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FIRMA
Firma Thermopatch jest globalną organizacją specjalizującą się w produk-

cji emblematów, transferów i rozwiązań w zakresie znakowania od 1934 

roku. Zdobyliśmy uznanie klientów z branż takich jak hotelarstwo, ochro-

na zdrowia, produkcja odzieży ochronnej, sportowej, pralnictwo dzięki  

naszemu bogatemu doświadczeniu, doskonałej obsłudze i wysokiej jako-

ści, ale również naszej roli jako pionierów nowej technologii, nowego my-

ślenia i nowych rozwiązań, z czego zawsze byliśmy dumni. To, co wyróżnia 

naszą globalną wizję biznesową, to połączenie naszej przyjaznej dla śro-

dowiska i zrównoważonej strategii produkcji i logistyki z etycznymi prak-

tykami działania. Siedziba firmy znajduje się w Syracuse w stanie Nowy 

York w USA, zaś centrum europejskie firmy zlokalizowane jest w Almere, 

w Holandii; Thermopatch działa w ponad 90 krajach utrzymując solidne 

standardy pozwalające firmie konkurować na światowym rynku. Rozle-

gła, globalna sieć biur i dystrybutorów w powiązaniu z lokalną wiedzą i 

umiejętnościami pozwoliła firmie Thermopatch wywrzeć trwały wpływ na 

branżę znakowania odzieży.

NASZ RYNEK
Pralnictwo to branża wymagająca specjalistycznych umiejętności i proce-

sów, które umożliwiają świadczenie wysokiej jakości usług dla klientów 

przez cały rok. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost tego sektora, potrzeba so-

lidnych i niezawodnych rozwiązań na tym wysoce konkurencyjnym rynku 

jest niezbędna. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, firma Thermo-

patch opracowała gamę produktów dla klientów branży pralniczej, spe-

cjalizujących się w wynajmie i naprawie pościeli, bielizny i odzieży ochron-

nej. Nasze emblematy, transfery, etykiety i hafty doskonale sobie radzą z 

surowymi wymaganiami procesu prania. Thermopatch łączy całe swoje 

doświadczenie i wiedzę w zakresie rozwiązań do znakowania tekstyliów z 

dynamicznym i współczesnym zrozumieniem trendów rynkowych 

i potrzeb wszystkich klientów firmy. 
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1 Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

WIZJA THERMOPATCH
Od ponad 85 lat firma Thermopatch jest liderem w 

dziedzinie rozwoju, innowacji i produkcji rozwiązań 

w zakresie znakowania odzieży. Naszym celem jest 

osiągnięcie pozycji globalnego lidera z przejrzystą 

wizją zapewniania najwyższej jakości rozwiązań do-

tyczących emblematów, transferów i etykiet poprzez 

zrównoważone i energooszczędne metody produkcji. 

Nadal będziemy rozwijać i ulepszać nasze działania, 

aby nadążyć za stale zmieniającymi się potrzebami 

rynku i klientów. 

MISJA FIRMY THERMOPATCH
Naszą misją jest promowanie społecznie, ekono-

micznie i środowiskowo zrównoważonych progra-

mów rozwojowych, w oparciu o naszą wiedzę i do-

świadczenie, z naciskiem na poszczególne narzędzia 

i instrumenty polityki oraz ich skuteczną kombinację. 

Dzięki innowacyjnym procesom i unikalnej technolo-

gii znakowania odzieży, nadal wyróżniamy się na ryn-

ku i zapewniamy wszystkim naszym klientom wyso-

kiej jakości usługi, dostosowane do ich potrzeb. 

Dbamy, aby nasze działania i strategie były zgodne z 

dziesięcioma ogólnie przyjętymi zasadami w dziedzi-

nie praw człowieka i zwalczania korupcji. Podstawo-

we wartości firmy dotyczące bezpieczeństwa i higie-

ny pracy, ochrony środowiska, najwyższego poziomu 

etycznego i szacunku dla ludzi są bezpośrednio zgod-

ne z wartościami określonymi w Global Compact.  

GLOBALNY PAKT ONZ
Thermopatch wspiera dziesięć zasad ONZ Global 

Compact w zakresie praw człowieka, standardów pra-

cy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. 

Intencją jest promowanie tych zasad w naszej sferze 

wpływów.

Globalny Pakt i jego zasady czynimy częścią naszej 

strategii, kultury i codziennej działalności. W ten spo-

sób chcemy uczestniczyć we wspólnych projektach, 

które promują szersze cele rozwojowe Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, w szczególności Milenijne 

Cele Rozwoju. Wspieramy publiczną odpowiedzial-

ność i przejrzystość, dlatego co roku składamy spra-

wozdanie z postępów w ramach polityki Global Com-

pact COP.

POZWOLENIE AEOF
Firma Thermopatch posiada pozwolenie AEO. AEO 

oznacza status Upoważnionego Przedsiębiorcy i jest 

przyznawany przez organy celne UE firmom, które 

prowadzą działalność międzynarodową i spełniają 

kryteria oparte na Wspólnotowym Kodeksie Celnym 

i odpowiednich przepisach wykonawczych.

W praktyce, posiadanie przez Thermopatch pozwo-

lenia AEO oznacza, że ten znak jakości gwarantuje 

bezpieczeństwo łańcucha dostaw, zarówno dla part-

nerów handlowych, jak i dla władz celnych na całym 

świecie. Certyfikat AEO to wiele korzyści w handlu 

międzynarodowym. Przykładowo, firma posiadająca 

certyfikat AEO podlega mniej rygorystycznej kontroli 

podczas handlu transgranicznego, co zapobiega opóź-

nieniom na granicach. Firma jest również traktowana 

priorytetowo podczas inspekcji, a towary i dokumen-

ty są rzadziej poddawane kontroli.

Przyznanie statusu AEOF przez organy celne jest naj-

wyższym uznaniem sprawdzonej potwierdzonej i 

obowiązuje na terenie całej UE i w Wielkiej Brytanii.
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ETYKIETOWANIE

Tekstylia i etykiety poddawane praniu przemysłowemu 

mogą być użytkowane w warunkach szczególnie trudnych. 

Firma Thermopatch zawsze ma w swojej ofercie produkty, 

które są w stanie wytrzymać najtrudniejsze procesy prania 

lub czyszczenia chemicznego. Dzięki ponad 85-letniemu 

doświadczeniu w tej branży, można polegać na firmie Ther-

mopatch, która zadba o mundury, pościel, obrusy i odzież 

ochronną, tak aby zawsze i wszędzie wyglądały jak najlepiej.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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600 dpi. HiQ-Mach 4S pracuje w oparciu o najnow-

sze techniki druku. Urządzenie może działać jako 

samodzielna drukarka lub zostać podłączone do 

komputera. Drukarka posiada port do kart pamięci 

SD oraz dwa porty USB umożliwiające bezpośrednie 

podłączenie zewnętrznej pamięci USB, klawiatury lub 

skanera kodów kreskowych. Dzięki podłączeniu dru-

karki do pamięci zewnętrznej, można łatwo pobrać, 

zmienić lub dodać wcześniej opracowany projekt ety-

kiety. Możliwa jest również łączność bezprzewodowa 

poprzez Bluetooth i WLAN. Drukarki HiQ-Mach 4S 

można używać niemal w każdym miejscu. Drukarka 

jest dostępna w wersji z nożem lub bez.

HiQ-SQUIX
Najnowocześniejsza technologia, nowoczesny desi-

gn, kolorowy ekran dotykowy i opcje w postaci noża. 

HiQ-SQUIX to najlepsza technologia druku termo-

transferowego. Urządzenie może służyć jako samo-

dzielna drukarka, drukarka podłączona do komputera 

lub drukarka sieciowa. Drukarka obsługuje różne ro-

dzaje taśm, przykładowo HiQ, CombiTex, CombiPly, 

FasTag oraz etykiety Hytex. Drukarka HiQ-SQUIX do-

stępna jest w kilku konfiguracjach:

• Bez noża do taśm perforowanych (wstępnie 

 podciętych)

• Z nożem do taśmy ciągłej

• Z nożem do perforacji dla łatwego oddzielania 

 etykiet

Taśma HiQ/Hytex
Taśma HiQ, opracowana przez firmę Thermopatch, 

od lat jest standardem w branży pralniczej. Jakość 

nadruku i doskonała przyczepność od dziesięcioleci 

gwarantują przetrwanie najcięższych procesów pra-

nia przemysłowego. Taśma HiQ jest mocna i można 

ją wstępnie zadrukować tekstem w dowolnej kombi-

nacji kolorystycznej. Taśma jest dostępna w różnych 

szerokościach i rozmiarach. Nie można jej maglować.

Taśma HIQ jest również dostępna z warstwą samo-

przylepną pod nazwą Hytex. Oprócz koloru białego, 

oferujemy taśmę HiQ w kolorach: zielonym, mięto-

wym, żółtym, żółtym o wysokiej widoczności, niebie-

skim, czerwonym, pomarańczowym i różowym.

FasTag
Etykieta FasTag jest bardzo cienka i elastyczna, dzięki 

czemu jest prawie niewyczuwalna na odzieży i bie-

liźnie. Została ona opracowana specjalnie do znako-

wania odzieży osobistej dla zapewnienia komfortu 

noszenia. Etykietę można wstępnie zadrukować do-

wolnym logo, nadaje się do prania w temperaturze 

do 95 °C. Za pomocą drukarki HiQ można nadruko-

wać dane takie jak nazwa lub kod kreskowy. Dołączo-

na taśma barwiąca zapewnia trwały, czytelny nadruk 

na etykietach.

Combitex/Combiply
Żadna inna taśma nie jest tak elastyczna i cienka, a 

jednocześnie tak mocna. CombiTex/CombiPly to ta-

śma specjalnie opracowana do znakowania pościeli 

i obrusów, które wymagają maglowania. CombiTex 

można maglować w temperaturze do 195 °C. Etykieta 

CombiPly posiada również warstwę samoprzylepną, 

dzięki czemu można ją pozycjonować na tekstyliach 

przed wgrzewaniem.

Etykiety pielęgnacyjne
Na wszystkich rodzajach odzieży, od bielizny po 

odzież roboczą, zawsze umieszczana jest etykieta 

pielęgnacyjna. Thermopatch oferuje kilka rodzajów 

etykiet pielęgnacyjnych, oczywiście wszystkie w naj-

lepszej jakości. Etykiety te są dostępne w następu-

jących wariantach: 1, tafta-nylon; 2, tafta-poliester; 

i 3, wersja przemysłowa. Etykiety pielęgnacyjne do-

stępne są w kolorze białym, w szerokościach rolek  

30, 40 i 50 mm, przy długości rolki 100 m (z rdzeniem 

50 mm). Inne szerokości i/lub kolory są dostępne w 

zależności od wielkości zamówienia.

Etykiety sztancowane serii 600
Etykiety sztancowane, termowgrzewalne z serii 600 

mogą być wstępnie zadrukowane wyraźnym i efek-

townym wzorem w postaci logo lub znaku firmo-

wego. Do użytku wyłącznie w połączeniu z drukarką 

igłową.Niezadrukowane rolki są dostępne w różnych 

rozmiarach i kolorach. Etykiety są odporne na pranie 

przemysłowe.

Oprogramowanie do etykiet
Dla Thermopatch łatwość użycia oznacza również 

szybkie i łatwe projektowanie własnych etykiet. Do-

tyczy to również oprogramowania, które opracowano 

w taki sposób, aby proces etykietowania był łatwy dla 

każdego użytkownika. Oferta Thermopatch obejmuje 

następujące oprogramowanie do etykietowania:

Make You Mark 

Oprogramowanie Make Your Mark to łatwe i przy-

jemne etykietowanie. Make Your Mark oferuje szero-

ką gamę czcionek, symboli, obrazów i typów kodów 

kreskowych. W tym oprogramowaniu kreatywne pro-

jektowanie wzorów etykiet na tekstylia, które można 

natychmiast wydrukować, to bardzo szybki proces.

BarTender

BarTender to oprogramowanie do etykiet dla wy-

magających użytkowników, chcących zaprojektować 

i wydrukować niemal wszystko. BarTender to mnó-

stwo opcji, a sam program jest łatwy w obsłudze. 

Tworzenie własnych etykiet wysokiej jakości nie na-

stręcza żadnych problemów.
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Seria HiQ-EOS
HiQ-EOS-2 i HiQ-EOS-5: niezwykle przyjazne dla użyt-

kownika, uniwersalne drukarki. Urządzenia tej serii 

umożliwiają drukowanie etykiet przeznaczonych na 

odzież roboczą, pościel, obrusy lub bieliznę osobistą 

bez użycia komputera. Drukarka HiQ-EOS-2 i jej więk-

sza wersja HiQ-EOS-5 posiadają pełnokolorowy ekran 

dotykowy. Dzięki szybkiemu procesorowi i łączności 

bezprzewodowej (Bluetooth i WLAN), można ich uży-

wać praktycznie w dowolnym miejscu. Do drukarki 

można również bezpośrednio podłączyć klawiaturę. 

Wcześniej opracowane projekty można łatwo prze-

chowywać w pamięci wewnętrznej lub USB. Dzięki 

tej „autonomicznej” konfiguracji opracowane już 

projekty etykiet można łatwo pobierać i dopisać na 

nich wymagane szczegóły a następnie wydrukować.

Opcjonalne urządzenie tnące umożliwia również pra-

cę z taśmą do etykiet w formie ciągłej.

HiQ-MACH 4S
HiQ-Mach 4S to najbardziej wszechstronna ze 

wszystkich oferowanych przez nas drukarek do ety-

kiet. Profesjonalne urządzenie dzięki szybkiemu  

procesorowi błyskawicznie tworzy tekst, szczegółowe  

wzory i kody kreskowe o rozdzielczościczości do  
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Odzież robocza
Odzież robocza jest dostępna we wszystkich kształ-

tach i rozmiarach, od schludnych uniformów po 

wytrzymałe ubrania. W wielu przypadkach odzież 

firmowa czy robocza jest wręcz obowiązkowa, np. 

dla pracowników banku, kelnerów, policjantów czy 

strażaków. Musi być wytrzymała i trwała. Transfery i 

emblematy firmy Thermopatch również spełniają te 

wymagania; od termowgrzewalnych i haftowanych, 

po emblematy o dużej widoczności i ogniotrwałe 

transfery. Dodanie wysokiej jakości logo lub transfe-

ru jest skutecznym sposobem na podkreślenie pro-

fesjonalnego wizerunku. Kolorowe, przyciągające 

uwagę i szczegółowe.

Tekstylia płaskie
W branży hotelarskiej często konieczne jest wyraź-

ne oznaczenie wyrobów płaskich, takich jak pościel, 

prześcieradła i ręczniki. Sortowanie takich tekstyliów 

może być trudne ze względu na ich różnorodność 

oraz różne przeznaczenie: restauracje, sale gim-

nastyczne, baseny i kuchnie. Nasz specjalistyczny 

system bezpośredniego znakowania pozwala łatwo 

oznaczyć tekstylia płaskie, wyraźnie je identyfikując, 

np. za pomocą nazwy, numeru pokoju, itp. Firma 

Thermopatch opracowała trwały system bezpośred-

niego znakowania, który umożliwia znakowanie tek-

styliów płaskich szybko i przy niskich kosztach.

Odzież osobista
Wyraźne zaznaczenie swojego biznesu w branży 

pralniczej jeszcze nigdy nie było tak proste. Nasze 

drukarki i prasy termozgrzewalne, rygorystycznie 

testowane i zatwierdzone przez klientów na całym 

świecie, zapewniają kontrolę nad procesem etykie-

towania oraz trwałe i niezawodne rezultaty. Nasz 

system etykietowania tymczasowego pozwala ozna-

czać i śledzić rzeczy, takie jak odzież osobista gości 

hotelowych, które są prane przez pralnię hotelową. 

Innowacyjne rozwiązanie firmy Thermopatch do 

znakowania odzieży osobistej pozwala na natych-

miastowe śledzenie rzeczy redukując ryzyko opóź-

nień, kradzieży i utraty.
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Ready / ReadyPly
Najlepsze rozwiązanie w dziedzinie znakowania tkanin; 

emblematy Ready można wykonać w dowolnym kolo-

rze i kształcie, a nawet dołączyć zdjęcia. Oprócz Ready, 

oferujemy również ReadyPly, które dodatkowo posia-

dają warstwę samoprzylepną. Pozwala to pozycjono-

wać emblemat przed wgrzaniem, co jest niezwykle 

przydatne, gdy czynność wymaga dużej dokładności. 

Truflex
Wytrzymałość, uniwersalność i trwałe kolory; oto główne 

zalety transferu Truflex. Transfer ten jest mocny, elastycz-

ny i wytrzymała dostępny w wersji standardowej oraz 

trudnopalnej (FR). Truflex może być wykonany w dowol-

nym kolorze lub rozmiarze. Folia nośnikowa jest usuwana 

natychmiast na gorąco natychmiast po aplikacji.  

Flextrans
Termotransfer, którego nazwa mówi wszystko. Zapro-

jektowany, aby rozciągać się wraz z tkaniną. Termo-

transfer Flextrans cechuje się wysoką jakością druku i 

trwałością. Dostępny w dowolnym rozmiarze i kształcie 

oraz w bardzo jaskrawych kolorach. 

Sublifix
Transfer Sublifix został specjalnie opracowany do 

odzieży promocyjnej i sportowej, gdzie kolory mogą 

migrować z tkaniny na powierzchnię transferu. Subli-

fix można stosować bez ryzyka na prawie każdym ele-

mencie odzieży sportowej lub wykonanej z materiału 

Soft-Shell. Wysoka precyzja detalu i dostępność w do-

wolnym kształcie i kolorze. 

Textra
Transfer, który jest wynikiem wieloletniego doświad-

czenia w zgrzewaniu termicznym w połączeniu z naj-

nowszymi technikami druku cyfrowego: tym właśnie 

jest Textra. Dzięki inteligentnemu procesowi produkcji 

połączonemu z nowoczesnymi tuszami transfer Textra 

uzyskuje wysoką jakość i głębię kolorów. Inną dodat-

kową zaletą jest krótszy czas dostawy i konkurencyjna 

cena. Inteligentny proces produkcji i użycie nowocze-

snych tuszów powodują, że Textra uzyskuje wysoką ja-

kość i głębię kolorów. Niższa temperatura aplikacji oraz 

specjalna warstwa „blockera” zapobiegają procesowi 

migracji barwnika. 

Emblematy odblaskowe
Odblaskowe emblematy i transfery ploterowe firmy 

Thermopatch są idealne dla osób, które muszą praco-

wać na zewnątrz przy słabej widoczności lub w nocy. 

Nasze emblematy odblaskowe są dostępne w różnych 

kształtach i rozmiarach oraz mogą być zadrukowane 

kolorami. Są one produkowane przy użyciu specjalnej 

techniki, która daje wzór o wysokiej rozdzielczości na 

odblaskowych powierzchniach. Gwarantowana wi-

doczność. 
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Ready / ReadyPly
Najlepsze rozwiązanie w dziedzinie znakowania tkanin; 

emblematy Ready można wykonać w dowolnym kolo-

rze i kształcie, a nawet dołączyć zdjęcia. Oprócz Ready, 

oferujemy również ReadyPly, które dodatkowo posia-

dają warstwę samoprzylepną. Pozwala to pozycjono-

wać emblemat przed wgrzaniem, co jest niezwykle 

przydatne, gdy czynność wymaga dużej dokładności. 

Truflex
Wytrzymałość, uniwersalność i trwałe kolory; oto główne 

zalety transferu Truflex. Transfer ten jest mocny, giętki i 

wytrzymały.  Dostępny w wersji standardowej oraz trud-

nopalnej (FR). Truflex może być wykonany w dowolnym 

kolorze lub rozmiarze. Folia nośnikowa jest usuwana na 

gorąco natychmiast po aplikacji.  

Flextrans
Termotransfer, którego nazwa mówi wszystko. Zapro-

jektowany, aby rozciągać się wraz z tkaniną. Termo-

transfer Flextrans cechuje się wysoką jakością druku i 

trwałością. Dostępny w dowolnym rozmiarze i kształcie 

oraz w bardzo żywych kolorach. 

Sublifix
Transfer Sublifix został specjalnie opracowany do 

odzieży promocyjnej i sportowej, gdzie kolory mogą 

migrować z tkaniny na powierzchnię transferu. Subli-

fix można stosować bez ryzyka na prawie każdym ele-

mencie odzieży sportowej lub wykonanej z materiału 

Softshell. Wysoka precyzja detalu oraz dostępność w 

dowolnym kształcie i kolorze. 

Textra
Transfer, który jest wynikiem wieloletniego doświad-

czenia we wgrzewaniu w połączeniu z najnowszymi 

technikami druku cyfrowego: tym właśnie jest Textra. 

Dzięki inteligentnemu procesowi produkcji połączone-

mu z nowoczesnymi farbami transfer Textra uzyskuje 

wysoką jakość i głębię kolorów. Dodatkowe zalety to 

krótszy czas dostawy i konkurencyjna cena. Niższa 

temperatura aplikacji oraz specjalna warstwa „blocke-

ra” zapobiegają procesowi migracji barwnika. 

Emblematy odblaskowe
Odblaskowe emblematy i transfery ploterowe firmy 

Thermopatch są idealne dla osób, które muszą praco-

wać na zewnątrz przy słabej widoczności lub w nocy. 

Nasze emblematy odblaskowe są dostępne w różnych 

kształtach i rozmiarach oraz mogą być zadrukowane 

kolorami. Są one produkowane przy użyciu specjalnej 

techniki, której wynikiem jest wzór o wysokiej rozdziel-

czości na odblaskowych powierzchniach. Widoczność 

gwarantowana.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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Y-151 i Y-600 Thermoseal
Oznaczanie kolorami ułatwia sortowanie odzieży. 

Nasze etykiety mają doskonałą przyczepność, ale 

można je równie łatwo usunąć. Obsługa urządze-

nia Y-151 lub Y-600 jest prosta, ponieważ maszyna 

drukuje, tnie i wgrzewa podczas jednej operacji. 

Nadrukowany tekst jest również odporny na czysz-

czenie chemiczne lub intensywne pranie.

Taśma thermoseal 4635 i 8635
Połącz skuteczny system sortowania z kolorami i 

kodami. Taśma Thermoseal doskonale przylega do 

większości tekstyliów i jest dostępna w 11 kolorach 

w tym w kolorze białym. Zaprojektowano ją spe-

cjalnie do urządzeń Y-151 i Y-600.

Kasety i wkłady atramentowe
Thermopatch oferuje szeroką gamę wkładów atra-

mentowych, kaset i taśm barwiących do różnych 

systemów drukujących. Wszystkie zaprojektowano 

tak, aby wytrzymały intensywne procesy prania w 

nowoczesnej pralni.

Gubienie lub mieszanie się tekstyliów jest 

problemem dla większości pralni komer-

cyjnych i wypożyczalni pościeli. Dlatego 

firma Thermopatch opracowała rozwiąza-

nie do śledzenia tekstyliów, które zapew-

nia klientom najlepszą możliwą obsługę. 

Kody kreskowe, matryce danych i kody 

QR wprowadzono w branży pralniczej w 

celu śledzenia partii tekstyliów i uspraw-

nienia logistyki.

Główne zalety systemu oznaczania:

• Możliwość skutecznego oznakowania 
 większości elementów odzieży roboczej
•   Zaawansowana technologia kodów 
 kreskowych, matryc danych i QR
•   Możliwość znakowania tymczasowego 
 lub trwałego
•   Żywotność metek jest tak długa, jak 
 żywotność odzieży
•   Wgrzewanie jest bardzo łatwe

Metki Thermoflag
Kiedy nie jest możliwe umieszczenie tymczasowej etykiety bezpośred-

nio na odzieży, rozwiązaniem są metki Thermoflags. Etykieta Thermo-

seal, zwykle zadrukowana z użyciem Y-151 lub wypełniona ręcznie, jest 

naklejana na metkę Thermoflag, którą następnie mocuje się za pomocą 

zszywki lub szpilki na odzieży przeznaczonej do prania.

Flag-O-Matic
Etykiety Flag-O-Matic są przeznaczone dla pralni chemicznych. Przypina 

się je do odzieży i zawierają instrukcje, np. „Do naprawy” lub „Nie pra-

sować”. Występują w 10 różnych kolorach.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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5 PRASY DO WGRZEWANIA

Szeroka gama oferowanych przez nas pras termotrans-

ferowych to rozwiązania dla każdego typu użytkownika. 

Urządzenie do wgrzewania dla niewielkich ilości? Czy 

model zasilany sprężonym powietrzem z dwoma płyta-

mi dolnymi do dużych partii? Niezależnie od wybranego  

modelu, nasze urządzenia pracują szybko i precyzyjnie, 

gwarantując maksymalną wydajność.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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HS-21-SQR
W kompaktowym i przenośnym urządzeniu HS-21-

SQR wykorzystywana jest najnowsza technologia 

w dziedzinie wgrzewania. Ta prasa idealnie nadaje 

się w przypadku produkcji nisko i średnionakłado-

wej. Zastosowanie dwóch płyt dolnych pozwala na  

szybkie naklejanie etykiet, łatek, transferów i em-

blematów. Czas wgrzewania nie przekracza minuty,  

wydajność jest gwarantowana. Urządzenie posiada  

w pełni cyfrowe sterowanie; wyświetlacz graficzny  

czytelnie pokazuje status prasy, w tym temperaturę,  

czas wgrzewania i tryb poboru mocy.

 

HS-4-C
Ta kompaktowa prasa termotransferowa służy do 

przytwierdzania etykiet identyfikacyjnych, emble-

matów i transferów do tkanin. HS-4-C posiada nie-

zwykle wydajny element grzewczy i przyciski ste-

rowania cyfrowego, dzięki którym programowanie 

czasu i temperatury jest proste i szybkie.  

NL-24 PRO 
Od etykiet po emblematy, od łatek naprawczych 

po transfery - uniwersalna prasa NL-24 Pro poradzi 

sobie niemal ze wszystkim. Jest to jedna z naszych 

najbardziej praktycznych pras, przeznaczona dla wy-

magającego użytkownika. Dzięki dodatkowej prze-

strzeni roboczej wokół dolnej płyty, wgrzewanie na 

dużych rozmiarach lub grubej odzieży nie stanowi 

żadnego problemu. Urządzenie obsługiwane jest za 

pomocą pedału nożnego, pozostawiając operatoro-

wi obie ręce wolne, dzięki czemu proces jest bar-

dziej wydajny. NL-24 PRO posiada tryb oszczędzania 

energii i zasilana jest sprężonym powietrzem.

NL-15 SQR/R
Prasa NL-15-R / NL-15-SQR stanowi wyrafinowane 

połączenie zaawansowanej technologii i nowocze-

snej, ergonomicznej konstrukcji. Urządzenie szybko  

się nagrzewa i automatycznie przełącza w tryb 

oszczędzania energii, gdy nie jest używane. To łatwa  

w obsłudze prasa, która idealnie nadaje się do  

przetwarzania dużych ilości i jest zasilana pneuma-

tycznie.

NL-30
Duża, przyjazna dla użytkownika i niezwykle wydaj-

na prasa termotransferowa. Inteligentna elektroni-

ka urządzenia NL-30 ułatwia wprowadzanie danych. 

Czas wgrzewania i temperaturę można regulować w 

sekundach. Urządzenie posiada również opcję zapi-

sania w pamięci pięciu różnych ustawień.

NL-33 AUTO MAXI
Nowoczesna, podwójna, pneumatyczna prasa termotransferowa z dużą 

powierzchnią roboczą (40 × 50 cm) zapewnia maksymalną wydajność. 

W czasie wgrzewania na jednej sztuce odzieży, kolejną można przygoto-

wać na drugiej płycie. Opcjonalny wskaźnik laserowy zapewnia wgrzanie 

emblematu lub transferu z wyjątkową precyzją.

NL-35
Pneumatyczna prasa termotransferowa, która poradzi sobie z prawie 

każdym zadaniem. Elektronikę urządzenia zaprojektowano tak, aby 

wprowadzanie parametrów takich jak czas i temperatura wprasowywa-

nia było jak najprostsze. Jako opcja do urządzenia dostępny jest zestaw 

czterech płyt dolnych. NL-35 to rozwiązanie dla każdego zadania; umoż-

liwia łatwe znakowanie nawet obuwia.

NL-40
Ręczna prasa termotransferowa, która umożliwia umieszczanie logo 

na piłkach lub czapkach. Montaż poszczególnych płyt na NL-40 nie wy-

maga użycia narzędzi. Dodatkowo urządzenie NL-40 można również 

wykorzystać do nanoszenia logotypów na obuwiu za pomocą spe-

cjalnej płyty. Inteligentną elektronika tego urządzenia opracowano  

w taki sposób, aby można było szybko ustawić wymagane parametry, 

takie jak czas i temperatura aplikacji.
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DP-Junior
Ekonomiczna maszyna do bezpośredniego druku na 

wszystkich materiałach. Nadruk w urządzeniu DP-

-Junior jest przenoszony za pomocą nagrzanej gra-

werowanej płytki. Płytka może zawierać instrukcje 

prania, kody lub dowolny obraz; wszystko jest możli-

we. Można również dodać dowolny tekst za pomocą 

zestawu czcionek, umieszczanych w torze na płytce. 

DP-Junior to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie 

do bezpośredniego znakowania tekstyliów płaskich.

Deco-Print dP2000T - znakowa-
nie w kolorach
Dzięki tej maszynie wgrzewanie lub przyszywanie 

etykiet należy do przeszłości. Deco-Print pozwala 

nadrukowywać wyraźne logo lub tekst bezpośred-

nio na tkaninę. Za pomocą zestawu czcionek można 

układać własne teksty. Wystarczy umieścić litery w 

torze, aby od razu rozpocząć znakowanie. Możliwe 

jest nawet znakowanie wielokolorowe.

Thermark C-tape
Taśmy Thermark Dry Ink (C-tape) to proste i szyb-

kie znakowanie. Te taśmy zaprojektowano tak, aby 

nie pozostawiały śladów tuszu na palcach lub po-

wierzchni roboczej. Taśmy C dostępne są w 12 ko-

lorach i w kolorze białym oraz w różnych szeroko-

ściach. Są odpowiednie dla urządzeń DP-2000-T i 

DP-Junior.

Thermomark
Oznacz każdy produkt łatwo i szybko wyraźną i ostrą 

grafiką przy pomocy naszych transferów na gorą-

co, które zachowują swój wygląd nawet po wielo-

krotnym praniu. Transfer Thermomark jest idealny 

do nanoszenia znaków towarowych, logotypów, 

wzorów dekoracyjnych i wielu innych. Umożliwia 

umieszczenie kolorowych logotypów na niemal 

wszystkich rodzajach tekstyliów.
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W JAKI SPOSÓB 
DZIAŁA  
THERMOPATCH:
Prosty i szybki sposób na składanie powtarzających się zamówień 

na istniejące wzory. 

UNIKALNE ARCHIWUM KLIENTÓW 

Koniec z marnowaniem czasu na przeszukiwanie starych doku-

mentów, wystarczy wpisać nazwę logo.

PEŁNA HISTORIA ZAMÓWIEŃ  
Sprawdzaj swoje wyniki sprzedaży i poziomy zapasów, przegląda-

jąc historię zamówień. 

PRZEŚLIJ DO NAS WSZYSTKIE SWOJE 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU 
Wykonaj kilka prostych kroków, aby natychmiast zaaranżować 

przygotowanie nowego projektu.

ZAMAWIAJ WYGODNIE 
Dla projektów, które czekają na zatwierdzenie, tworzone jest de-

dykowane miejsce, gdzie można je zapisać z możliwością łatwego 

dostępu. 

ZMIANY W OSTATNIEJ CHWILI 
Wybierz opcje i wprowadź szczegóły. To takie proste. 

SYSTEM PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA 

W pełni sieciowy, co oznacza, że nie ma potrzeby przeprowadza-

nia szkoleń.  

OFERUJEMY ASORTYMENT PRODUKTÓW 
SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGA-
NIA BIZNESOWE 

Nasz zespół ekspertów zawsze chętnie służy pomocą. 

ZAMÓWIENIE ONLINE
SKUTECZNE PODEJ Ś CIE 

NASZE NARZĘDZIE DO PRZETWARZA-
NIA ONLINE POZWALA EFEKTYWNIE 
ZARZĄDZAĆ TOŻSAMOŚCIĄ KORPORA-
CYJNĄ 
W Thermopatch wierzymy w dostarczanie 

usług, które są więcej niż tylko światowej klasy. 

Zespół ekspertów dostępny online oferuje 

wsparcie i proponuje najlepsze rozwiązania w 

dziedzinie marki i etykiet. Możesz skorzystać 

z porad naszych ekspertów, którzy pomogą 

Ci dokonać właściwego wyboru.Nasz system 

zamówień online to unikalny sposób na zama-

wianie emblematów i transferów bez koniecz-

ności instalacji specjalnego oprogramowania.

Zamawiając online możesz w szybki i prosty 

sposób stworzyć swoją osobiste archiwum.

Przeglądaj, przechowuj i odzyskuj swoje pro-

jekty jednym kliknięciem myszki.
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