een product voorzien van een bedrijfslogo of een bekende  
reclameslogan; we zien het dagelijks om ons heen. Pro-
motional wear is een effectieve, krachtige manier om een  
bedrijf of merk te promoten. Een medewerker, klant  
of consument die ermee gezien wordt, draagt dan ook bij 
aan de professionele uitstraling en merkbekendheid. 
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ONGEËVENAARD IN KWALITEIT 
EN UITSTRALING

T-shirts, polo’s, caps, paraplu’s en textiele draag-

tassen: Thermopatch heeft een passend transfer  

of embleem voor ieder product. Een paar voor-

beelden uit ons uitgebreide assortiment:

Flextrans
Een zeer flexibel transfer dat uitermate geschikt is 

voor sportkleding en promotionele artikelen. Flextrans  

kenmerkt zich door een hoge drukkwaliteit en  

gedetailleerde afbeeldingen. Alle afmetingen en 

kleuren – inclusief high visibility - zijn mogelijk.

Textra Sport
Een transfer gebaseerd op onze jarenlange ervaring 

in combinatie met de allernieuwste digitale print-

technieken. Zeer rekbaar en met een hoge kwaliteits- 

uitstraling. Textra Sport is een ideaal product voor 

stretchstoffen zoals sportkleding met een hoge 

drukkwaliteit en duurzaamheid. Verkrijgbaar in elke 

gewenste maat en vorm.

Starlight
Dankzij de reflecterende eigenschappen creëer je  

met Starlight direct extra aandacht. Wanneer er  

licht op valt, is de drager ervan extra goed zichtbaar. 

Een ideaal transfer dus voor promotionele kleding 

tijdens speciale events. Het soepele Starlight is ook 

geschikt om sportkleding extra te laten opvallen.

Reflective emblems en  
plotter tranfers
Opvallen is gegarandeerd met onze reflective  

emblems en plotter transfers! Reflecterende em- 

blemen kunnen in kleur worden bedrukt. Ze worden  

vervaardigd met behulp van een speciale techniek  

die high definition beelden produceert op reflec- 

terende oppervlakken. Plotter transfers zijn alleen  

verkrijgbaar in zilver. 

Sublifix
Speciaal ontwikkeld voor promotioneel textiel waar-

bij kleuren kunnen doorlopen. Zonder enig risico is 

bijna elk stuk sport- en softshellkleding van Sublifix 

te voorzien. Een gedetailleerd transfer, leverbaar  

in iedere vorm of kleur.

Digiline
Een 3D-effect, extra glans, geweven of een combinatie van deze effec-

ten; het kan met Digiline. Een sterk, flexibel kwaliteitsembleem dat  

uitermate geschikt is voor promotionele doeleinden. Digiline is voor  

iedereen die een clubnaam, logo of sponsor op de best mogelijke wijze 

wil presenteren. 

Hot transfers
Van T-shirt tot tennisbal; een hottransfer kan er altijd op worden aan-

gebracht. Met heldere en scherpe afbeeldingen die was na was hun 

uitstraling behouden. De flexibiliteit en het gebruiksgemak maken ze 

ideaal voor het aanbrengen van logo’s en decoratieve ontwerpen. En 

nog veel meer.
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EEN PERFECTE UITSTRALING

Als u zoekt naar hoogwaardige emblemen en transfers voor promo-

tional wear dan is Thermopatch de juiste keuze. Perfect passend bij 

de hightech materialen van nu. Ongekende mogelijkheden en fantas-

tische printtechnieken maken de uit-straling van elk artikel perfect.  

Van heatseal tot borduursel, van transfer tot label: voor elke situatie 

of vraag in deze branche hebben wij een passend antwoord. 

Typische toepassingen van emblemen en transfers voor promotionele 

doeleinden:

• T-shirts • Veiligheidshesjes • Rugtassen

• Handdoeken • Pluche knuffels   • Slabbetjes 

• Polo’s   • BBQ-schorten  • Sjaals

• Badjassen • Babykleding  • Handschoenen 

• Sweaters • Beanies  • Ballen

• Stoffen en • Bodywarmers   • Ovenwanten 

   nylon tassen  • Schoenen/sneakers • Caps  
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Het uitgebreide assortiment heatseal-machines  

van Thermopatch biedt het gewenste model voor  

elk type gebruiker. Wordt het een handmatig  

bediende heatseal-machine voor lage volumes?  

Of een perslucht-aangedreven model met dubbele  

persplaten voor grote partijen? Welk model u 

ook kiest: onze apparatuur werkt snel, precies en 

biedt maximale efficiëntie. Aanbevolen heatseal- 

machines voor promotional wear zijn onder meer: 

  NL-28
Ervaar optimaal gebruiksgemak met de NL-28.  

Met meer werk-ruimte en een uitschuifbare onder- 

plaat van 40x50 cm krijgt u alle vrijheid om een 

transfer of embleem te sealen. Dankzij het quick  

release-systeem heeft u met de optionele set van 

vier verschillende platen voor iedere opdracht snel 

de juiste plaat beschikbaar.

  NL-30
Een grote, gebruiksvriendelijke en vooral efficiënte  

heatsealmachine. De slimme elektronica van de  

NL-30 maakt het invoeren van gegevens zeer een 

voudig. De gewenste heatsealtijd en temperatuur 

zijn in een handomdraai in te stellen. Met de moge-

lijkheid om vijf favoriete instellingen in het geheugen  

op te slaan

  NL-33 AUTO MAXI
Deze moderne, dubbele pneumatische heatsealpers 

met grote persplaten (40×50 cm) biedt een optimaal  

resultaat. Terwijl het ene artikel wordt geperst, kan 

op de andere plaat het volgende artikel worden 

klaargelegd. De optionele laserpointer zorgt ervoor 

dat een embleem of transfer uiterst nauwkeurig kan 

worden geseald.

 NL-35
Een pneumatische heatsealmachine die vrijwel elke  

klus aankan. De elektronica is speciaal ontwikkeld  

om het instellen van bijvoorbeeld de perstijd en 

temperatuur zo eenvoudig mogelijk te maken. 

Voor deze machine is een set van vier onderplaten  

beschikbaar, waarmee de NL-35 voor elke job een 

oplossing biedt. Zelf schoenen zijn zo gemakkelijk te 

sealen. 

  NL-40
Bevestig logo’s op ballen en caps met deze handbediende heatsealpers. 

Zelfs schoenen worden gemakkelijk voorzien van een label. De verschil-

lende platen kunnen zonder gereedschap op de NL-40 worden gemon-

teerd. De slimme elektronica van deze machine is zo ontwikkeld dat de 

vereiste parameters zoals perstijd en temperatuur snel zijn in te stellen.

  DP-Junior
Het beste resultaat voor het direct merken van logo’s, coderingen of  

wasinstructies bereik je met de DP-Junior. Een economische direct  

printing-machine voor alle textiel. De print wordt overgebracht met  

behulp van een verwarmde clichéplaat. Het is daarnaast mogelijk  

om variabele tekst toe te voegen door losseletters of cijfers in een rails 

op de clichéplaat te schuiven.

HEATSEALPERSEN
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ZO WERKT 
THERMOPATCH:
Eenvoudige en snelle manier om orders te plaatsen voor  

bestaande ontwerpen

UNIEK KLANTENARCHIEF 

Geen tijdverspilling met zoeken door oude documenten:  

geef eenvoudig de naam van uw logo op.

HERKEN SNEL UW EMBLEEM OF LOGO 

Elk design wordt getoond op uw scherm en heeft een uniek 

nummer.

ALTIJD EEN COMPLETE ORDERHISTORIE
Controleer uw verkoopcijfers en voorraadniveaus met behulp 

van uw orderhistorie. 

MAIL ONS UW ONTWERPVEREISTEN
Volg een paar eenvoudige stappen en geef uw nieuwe  

ontwerpeisen direct door. 

BESTEL IN UW EIGEN TIJD
Een speciale omgeving voor ontwerpen die wachten op uw 

goedkeuring is altijd beschikbaar. U kunt producten bekijken, 

documenteren, distribueren, opslaan afdrukken.

LAST MINUTE CORRECTIES
Kies voor deze optie en geef uw aanwijzingen door.  

Zo gemakkelijk is het. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK SYSTEEM
Volledig online beschikbaar, zonder enige training of aanvullende 

software toegankelijk. 

ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT BIEDT  
VOLOP KEUZE, ONGEACHT UW WENSEN
Ons team van specialisten helpen u graag verder. 

BESTEL ONLINE, 
EEN EFFECTIEVE AANPAK 

ONZE ONLINE BESTELMODULE 
HELPT U UW CORPORATE IDENTITY 
EFFECTIEF TE BEHEREN
Thermopatch gelooft in een dienstverlening  

van topniveau. Een team van experts is online  

beschikbaar om u te helpen met de beste  

branding- en labeloplossingen die er zijn. U 

krijgt aanvullend advies of begeleiding bij het  

maken van de juiste keuzes. 

Ons online bestelsysteem is een unieke manier 

om uw emblemen en transfers te bestellen.  

Het gebruik van aanvullende software is niet 

nodig. In het systeem kunt u ook snel en een-

voudig uw eigen persoonlijke archief creëren.  

U kunt ontwerpen bekijken, opslaan en opvra- 

gen met slechts een simpele muisklik. 
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