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De uitspraak ‘Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk’ geldt 

zonder meer in de wereld van corporate identity. Goede werkkleding of  

promotional wear vormen een belangrijk onderdeel in het versterken van 

die identiteit. Het toevoegen van een bedrijfsnaam of logo verhoogt daarbij 

de kwalitatieve uitstraling en geeft vertrouwen. Thermopatch Borduur biedt 

bedrijven een diversiteit aan zeer hoogwaardige identity-artikelen. Ontdek 

de vele mogelijkheden van onze innovatieve producten en diensten. 

Thermopatch – sinds 1934

Thermopatch Borduur in Helmond vervaardigt geborduurde emblemen 

voor industriële textielreiniging, bedrijfskleding en promotional wear.  

Daarnaast bedrukt het bedrijf verschillende labels met namen, cijfers,  

barcodes etc. Thermopatch Borduur maakt onderdeel uit van de interna-

tionale Thermopatch-organisatie; hét toonaangevende bedrijf in corporate 

identity voor bedrijfs- en sportkleding en promotioneel textiel. Ons zeer 

gevarieerde productassortiment en dienstenaanbod biedt een antwoord op 

elke corporate identity-vraag.

STEEKHOUDENDE 
KWALITEIT IN 
IDENTITY PRODUCTEN

THERMOPATCH
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OPTIMALE 

UITSTRALING 

LANGE LEVENSDUUR
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WORKWEAR EN 
SPORTSWEAR

Hoe een bedrijfsnaam of beeldmerk ontvangen wordt, is vandaag 

de dag belangrijker dan ooit. Thermopatch Borduur produceert de 

hoogste kwaliteit emblemen voor bedrijven in promotioneel textiel, 

wasserijen en bedrijfskledingleveranciers.
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GEBORDUURDE EMBLEMEN 
HOOGSTAAND EN VERFIJND

Geborduurde, losse emblemen of rechtstreeks 

op textiel aangebrachte borduursels zijn zeer 

geschikt voor representatieve kleding. De 

heldere kleuren van onze kwaliteitsgarens in 

combinatie met een 3D-effect geven kleding-

stukken een degelijke, luxe uitstraling. Daar-

bij maken de state-of-the-art productiema-

chines van Thermopatch Borduur het mogelijk 

aan vrijwel alle wensen en eisen te voldoen. 

Vrijwel iedere vorm en afmeting in elke gewen-

ste kleur is mogelijk. 

Dankzij ons werkproces zijn wij bovendien in 

staat zowel kleine als grote opdrachten vlot en 

vakkundig uit te voeren.

Optimale uitstraling en lange levensduur

Geborduurde emblemen hebben niet alleen de 

perfecte steek maar bieden tegelijkertijd een 

optimale wasbestendigheid en gegarandeerde 

lange levensduur. Vele tevreden klanten 

ervaren dit elke dag weer. Onze emblemen 

worden desgewenst vervaardigd met een stik- 

of lockrand. Rechtstreeks borduren is mogelijk 

op uiteenlopende soorten textiel. Van badjas-

sen tot handdoeken, van tassen tot broeken: 

uw product krijgt direct een luxe, veredelde 

uitstraling. Vanzelfsprekend kent een gebor-

duurde versie van een identity-product een 

andere stuksprijs. Echter, bij grote aantallen is 

borduren zeer interessant in vergelijking met 

bijvoorbeeld heatseal emblemen. Ook is het 
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Snelheid en kwaliteit 
Ons succes hebben we niet alleen te danken 

aan onze hoogwaardige, geborduurde emble-

men. Ook wat betreft service en snelle lever-

ing laten we geen steken vallen. Van aanvraag 

tot eindproduct biedt Thermopatch Borduur 

volledige transparantie. Duidelijke prijslijsten 

maken direct inzichtelijk wat een gewenst 

embleem kost. Na de offerte ontvangt een op-

drachtgever al binnen drie à vier werkdagen 

een eerste proef. Vervolgens neemt de produc-

tie van een bestelling maximaal tien werkda-

gen. Thermopatch Borduur laat zien dat snel-

heid en kwaliteit uitstekend samengaan.

mogelijk losse emblemen te vervaardigen, 

voorzien van een lijmlaag. Daarmee kan een 

bedrijf zelf gemakkelijk emblemen bevesti-

gen met behulp van een heatsealpers. Infor-

meer naar de mogelijkheden en ontdek onze 

concurrerende prijsstelling.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden 

van een geborduurd of geweven embleem of  

plotter transfer? 

Stuur uw logo met gewenste specificaties 

naar tpborduur@thermopatch.nl

U ontvangt dan binnen een werkdag een zeer 

scherpe offerte.
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TOPKWALITEIT    

ONDER ELKE

OMSTANDIGHEID
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Het kan voorkomen dat een bedrijf niet in staat is een geborduurd embleem 

of transfer zelf aan te brengen. Omdat de juiste apparatuur ontbreekt of 

onvoldoende personeel aanwezig is om deze aan te brengen. Voor die  

bedrijven biedt Thermopatch Borduur uitkomst: wij vervaardigen niet alleen 

een geborduurd embleem, maar brengen deze ook aan op het textiel. Dat is 

ons idee als het gaat om allround service! Informeer vandaag nog naar onze 

aanvullende diensten.

ONZE DIENSTEN
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ONZE DIENSTEN

Sealservice: vast en zeker 

Welke wens u ook heeft, Thermopatch Borduur zorgt voor het perfect opbren-

gen van uw embleem of transfer. Voor elk soort textiel; van T-shirts tot premium. 

Graag geven wij u een maatgericht advies om u de optimale service te kunnen 

bieden. 

Labelservice: wij maken uw naam waar

Voor zorginstellingen, ziekenhuizen, bedrijfskledingleveranciers en vele anderen 

biedt Thermopatch Borduur een aanvullende dienst: Labelservice. Deze service 

maakt het mogelijk in zeer korte tijd waslabels te voorzien van namen. Op die 

manier nemen wij veel werk uit handen.

De werkwijze is eenvoudig: de online bestelde 

rollen labeltape in de webshop worden vervol-

gens verstuurd naar Thermopatch Borduur in 

Helmond. Een zorginstelling of ziekenhuis stuurt 

vervolgens per e-mail de namen van patiënten in 

een Excel-document. Binnen een dag worden de 

labels gedrukt en verzonden naar de opdracht-

gever. Dat kan uiteraard ook op standaard blanco 

labels uitgevoerd worden. Gemakkelijk, betaal-

baar en snel.

Thermopatch webshop: altijd dichtbij

Kwaliteit en snelheid; het zijn twee van onze be-

langrijkste kernwoorden. We doen er alles aan 

onze klanten optimaal van dienst te zijn. Zo kunt

u altijd contact opnemen met een van onze 

verkoopadviseurs. Zij zijn volledig op de hoogte 

van ons assortiment en adviseren u graag om 

beste keuze te maken voor een product dat ge-

heel aansluit bij elk corporate identity-vraagstuk.
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Bent u langer klant bij Thermopatch, dan kunt u 

vanaf 2015 snel en eenvoudig producten bestel-

len via onze webshop. Een belangrijk onderdeel 

van de webshop is dat u een eigen, persoonlijk 

archief opbouwt. Dit bestelarchief maakt herbes-

tellen van een ontwerp of product nog eenvoudi-

ger: met slechts één muisklik is uw volgende or-

der ge-plaatst.

Thermopatch: de beste keuze

We gaan ervan uit dat u overtuigd bent van onze 

kwaliteit en diversiteit in coporate identity-pro-

ducten. Van onze kennis, innovatieve kracht en 

wereldwijde positie. Thermopatch is graag ook 

partner in het vormgeven van een krachtige en 

kwalitatief hoogstaande corporate identity.

Wilt u meer weten over de producten en diensten 

van Thermopatch? Of bent u benieuwd naar de 

mogelijkheden in corporate identity? Ontdek wat 

wij voor u kunnen betekenen en maak vandaag 

nog een afspraak.

Advies en informatie

Thermopatch biedt een breed scala 

aan producten op het gebied van tex-

tieldecoratie. Door ons uitgebreide 

aanbod is het van belang u goed te la-

ten informeren en adviseren. Een van 

onze verkoopadviseurs bespreekt 

graag uw wensen en mogelijkheden. 

Onze kennis van producten en jaren-

lange ervaring zijn essentieel om een 

antwoord te vinden dat het beste past 

bij uw vraag. 

Op www.thermopatch.com vindt u 

ook uitgebreide informatie van alle 

Thermopatch-producten en een 

overzicht van onze vestigingen.
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