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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 labeloplos-

singen. 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 dien-

sten. 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
Workwear is er in alle soorten en maten. Van nette uniformen tot stoere  

outfits. In veel gevallen is het dragen ervan verplicht. Workwear moet 

in de praktijk vooral duurzaam zijn en tegen een stootje kunnen.  

Het toevoegen van een hoogwaardig embleem of transfer is een  

effectieve methode om de professionele uitstraling van workwear te  

vergroten. Kleurrijk, opvallend en gedetailleerd. En, net zoals de kleding 

zelf, moeten de aangebrachte identity producten sterk en duurzaam  

zijn. De transfers en emblemen van Thermopatch voldoen ruimschoots 

aan de hoogste eisen. Van heatseal tot direct printen, van high visibility  

emblemen tot brandvertragende transfers: ons zeer uitgebreide assor-

timent biedt een antwoord op maat voor elke corporate identity-vraag. 

Wij hebben voor elke branche meerdere, hoogwaardige variaties 

om uw workwear de beste uitstraling te geven. 

Ga voor meer informatie naar:
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BETROUWBARE KWALITEIT, 

ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Bedrijven kiezen voor duurzaam en zoeken merken die 

overtuigen en kwaliteit uitstralen. Thermopatch biedt in-

novatieve oplossingen in corporate identity die toonaan-

gevend zijn en helpen bij het versterken van die identiteit. 

Wij maken van uw merk een symbool van vertrouwen.
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KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

Reflecterende emblemen en 
plotter transfers
Opvallen is gegarandeerd met onze reflecterende 

emblemen en plotter transfers, die in kleur worden 

bedrukt. Ze worden vervaardigd met behulp van 

een speciale techniek die high definition beelden 

produceert op reflecterende oppervlakken. Plotter 

transfers zijn alleen verkrijgbaar in zilver. 

Ready emblemen
Kies voor het beste in textieldecoratie: de Ready 

emblemen. Verkrijgbaar in elke kleur, vorm en zelfs 

geschikt voor fotografische afbeeldingen. De variant 

Ready FR is speciaal door Thermopatch ontwikkeld 

voor de brandweer en reddingswerkers. Dit hitte-

bestendige transfer beschikt over vlamvertragende 

eigenschappen en voldoet aan de EN 469-norm. 

Ook zijn de Ready emblemen verkrijgbaar met een 

zelfklevende laag om het positioneren ervan nog 

eenvoudiger te maken.  

Helmemblemen
Versterk uw corporate identity of personaliseer uw 

helmen met de emblemen van Thermopatch. Ze 

vallen direct op en vergroten de herkenbaarheid.  

De helmemblemen worden geprint op een zelf-

klevende folie. De speciale lijmlaag tast de veilig-

heidsnorm van de helm op geen enkele wijze aan,  

is chloor en weekmakervrij en volgt hiermee de 

ftalatenrichtlijn 2005/84/EG. Een embleem is een-

voudig weer te verwijderen.

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 uniformen of workwear 

tijdens speciale events. Het soepele Starlight is ook 

geschikt om sportkleding extra te laten opvallen.

Flextrans
Een zeer flexibel transfer met hoge drukkwaliteit 

en duurzaamheid: dat is Flextrans. Ideaal voor uni-

formen en flexibel textiel. Flextrans kenmerkt zich 

door gedetailleerde afbeeldingen en bijna alle af-

metingen en kleuren - inclusief high visibility - zijn 

mogelijk.

Truflex / Truflex FR
Een transfer sterk genoeg voor industriële workwear maar tegelijk zacht 

en soepel voor lichtere uniformen en overige bedrijfskleding. Truflex en 

de vlamvertragende Truflex FR zijn bestand tegen de meest veeleisende  

wasprogramma’s en voldoen aan de Oeko-Tex klasse-1 certificering.  

Een zeer veelzijdig transfer met eindeloze mogelijkheden.

Digiline
Dit sterke en tegelijk flexibele embleem combineert full colour eigen-

schappen met extra effecten. Zoals een 3D- of geweven effect, extra glans,  

of een combinatie van deze effecten. Een zeer geschikt embleem om 

workwear de ultieme uitstraling te geven. In elke vorm en grootte  

verkrijgbaar en industrieel wasbaar.

Textra
Diepe kleuren en scherpe details: Textra is een recente innovatie van 

Thermopatch. Een sterk en duurzaam transfer, verkrijgbaar in elke  

gewenste maat en vorm. Een slim productieproces met digitale print-

technieken en moderne inkten geven Textra een ongekende kwaliteit 

en uitstraling. Dit transfer is bestand tegen de meest intensieve was- 

programma’s. Een perfecte keuze in de wereld van workwear.

Sublifix
Speciaal ontwikkeld voor textiel waarbij kleuren kunnen doorlopen. 

Zonder enig risico is bijna elk stuk workwear van Sublifix te voorzien. 

Een gedetailleerd transfer, leverbaar in iedere vorm of kleur.
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WERK MET TROTS, 
WAAR U OOK BENT
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DUURZAME EN MILIEUVRIENDELIJKE 

IDENTITY PRODUCTEN

Ons klimaat en onze leefomgeving zijn zeer actuele  

onderwerpen. Toen Thermopatch in 1934 werd op-

gericht, hebben we in onze visie al verklaard dat  

we een actieve aanpak van milieu-uitdagingen willen 

ondersteunen, initiatieven willen ontplooien om meer 

verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen   

en de ontwikkeling van milieuvriendelijke  technologieën  

aan te moedigen. Het is vanwege deze visie dat we  

United Nations Global  Compact ondersteunen, ‘s werelds 

grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven.

Wij geloven in de kracht van duurzaamheid. Elk  

onderdeel in het productieproces is gecertificeerd  

volgens de hoogste kwaliteitsnormen.  Wij streven ernaar  

voortdurend onze groene prestatie te verbeteren om  

ervoor te zorgen dat ons producten- en dienstenaanbod 

continu  voldoet aan de nieuwste eisen in de markt.
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6 HEATSEALPERSEN

De perfecte oplossing om een optimale corporate  

identity te garanderen? Werk met de state-of-the-art  

heatseal machines van Thermopatch voor het aan- 

brengen van onze producten en een allround kwa- 

liteit is gegarandeerd! Handbediend, automatisch, een  

tafelmodel of zwaar gewicht; onze heatseal persen zijn 

ontworpen om continu duurzame en perfecte resultaten 

te leveren.

Ons uitgebreide assortiment biedt het gewenste model 

voor elk type gebruiker. Wordt het een 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. 

 

Check al onze aanbevolen heatseal machines voor work-

wear op de volgende pagina’s:
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  DP2000-T
Ronduit indrukwekkend
Met de Deco-Print DP-2000-T is het sealen of op- 

naaien van merkjes verleden tijd! Met de Deco- 

Print drukt u een logo of tekst haarscherp direct op 

het textiel. Met het letterdoosje stelt u zelf teksten 

samen; schuif de letters in de letterbalkjes op de 

machine en u kunt merken. Meerkleurig merken  

is mogelijk.

  DP-Junior
Klein maar sterk
De economische direct prin-

ting machine voor alle tex-

tiel. De print van de DP-Junior wordt overgebracht 

met behulp van een verwarmde clichéplaat. Een 

bedrijfslogo, symbool of een willekeurige afbeel-

ding; alles is mogelijk. Ook kan een variabele tekst 

worden toegevoegd door losse letters of cijfers  

in een rails op de clichéplaat te schuiven. De DP- 

Junior is de meest voordelige oplossing voor het  

direct merken van platgoed.

  NL-30/33/35
Ongeëvenaard en veelzijdig
Of u nu kiest voor handbediende of (semi)automa-

tische machine, een enkele of juist dubbele pers-

plaat: de pneumatische heatseal machines NL-30, 

-33 en -35 met geavanceerde elektronica bieden 

elke gebruiker optimale prestaties. Bij alle machines  

zijn meerdere programma’s gemakkelijk vooraf in 

te stellen wat de werktijd verkort. De NL-33 en -35  

beschikken ook over een teller, zodat u kunt zien 

hoeveel producten per opdracht zijn verwerkt.  

Een serie machines waarbij efficiëntie en gebruiks-

vriendelijkheid de boventoon voeren.

  NL-15-SQR/R
Modern en geavanceerd 
De NL-15-R / NL-15-SQR is een uitgekiende com-

binatie van geavanceerde technologie en modern  

ergonomisch design. Het apparaat warmt snel op  

en gaat automatisch in de energiebesparende  

modus wanneer het apparaat een tijd niet wordt 

gebruikt. Deze pers is uitermate geschikt voor het 

verwerken van grote volumes.

  NL-40
Slim en multifunctioneel
Bevestig een logo of label gemakkelijk op een cap 

of schoen met de NL-40. Deze machine is dankzij  

verwisselbare persplaten multifunctioneel. De ver- 

schillende platen kunnen zonder gereedschap op de  

NL-40 worden gemonteerd. De slimme elektronica  

is zo ontwikkeld dat de vereiste parameters zoals 

perstijd en temperatuur snel zijn in te stellen.

  HS-4-C
Compact en snel
Deze compacte desktop heatsealpers wordt gebruikt voor het aan- 

brengen van identificatielabels, emblemen en transfers op textiel.  

De HS-4-C heeft een krachtig verwarmingselement en digitale bedie- 

ningsknoppen waarmee tijd en temperatuur eenvoudig zijn in te stellen. 

  NL-24-PRO Ergo Seal
De alleskunner
De NL-24-PRO Ergo Seal is een van meest praktische heat-sealmachi- 

nes, gericht op de veeleisende gebruiker. Dankzij de extra werkruimte  

rondom de onderplaat zijn heatsealopdrachten met grote of dikkere  

kledingstukken vlot te verwerken. De machine wordt bediend met een  

voetpedaal. Bij gebruik heeft men dus beide handen vrij wat het  

werk vergemakkelijkt. De machine is uitgerust met een energie- 

besparende modus.
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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. 



 

Thermopatch
Thermopatch BV

P.O. Box 50052

1305 AB Almere, The Netherlands

Draaibrugweg 14-16

1332 AD Almere, The Netherlands

Tel: +31 (0) 36 549 11 33

Fax: +31 (0) 36 532 03 98

sales@thermopatch.nl

www.thermopatch.com
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