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A VÁLLALAT
A Thermopatch multinacionális vállalat, amely 1934 óta emblémákkal, 

transzferekkel és címkézési megoldásokkal foglalkozik. Széles körű tapasz

talatunknak, kiváló szolgáltatásainknak és nagyszerű minőségünknek kö

szönhetően a vendéglátás, egészségügy, munkaruhák, a mosoda és sport 

ágazatában az ügyfelek elismerésének örvendhetünk, és büszkék vagyunk 

arra, hogy úttörők vagyunk az új technológiák, új szemléletmódok és új 

megoldások alkalmazása terén. Globális üzleti jövőképünket az különböz

teti meg másokétól, hogy környezetbarát és fenntartható gyártási és lo

gisztikai stratégiánknak az etikus gyakorlat is szerves részét képezi. A New 

York állambeli Syracuseban működő központunkból és a hollandiai Alme

reben található európai operatív központunkból több mint 90 országot 

szolgálunk ki, és szigorú standardok alkalmazásával őrizzük meg verseny

képességünket a nemzetközi piacon. Irodáink, valamint helyi ismeretekkel 

és szakértelemmel rendelkező forgalmazóink széles nemzetközi hálózata 

lehetővé tette a Thermopatch számára, hogy maradandót alkosson a ru

hajelölés ágazatában. 

PIACUNK
A kereskedelmi mosodai piac változatos ágazat: sajátos szakértelmet és 

folyamatokat igényel, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy 

egész évben minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Mivel az ágazat folya

matosan növekszik, rendkívül fontos, hogy ezen a meglehetősen kiélezett 

versenyt felmutató piacon megbízható és stabil megoldásokkal rendel

kezzünk. E követelmény teljesítése érdekében a Thermopatch számos, 

kiváló minőségű terméket fejlesztett ki a ruházati ügyfeleknek, akik ru

hakölcsönzéssel, ruhajavítással, síkáruk tisztításával, személyes ruházat

tal és önkiszolgáló mosodákkal foglalkoznak. Emblémáink, transzferjeink, 

címkéink, vonalkódjaink és hímzéseink kiválóan teljesítenek a kereskedel

mi mosodai eljárások szigorú elvárásaival szemben. 

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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1 További információért:

A THERMOPATCH JÖVOKÉPE
A Thermopatch több mint 85 éve vezető pozícióban 

van az ágazaton belül a ruhajelölési megoldások kiala

kítása, innovációja és előállítása terén. Célunk, hogy 

világszerte piacvezetők legyünk, valamint fenntartha

tó és energiahatékony gyártási gyakorlatainkkal a leg

kiválóbb minőségű emblémákat, transzfereket és cím

kézési megoldásokat nyújtsuk. Gyakorlatunk továbbra 

is fejlődni és javulni fog annak érdekében, hogy kínála

tunk folyamatosan igazodjon a piaci változásokhoz és 

a vevői igényekhez. 

A THERMOPATCH KÜLDETÉSE
Küldetésünk, hogy alapvető ismereteinkre és tapasz

talatainkra támaszkodva népszerűsítsük a társadalmi, 

gazdasági és környezetvédelmi szempontból fenntart

ható fejlesztési programokat, külön hangsúlyt fektetve 

az egyes szabályozói eszközökre, valamint azok haté

kony kombinálására. Az innovatív eljárások és egyedi 

ruhajelölési technológia jóvoltából továbbra is egye

dülállóak vagyunk a piacon, és minőségi, testreszabott 

szolgáltatásokat nyújtunk minden ügyfelünknek. 

Elkötelezzük magunkat amellett, hogy tevékenységün

ket és stratégiáinkat az emberi jogok és a korrupció 

elleni küzdelem területén tíz általánosan elfogadott 

alapelvhez igazítjuk. A vállalat alapvető biztonsági és 

egészségvédelmi értékei, környezettudatos hozzáál

lása, kifogástalan etikai magatartása, illetve emberek 

iránti tisztelete teljes összhangban van az ENSZ Globá

lis Megállapodásában foglalt értékekkel. 

AZ ENSZ GLOBÁLIS MEGÁLLAPO-
DÁSA
A Thermopatch támogatja az ENSZ Globális Megálla

podásának tíz elvét az emberi jogokkal, a foglalkozta

tással, a környezetvédelemmel és a korrupcióellenes 

küzdelemmel kapcsolatban. Célunk, hogy befolyási 

területünkön belül előmozdítsuk ezeket az elveket.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a globális Meg

állapodást és annak elveit stratégiánk, vállalati kultú

ránk és mindennapi tevékenységünk részévé tegyük. 

Ennek megfelelően olyan együttműködésen alapuló 

projektekben szándékozunk részt venni, amelyek az 

ENSZ szélesebb körű fejlesztési céljait mozdítják elő, 

különös tekintettel a millenniumi fejlesztési célokra. 

Támogatjuk a nyilvános elszámoltathatóságot és az 

átláthatóságot, ezért vállaljuk, hogy évente jelentést 

teszünk a Globális Megállapodásról szóló COPsza

bályzatunk szerinti előrehaladásról.

AEO-TANÚSÍTVÁNY
A Thermopatch az AEO tanúsítványával rendelkezik. Az 

AEO engedélyezett vállalkozás jelentése: a vámható

ságok az unión belül azon vállalatoknak adnak ilyen a 

minősítést, amelyek nemzetközi szinten működnek, és 

megfelelnek a Közösségi Vámkódex, valamint a vonat

kozó végrehajtási rendeletek követelményeinek. 

A gyakorlatban a Termopatch AEOként való elisme

rése azt jelenti, hogy ez a minőségi jegy garantálja az 

ellátási lánc biztonságát mind a kereskedelmi partne

rek, mind pedig a vámhatóságok számára világszerte. 

Az AEOtanúsítvány számos előnyt kínál a nemzetkö

zi kereskedelemben. Egy AEOminősítésű vállalatot 

például kevésbé szigorúan ellenőriznek a határokon 

átívelő kereskedelem során, így elkerülhető a határon 

felmerülő késedelem. A vállalat ezenkívül prioritást él

vez a vizsgálatoknál, és az árukat és dokumentumokat 

ritkábban ellenőrzik. 

A vámhatóságoktól kapott AEOFstátusz a bizonyított 

megbízhatóság legmagasabb szintű elismerése, amely 

az EUban és az Egyesült Királyságban is érvényes.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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CÍMKÉZÉS

Az ipari mosodai ágazat kíméletlen környezet a textíliák és 

címkék számára. Függetlenül attól, hogy mosásról vagy vegy

tisztításról van szó, a Thermopatch mindig tud olyan terméket 

vagy alkalmazási módot biztosítani, amely a legkeményebb 

mosási eljárásoknak is képes ellenállni. Az ágazatban szerzett 

több mint 85 éves tapasztalatunknak köszönhetően biztos 

lehet benne, hogy a Thermopatch gondoskodik arról, hogy 

minden anyag minden körülmények között a lehető legjob

ban nézzen ki.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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HiQ-EOS sorozat 
A HiQEOS2 és a HiQEOS5: rendkívül felhasználó

barát, teljes körű nyomtató. Ez a sorozat számítógép 

használata nélkül teszi lehetővé a nyomtatást. Alkal

mas címkék nyomtatására munkaruhára, síkárura 

vagy személyes ruházatra. A HiQEOS2 és „nagy test

vére”, a HiQEOS5 érintőképernyős címkenyomtatók. 

A gyors processzornak és a vezeték nélküli összekap

csolhatóságnak (Bluetooth és WLAN) köszönhetően 

szinte bárhonnan működtethetők. A billentyűzetet 

közvetlenül is csatlakoztathatja a nyomtatóhoz. Az 

előre tervezett címkeelrendezések a belső memóri

ából vagy pendriveról könnyen hozzáférhetők. Ez az 

„önálló” konfiguráció azt jelenti, hogy a címkeelren

dezések könnyen visszakereshetők, és a berendezés 

rögtön készen áll a beállítások újbóli kinyomtatására. 

Az opcionális vágóeszköz lehetővé teszi azt is, hogy 

folytonos vagy perforált címkeszalaggal dolgozzon

HiQ-MACH 4S
A HiQMach 4S talán a legsokoldalúbb gépünk a cím

kenyomtatóink között. Ez az igazán professzionális, 

gyors processzorral rendelkező gép szöveget, rész

letes ábrákat és vonalkódokat nyomtat akár 600 dpi 

felbontásban. A HiQMach 4S a legújabb nyomtatási 

technológiával működik. Az eszköz önálló nyomtató

ként vagy PChez csatlakoztatva is használható. Ren

delkezik SDkártyaolvasóval, valamint két USB csat

lakozóval, aminek köszönhetően memóriakártyát, 

billentyűzetet vagy vonalkódolvasót csatlakoztathat 

a berendezéshez. A nyomtatót külső memóriával ösz

szekapcsolva a korábban használt sablonok könnyen 

visszakereshetők, szerkeszthetők vagy hozzáadha

tók. A Bluetooth és WLAN jóvoltából vezeték nélküli 

kapcsolat is lehetséges. A HiQMach 4.S segítségével 

szinte bárhol nyomtathat. A HiQMach 4S késsel vagy 

anélkül is kapható.

HiQ-SQUIX 
A legmodernebb technológia, modern kialakítás, szí nes  

érintőképernyő és olyan opciók, mint a folyama tos 

késél. A HiQSQUIX a legjobb hőtranszfernyomta

tási technológiát biztosítja, és önálló nyomtatóként, 

PChez csatlakoztatva vagy hálózati nyomtatóként is 

használható. A nyomtató különböző típusú szalagok

kal, például HiQ, CombiTex, CombiPly, FasTag és Hytex 

címkékkel működik. A HiQSquix számos konfiguráció

ban kapható: 

• Perforált anyaghoz vágókés nélkül  

• Folyamatos szalaghoz vágókéssel 

• Perforációs késsel a nyomtatott címkék későbbi 

   egyszerű elválasztásához 

HiQ szalag/Hytex
A Thermopatch által fejlesztett HiQszalag évek óta 

etalonnak számít a kereskedelmi mosodai ágazatban. 

A címke kombinált nyomtatási minősége és erős tapa

dása évtizedek óta könnyűszerrel ellenáll minden ipari 

mosási folyamatnak. A HiQszalag erős, és szöveggel 

ellátva bármely színkombinációban előre nyomtatha

tó. A szalag többféle szélességben és különböző per 

forált méretben kapható. A HiQszalag nem kalande

rezhető. 

A HIQszalag öntapadó hátoldallal, Hytexként is kap

ható. A fehér szín mellett a HiQ szalag a következő 

szí nekben érhető el: mentazöld, sárga, jól láthatósági 

sárga, kék, piros, narancssárga és rózsaszín. 

Fastag
A FasTag nagyon vékony és rugalmas, így a ruházaton 

és a fehérneműn alig észrevehető. Kifejezetten a sze

mélyes ruhák márkajellel való ellátására fejlesztettük 

ki, külön hangsúlyt fektetve a kényelemre. A cím

ke bármilyen logóval előnyomtatható, és 95°Con is 

mosható. HiQnyomtató alkalmas az olyan adatok rá

nyomtatására, mint a név vagy a vonalkód. A mellékelt 

tintaszalag állandó, leolvasható nyomtatást biztosít a 

szalagon.

Combitex/Combiply
Nincs még egy ilyen rugalmas és vékony, de ugyan

akkor ilyen erős szalag. A CombiTex/CombiPlyt ki

fejezetten vasalást igénylő anyagokhoz fejlesztették 

ki. A CombiTex 195°Cig vasalható, és szinte teljesen 

átlátszatlan. A CombiPly ezenfelül öntapadó réteggel 

rendelkezik, amelynek előnye, hogy a hőrögzítés előtt 

be lehet állítani a textílián a címkék helyét.

Bevarró címkék
Minden anyagon megtalálható a bevarró címke, füg

getlenül attól, hogy fehérneműről, síkáruról vagy 

munkaruháról van szó. A Thermopatch számos bevar

ró címkét kínál, természetesen mindet a legkivá lóbb 

minőségben. Ezek a címkék a következő változa tokban 

érhetők el: 1. Nejlontaft, 2. Poliészter szatén taft, va

lamint 3. az ipari verzió. A bevarró címkék fehér szín

ben kaphatók, 30, 40 és 50 milliméteres szélességben, 

100 méter hosszú tekercsen (amely nek átmérője 50 

mm). A mennyiségtől függően kérésre egyéb szélessé

gek és/vagy színek is választhatók. 

Die-cut 600 sorozat
A DieCut hőrögzíthető címkék 600as sorozata erőtel

jes és vonzó mintákkal, például logókkal vagy vállalati 

arculattal előnyomtatható.Csak mátrixnyomtatóval 

együtt használandó.Az üres tekercsek különböző mé

retben és színben kaphatók. Ellenállnak az ipari mo

sásnak.

Címkézo szoftverek
A Thermopatchnél a könnyű használat azt is jelenti, 

hogy gyorsan és könnyedén elkészítheti saját címkéit.  

Ez magában foglalja a szoftvereket, amelyeket úgy 

fejlesztettünk ki, hogy bármely felhasználó tudja al

kalmazni őket. A Thermopatch a következő címkézési 

szoftvereket kínálja:

Make Your Mark 

A Make Your Mark egyszerűvé teszi a címkézést. A 

szoftver betűtípusok, szimbólumok, képek és vonal

kódok széles skáláját kínálja. Pillanatok alatt tud krea

tív megjelenést tervezni a textilcímkéinek, amelyeket 

azonnal kinyomtathat.

BarTender

A BarTender címkézési szoftver az igényes felhasz

nálóknak, akik korlátlan lehetőségeket szeretnének  

a tervezésben és a nyomtatásban. A program szám 

talan lehetőséget kínál, és könnyen használható.  

Könnyű kitanulni a használatát, és késedelem nélkül  

elkészíthetők a saját minőségi címkék.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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Munkaruhák
A munkaruhák minden méretben és formában elér

hetők, a takaros egyenruháktól a strapabíró öltözé

kekig. Sok esetben a munkaruha viselése kötelező is 

lehet, például a banki dolgozók, a pincérnők, a ren

dőrtisztek vagy a tűzoltók esetében. A munkaruhá

nak erősnek és tartósnak kell lennie. A Thermopatch  

transzferei és emblémái megfelelnek ezeknek a kö

vetelményeknek, a hőszigeteléstől és a hímzéstől a 

jó láthatóságú emblémákig és tűzálló transzferekig. 

A minőségi logóval vagy transzferrel hatékonyan 

lehet tökéletesíteni a szakmai megjelenést. Színes, 

feltűnő és részletes.

Kalanderezés
A vendéglátás világában gyakran egyértelműen meg 

kell jelölni a síkárut, például az ágyneműt, lepedőt és 

törülközőt. A válogatás nehéz lehet, mivel számos,  

különböző célra használt síkárura van szükség: az  

éttermekben, a konditermekben, az uszodákban és a  

konyhákban. Speciális, közvetlen jelölőrendszerünk

kel könnyedén meg tudja jelölni síkáruit, hogy azok 

egyértelműen azonosíthatók legyenek, pl. a név, 

szobaszám stb. tekintetében. A Thermopatch tartós, 

közvetlen jelölőrendszert alakított ki, amely lehető

vé teszi a síkáruk olcsó és gyors megjelölését.

Személyes ruházat
Soha nem volt még ennyire egyszerű jelölést készí

teni a ruházati ágazatban. Az ügyfelek által világszer

te szigorúan tesztelt és jóváhagyott nyomtatóink és 

hőpréselő gépeink segítségével minden tekintetben 

szabályozhatja a címkézés menetét, ami tartós és 

megbízható eredményt biztosít. Ideiglenes címkézé

si rendszerünk segít Önnek az olyan termékek cím

kézésében és nyomon követésében, mint szállodai 

vendégek személyes ruháinak kitisztítása a szállodai 

mosodai szolgáltatás keretében. A személyes ruhá

zathoz használható, innovatív címkézési megoldá

sunk lehetővé teszi, hogy a ruhákat azonnal beazo

nosítsa, és ezzel csökkentse a késedelem, lopás vagy 

elvesztés kockázatát.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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Ready/ReadyPly
A textildíszítés egyik csúcsterméke, a Ready emblé

mák bármilyen színben vagy formában elkészíthetők, 

és akár fotóminőség megjelenítésére is alkalmasak. 

A Ready mellett létezik a ReadyPly, amely öntapadó 

réteggel is rendelkezik. Ez lehetővé teszi az embléma 

helyének beállítását a hőpréselés előtt, ami rendkívül 

praktikus, ha a hőpréselés nagyobb pontosságot igé

nyel.

Truflex
Erős, sokoldalú és színtartó – ezek a Truflex legfőbb 

tulajdonságai. Ez a transzfer két változatban kap

ható: erős és rugalmas standard változatként vagy  

extra robusztus lángálló kivitelben. A Truflex bár

milyen színben és méretben elérhető, valamint egy 

forró és ennek köszönhetően könnyen eltávolítható 

hordozófóliával rendelkezik.

Flextrans
Hőrögzített transzfer – a név mindent elmond. A 

Flextrans az anyaggal együtt nyúlik, valamint kiváló 

nyomtatási minőség és tartósság jellemzi. Bármilyen 

méretben és formában, rendkívül élénk színekben 

kapható.

Sublifix
A Subflix kifejezetten olyan promóciós textíliákhoz 

ké szült, amelyek átszíneződésre hajlamosak. A Sub

lifix kockázatmentesen al kalmazható szinte minden 

sport vagy softshell ruha darabra. Részletes transzfer, 

amely minden formában és színben elérhető. 

Textra
A Thermopatch legfrissebb újdonsága a Textra. Ez a 

transzfer sok év hőnyomási tapasztalatait kombinálja 

a legújabb digitális nyomtatási technikákkal. A modern  

tintákkal az intelligens gyártási folyamat minőségi  

megjelenést biztosít a Textrának, a színek széles  

kínálatának és mélységének köszönhetően. A prése

lés során alkalmazott alacsonyabb hőmérséklet és egy 

speciális blokkoló megakadályozza ruházatban vagy  

más textíliában lévő festék szublimációját.

Fényvisszavero emblémák
A Thermopatch fényvisszaverő emblémái és plotter 

transzferjei azok számára ideálisak, akiknek rossz 

látási viszonyok között vagy éjszaka kell dolgozniuk. 

Fényvisszaverő emblémáink különböző formában és 

méretben kaphatók, és színesben is kinyomtathatók. 

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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Y-151 és Y-600 Thermoseal
A színkódok megkönnyítik a ruhák válogatását. 

Címkéink remekül tapadnak, és ugyanennyire köny

nyű eltávolítani őket. Az Y151 vagy az Y600 mű

ködtetése rendkívül egyszerű, mivel a gép egyszer

re nyomtat, vág és készít nyomatot. A nyomtatott 

szöveg ellenálló a vegytisztítással vagy az intenzív 

mosással szemben.

Thermoseal 4635 és 8635 szalag
Hatékony válogatási rendszer, színekkel és kódok

kal kombinálva. A Thermoseal szalag tökéletesen 

tapad a legtöbb textilhez. Tízféle színben, valamint 

fehérben érhető el. Kifejezetten a következő gé

pekhez használható: Y151 és Y600.

Festékkazetták és festékszala-
gok
A Thermopatch festékkazetták, szalagok és csíkok 

széles választékát kínálja különböző nyomtatási 

rendszerekhez. Mindegyik úgy készült, hogy ellen

álljon egy modern mosoda intenzív tisztítási folya

matainak.

A ruhák elvesztése vagy elkeveredése a  

legtöbb kereskedelmi mosodában és ru- 

hakölcsönzőben problémát jelent. A Ther-

mopatch ezért olyan jelölési megoldást 

talált a ruhák nyomon követésére, amely 

a lehető legjobb szolgáltatást kínálja az 

ügyfelek számára. A mosodai ágazatban 

vonalkódokat, adatmátrixokat és QR-kó-

dokat vezettünk be a ruhakészletek nyo-

mon követése és a hatékonyabb logisztika 

érdekében.

A jelölési rendszer legfőbb előnyei:

•   A legtöbb munkaruha hatékonyan  
 megjelölhető
•   Fejlett vonalkód, adatmátrix 
 és QRtechnológia
•   Ideiglenes vagy tartós jelölési 
 lehetőségek
•   A címkék élettartama olyan hosszú,  
 mint a ruháké
•  A rögzítés rendkívül könnyű

Thermoflags
Ha az ideiglenes címke nem helyezhető közvetlenül az anyagra, a Ther

moflags tökéletes megoldást nyújt. Az általában Y151 nyomtatóval vagy  

adott esetben kézzel elkészíthető Thermoseal címke felkerül a Thermo 

flagre, amelyet kapoccsal vagy gombostűvel lehet a kimosandó ruhára 

rögzíteni.

Flag-O-Matic
A FlagOMatic címkék a vegytisztítási ágazat számára készülnek. Alkal

masak olyan utasítások rögzítésére a ruhához, mint „Kérjük javítani” vagy  

„Ne vasalja”. 10 különböző színben érhetők el.

VEGYE ÉSZRE A KÜLÖNBSÉGET
IDEIGLENES VAGY TARTÓS

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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5 HOPRÉSEK

Hőprés berendezéseink széles választéka minden felhasz

nálónak kínál megoldást. Kis mennyiséghez van szükség 

hőprésre? Vagy sűrített levegővel működő modellre van 

szükség, dupla préspárnával nagyobb men nyiségekhez? 

Bármelyik modellt választja is, berendezé sünk gyorsan és 

pontosan működik, és maximális haté konyságot nyújt. 
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HS-21-SQR
A kompakt és hordozható HS21SQR a legújabb  

technológiát kínálja a hőpréselés területén. Ez a hőp

rés kis és közepes igénybevételre készült. A két prés

párnának köszönhetően a címkék, nyomatok, transzfe

rek és emblémák gyorsan felhelyezhetők. A kevesebb 

mint egyperces felmelegedési idővel a hatékonyság 

garantált. A készülék teljes digitális vezérlést biztosít; 

a letisztult grafikus kijelző pedig a prés aktuális álla

potát mutatja, beleértve a hőmérsékletet, a hőprése

lés időtartamát és az energiatakarékos üzemmódot. 

HS-4-C
Ez a kompakt, asztali hőprés azonosító címkék, emb

lémák és textiltranszferek rögzítéséhez használható. 

A HS4C nagy teljesítményű fűtőelemmel és digitális 

vezérlőgombokkal rendelkezik, amelyekkel egyszerű

en és könnyedén be lehet állítani az időt és a hőmér

sékletet. 

NL-24 PRO 
Címkéktől az emblémákig, javító foltoktól hőtransz

ferekig: a sokoldalú NL24 gyakorlatilag bármelyikre 

használható. Ez az egyik legpraktikusabb hőprésünk, 

amelyet az igényes felhasználók számára fejlesztet

tünk ki. Az alsó párna körüli extra munkaterületnek 

köszönhetően könnyedén el lehet végezni a hőprése

lést a nagyobb vagy vastagabb anyagokon is. A gép 

lábpedállal működik, így az operátor mindkét keze 

szabadon marad, és a munkafolyamat hatékonyabbá 

válik. A gép energiatakarékos üzemmóddal is rendel

kezik, és sűrített levegőt használ.

NL-15-SQR/R
Az NL15 R / NL15 SQR a fejlett technológia és a 

modern, ergonomikus kialakítás kifinomult kombi

nációja. A készülék gyorsan felmelegszik, és ha nem 

használják, egy idő után automatikusan energiataka

rékos üzemmódra vált. Ez a könnyen használható gép 

ideális nagyobb mennyiségekhez, és sűrített levegőt 

alkalmaz.

NL-30
Nagy, felhasználóbarát és különösen hatékony hőpré

selő gép. Az NL30 intelligens elektronikája egyszerű

vé teszi az adatok bevitelét. A felmelegedési idő és 

hőmérséklet pillanatok alatt beállítható. Lehetőség 

van továbbá öt különböző beállítás elmentésére a 

memóriában.

NL-33 AUTO MAXI
Ez a nagy présfejjel és nagy préspárnával (40×50 cm) rendelkező dupla 

préspárnás pneumatikus hőprés maximális hatékonyságot nyújt. Az adott 

tétel préselése alatt a következő darab azonnal a másik párnára helyezhe

tő. Az opcionális lézermutató biztosítja az embléma vagy transzfer tökéle

tes pontosságú préselését.

NL-35
Pneumatikus hőprés, amely majdnem minden munkára alkalmas. Az 

elektronika kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy a lehető legkönnyebben 

meg lehessen adni az olyan paramétereket, mint a nyomási idő és hőmér

séklet. A géphez elérhető egy, négy alsó párnából álló opcionális készlet is. 

Az NL35 minden munkához megoldást kínál, még a cipők egyszerű cím

kézésére is alkalmas.

NL-40
Rögzítsen logókat labdákon és sapkákon a kézi vezérlésű hőpréssel.  

Az NL40re könnyedén felszerelhetők a különböző préspárnák, további 

eszközök nélkül. Ezenkívül az NL40 egy speciális préspárna segítségével 

arra is használható, hogy cipőkre helyezzen fel logókat. A gép intelligens 

elektronikája úgy lett kialakítva, hogy gyorsan beállíthatóak 

legyenek a szükséges paraméterek, mint az idő 

vagy a hőmérséklet.
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DP-Junior
Gazdaságos közvetlen jelölőgép minden anyagtípus

hoz. A DPJunior nyomtatója fűtött klisélemez hasz

nálatával működik. Mosási utasítások, kódok vagy 

bármilyen kép: minden lehetséges. Ezenkívül változ

tatható szöveget is hozzáadhatunk oly módon, hogy 

betűket vagy számokat csúsztatunk a klisélemezen 

található barázdára. A DPJunior a legköltséghatéko

nyabb megoldás síkáruk közvetlen márkajelzéséhez.

Deco-Print dP2000T - színes  
jelölés
Ezzel a géppel a préselés vagy a címkék felvarrása 

már a múlté. A DecoPrinttel tökéletes élességű 

logókat vagy szövegeket tud közvetlenül a textil

re nyomtatni. A betűkészlettel megalkothatja saját  

szövegeit. Egyszerűen helyezze a betűket a barázdá

ra, és már kezdheti is a jelölést. A jelölés akár több 

színben is lehetséges.

Thermark C-szalag
A Thermark Dry festékszalagokkal (Cszalag) a jelölés 

könnyű és gyors művelet. A szalagok nem hagynak 

foltot az ujjakon vagy a munkaterületen. A Cszala

gok 12 színben és fehérben, több szélességben kap

hatók. A DP2000T és DPJunior gépekhez alkalmas.

Thermomark
Jelöljön bármilyen terméket gyorsan és egyszerűen 

a gazdaságos hottranszferünkkel, amely olyan tiszta 

és éles képeket biztosít, amelyek mosás után is meg

őrzik kinézetüket. A Thermomark ideális védjegyek, 

logók, dekorációs minták és sok más nyomására.  

A rugalmasság és a könnyű használat ideálissá teszi 

a színkódokkal ellátott logók és különböző jelölések 

bármilyen textilre való felhelyezésére.

KÖZVETLEN JELÖLÉS

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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HOGYAN MUKÖDIK 
A THERMOPATCH:
a meglévő tervek ismételt megrendelésének egyszerű és gyors 

módja 

EGYEDI ÜGYFÉLARCHÍVUM 

Nem kell többé időt töltenie a régi dokumentumok közötti  

kutakodással: egyszerűen írja be a logó nevét.

TALÁLJA MEG GYORSAN A KERESETT 
LOGÓT 

Az összes látványterv egy egyedi azonosító számmmal rendelkezik.

MINDEN KORÁBBI MEGRENDELÉSI ADAT 
RENDELKEZÉSRE ÁLL 
Kísérje figyelemmel forgalmát és készletszintjeit a korábbi  

rendelések adatai alapján. 

KÜLDJE EL NEKÜNK A GRAFIKÁRA  
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKET
Néhány egyszerű lépéssel azonnal elkészítheti az új grafikákat. 

RENDELJEN KÉNYELMESEN 
Külön hely a jóváhagyásra váró grafikai megoldásoknak, amelye

ket elmenthet és kinyomtathat, hogy aztán bármikor könnyen 

megtekinthesse és elküldhesse ezeket. 

MÓDOSÍTÁSOK AZ UTOLSÓ PILLANATBAN 
Válassza ki az opciókat, és adja meg a paramétereket.  

Ennyire egyszerű. 

FELHASZNÁLÓBARÁT RENDSZER 
Teljes mértékben webes alapú, ami azt jelenti, hogy nincs szükség 

bonyolult képzésekre. 

SZÉLES TERMÉKKÍNÁLATUNK MINDEN 
ÜZLETI IGÉNYT KIELÉGÍT 
Szakértői csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

ONLINE MEGRENDELÉS, 
HATÉKONY MEGKÖZELÍTÉS 

ONLINE FELDOLGOZÓ ESZKÖZÜNK
SEGÍT ABBAN, HOGY HATÉKONYAN  
KEZELJE VÁLLALATA ARCULATÁT 
Mi itt, a Thermopatchnél abban hiszünk, 

hogy szolgáltatásaink még a világszínvonalat 

is meghaladhatják. Szakértői csapatunk online 

elérhető, hogy segítséget és iránymutatást 

nyújtson Önnek a legjobb jelölési és címkézé

si megoldásokkal kapcsolatban. A megfelelő 

döntések meghozatalához segítséget kérhet 

szakértőinktől. Online rendelési rendszerünk 

egyedi megoldást kínál az emblémák és transz

ferek megrendeléséhez, és nincs szükség külön 

szoftvertelepítésekre.Online megrendelés 

esetén gyorsan és egyszerűen létrehozhatja 

személyes könyvtárát.Tekintse meg, tárolja és 

hívja elő grafikai terveit egyetlen kattintással.
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Thermopatch
Thermopatch Kft.

Petőfi Sándor u. 5

1052 Budapest, Hungary

Tel/Fax: +36 (1) 318 34 11

Mob. +36 (70) 318 84 11

www.thermopatch.com

Thermopatch BV (Corporate office)

P.O. Box 50052

1305 AB Almere, Hollandia

Draaibrugweg 1416

1332 AD Almere, Hollandia

Tel: +31 (0) 36 549 11 33

Fax: +31 (0) 36 532 03 98

sales@thermopatch.nl
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