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INNOVATIEF

Thermopatch staat aan de top in de 
markt van moderne labelsystemen, 
heatsealapparatuur en transfers voor de 
industriële textielreiniging en leveranciers 
van bedrijfskleding. Vanuit onze eigen 
productie-units en via het netwerk van 
distributeurs leveren wij overal ter we-
reld kwaliteitsproducten. Dankzij praktijk-
gerichte en innovatieve oplossingen loopt 
Thermopatch al decennialang voorop.

Thermopatch internationaal

TOPKWALITEIT

Het productengamma van Thermopatch, 
waarvan deze brochure een overzicht 
geeft, is verdeeld in drie groepen: 
labelsystemen, heatsealpersen en identity-
producten. Voor elke groep is topkwaliteit 
het sleutelwoord. Dat wil zeggen: een 
lange levensduur, perfecte printkwaliteit 
en optimale wasbestendigheid in indus-
triële reinigingsprocessen.
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Experts in textielidentificatie

WENSEN UIT DE MARKT

Bij de ontwikkeling van onze identifica-
tiesystemen staat de klant voortdurend 
centraal. Via het internationale netwerk 
van distributeurs en eigen vestigingen 
houden we dagelijks contact met de 
gebruikers, zodat we voortdurend snel 
kunnen reageren op nieuwe ontwikkelin-
gen en inspelen op de vragen en wensen 
vanuit de markt. Een voorbeeld hiervan 
is dat we recent onze heatsealpersen 
hebben voorzien van geheel nieuwe 
software. Daarmee zijn de bediening en 
de controle niet alleen eenvoudiger, maar 
ook nauwkeuriger geworden.

MEER INFORMATIE

Over ons bedrijf en alle producten die we 
leveren, is vanzelfsprekend veel meer te 
vertellen. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met uw Thermopatch-dealer 
of een bezoek brengen aan onze site 
www.thermopatch.com. Op de site vindt 
u tevens pdf-versies van de brochures, 
technische specificaties en handleidingen 
van alle Thermopatch-producten.
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Labelsystemen
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Plytex maakt merken makkelijk

EENVOUDIG EN EFFECTIEF

Het Plytex-labelsysteem is even eenvou-
dig als effectief. In vier stappen print u 
uw tekst op zelfklevende Plytex-labels 
of voorgestanste band. Onderdeel 
van dit systeem is een printer met 
veelzijdige software: ‘Make Your Mark’ 
of het meer uitgebreide ‘BarTender 

programma’. Dankzij de zelfklevende 
laag aan de achterzijde positioneert u 
Plytex-labels eenvoudig op de textiel. 
Zodra het label op de gewenste plaats 
zit, bevestigt u het permanent met een 
Thermopatch-heatsealpers. 

TIJDBESPARING

De vernieuwde aanpak van Plytex 
bespaart u niet alleen tijd, maar verkleint 
ook de kans op vergissingen. Al vóór het 
persen kunt u een complete partij textiel 
voorzien van de juiste labels. Pas op het 
moment van distributie sealt u het label 
permanent in de kleding.

De perfecte oplossing voor  
de gezondheidszorg en  
middelgrote wasserijen.
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GEPERSONALISEERD

Met voorbedrukte Plytex-labels komt 
u tegemoet aan de vraag naar geperso-
naliseerde textiel. Onze speciale inkten 
garanderen blijvende, lichtechte kleuren 
die optimaal bestand zijn tegen industri-
ele wasprocessen. Voorbedrukte labels 
dragen veel bij aan het bedrijfsimago, dus 
kwaliteit is van groot belang.

Meer voorbeelden van Thermopatch textieldrukwerk?  
Kijk in de sectie ‘corporate identity’ van deze brochure.

HAARSCHERPE PRINTS

De vaklieden in de drukkerijen van 
Thermopatch zijn trots op hun pro-
ducten. Niet verwonderlijk: u ontvangt 
haarscherpe prints met levendige kleuren, 
met zorg geproduceerd volgens uw speci-
ficaties. Die nadruk op kwaliteit kenmerkt 
de transfers, emblemen en voorbedrukte 
labels van Thermopatch.
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Het sterke HiQ concept

ONVERWOESTBAAR

Het HiQ-systeem omvat onverwoestbare, 
soepele labeltapes, wasbestendige inkt-
films en geavanceerde printsystemen. De 
haarscherpe printkwaliteit van het HiQ-
systeem maakt het mogelijk veel meer 
gegevens op een label weer te geven dan 
voorheen. Dankzij de droge inktfilm zijn 
de afdrukken altijd even contrastrijk. Voor 
nóg meer gebruikersgemak is er Hytex: 
labelmateriaal dat is voorzien van een 
zelfklevende achterzijde, die het positio-
neren vereenvoudigt.

DE PERFECTE OPLOSSING

HiQ is meer dan alleen een nieuw 
labelmateriaal: het is een nieuwe weg in 
textielidentificatie. Gecombineerd met de 
A4+- of de E4-printer bieden de tapes en 
de inktfilms van dit systeem de perfecte 
oplossing voor elk labelvraagstuk. De 
A4+-printer kan worden uitgerust met 
een spoel die de papieren drager van de 
Hytex-labels keurig terugrolt. Ook is een 
optische sensor leverbaar die de positie 
van elk label exact bepaalt.

HiQ is het nieuwste concept in textielidentificatie, 
waarin labeltapes, inktfilms, software en printers 
optimaal samenwerken voor het beste resultaat.

productoverzicht8
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Het sterke HiQ concept

De unieke HiQ-labeltape is 
geweven met zeer sterke 
vezels. De speciale coating 
op de bovenzijde zorgt voor 
de scherpe prints. HiQ-labels 
zijn onverwoestbaar,  
maar tegelijkertijd flexibel  
en prettig om te dragen. 

Snel, compact, geruisloos. Dat zijn de 
sleutelwoorden van de HiQ-printer. Een 
fraai staaltje technologie dat optimaal is 
ingesteld op het specifieke HiQ-labelma-
teriaal en de bijbehorende inktfilm.

SNIJDEN

De HiQ-printer levert topkwaliteit. En 
kan zoveel als u wilt. Want naast het 
standaardmodel levert Thermopatch 
tevens een uitvoering met een snijmes, 
waarmee u de labels automatisch op 
maat snijdt. Een andere mogelijkheid is 
het stansmes, dat elk label perforeert. Op 
een later moment haalt u het label dan 
los om het te sealen. U kunt er zelfs voor 
kiezen een serie labels voor te stansen en 

Snel en stil printen

labelsystemen

vervolgens per reeks af te snijden. Wan-
neer u Hytex-materiaal gebruikt, kunt u 
de papieren drager oprollen met behulp 
van de afzonderlijk leverbare spoel. Ook 
Hytex is overigens leverbaar als voorbe-
drukte etiketten.
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Voor elke toepassing

HIQ-TAPE

De unieke HiQ-labeltape is geweven met 
een uiterst sterke vezel, die zorgt voor 
het mooie, gladde oppervalk. Dankzij de 
speciale coating op de bovenzijde is de 
print steevast haarscherp. De HiQ-labels 
zijn onverwoestbaar, maar tegelijkertijd 
flexibel. Hierdoor vormen ze geen belem-
mering bij het dragen van de kleding. Er is 
een ruime keuze in kleuren en formaten.

HYTEX

Het HiQ-materiaal is ook de basis van 
Hytex-labels. Deze labels zijn voorzien 
van een extra zelfklevende laag aan  
de achterzijde. De labels zijn leverbaar  
op rol, in acht formaten. Het formaat  
50 x 50 mm is ideaal voor transponders.

INITEX

Speciaal voor kwetsbare textieltypes 
ontwikkelde Thermopatch Initex. Dit  
extra dunne, flexibele weefsel kan worden 
toegepast bij lagere temperaturen en 
kortere perstijden.

CLEANROOM

Voor cleanroomtextiel is de cleanroom-
labeltape uitermate geschikt. De thermo-
plastische laag hecht uitstekend bij lage 
temperatuur.

MEDIRON

Voor het labelen van persoonsgebonden 
goed in de zorgsector bevelen wij  
Mediron aan. Mediron-labels zijn lever-
baar als voorgestanste rollen.
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BLIJVEND SCHERP

Inktfilms en labeltapes zijn in het HiQ-
concept onafscheidelijk. De droge 
– en dus schone – film produceert een 
scherpe, contrastrijke afdruk. Zelfs na 
tientallen intensieve wasbeurten vervaagt 
de print niet. Voor de natwas zijn er 
inktfilms in vier verschillende kleuren 
beschikbaar. Voor de chemische reiniging 
is er een inktfilm in zwart.

ThermoTrans

WASINSTRUCTIE ZONDER ZORGEN

Met ThermoTrans maakt u zelf eenvou-
dig wasinstructielabels voor kleding. U 
produceert in een ommezien uw eigen 
wasmerkjes met de HiQ-printer en het 
BarTender labelprogramma. Of u nou 
een enkel label nodig heeft, of juist een 
hele serie met opeenvolgende nummers 
en barcodes: met ThemoTrans kan het 
allemaal. De HiQ-A4+-printer snijdt de 
transfer automatisch op maat. Vervolgens 
brengt u de print aan met een heatseal-
pers van Thermopatch. Zo eenvoudig kan 
het zijn!

HiQ-inktfilm
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Make Your Mark BarTender

EENVOUDIG LABELEN

Het labelprogramma ‘Make Your Mark’ 
maakt de definitie van uw label heel 
eenvoudig. De software biedt een ruime 
keuze uit lettertypes, tekstposities en 
formaten. Vanzelfsprekend genereert het 
programma barcodes voor u en kunt u 
ook symbolen en logo’s plaatsen.

INTEGRATIE

‘Make Your Mark’ is ontwikkeld voor toe-
passing in een stand-alone omgeving. Maar 
ook in een lokaal netwerk functioneert 
het programma uitstekend. Wanneer u in 
de automatische modus werkt, wacht het 
programma tot er een tekstbestand bin-
nenkomt. Vervolgens wordt het bestand, 
zonder uw tussenkomst, overgezet naar 
de labelopmaak die u eerder bepaald 
heeft. Klaar om afgedrukt te worden!

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PRINT

BarTender is het labelpakket voor de 
veeleisende gebruiker. Ondanks de 
enorme hoeveelheid keuzemogelijkheden 
is de bediening niet gecompliceerd. Zowel 
de beginnende als ervaren gebruiker vindt 
moeiteloos zijn weg in dit gebruikers-
vriendelijke programma.

CENTRALE BEDIENING

Met BarTender is het mogelijk de printer 
aan te sturen vanuit een centrale locatie. 
Met behulp van de Administrator regelt u 
alle instellingen en permissies. Zo kunnen 
verschillende gebruikers uw labels wel 
afdrukken, maar niet wijzigen.

COMMANDER

Vergaand automatiseren is mogelijk met 
de Commander-module. Importeer een 
willekeurig tekstbestand – bijvoorbeeld 
een personeelslijst – en BarTender maakt 
er volautomatisch een serie labels van.  
Zo reduceert u de kans op fouten en 
spaart u tijd en geld.

productoverzicht

Labelsoftware voor alle doeleinden: van een 
eenvoudig tekstlabel tot complexe geïntegreerde 
oplossingen: Thermopatch biedt de oplossing. 
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Direct merken
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DIRECT OP STOF

De Cheetah DP 2000T is ideaal voor 
het direct op de stof aanbrengen van 
eigendomsmerken. Hierdoor is aparte 
labels innaaien of sealen niet langer nodig. 
De Cheetah kan op elke soort textiel 
een duidelijke afdruk maken van uw logo 
of tekst. Nieuw is de mogelijkheid van 
merken in meerdere kleuren, waarmee de 
prints extra aantrekkelijk worden.

De Cheetah doet alles

HOT TRANSFERS

Werkt u toch liever met transfers, dan 
kunt u kiezen voor de speciale uitvoering 
van de Cheetah DP 2000T. Daarmee 
voorziet u textiel in een oogwenk van 
een afbeelding. De laserstraal van de 
Cheetah geeft eerst de positie aan waar 
de transfer wordt afgedrukt. Direct 
daarna transporteert de machine de 
volgende afbeelding naar de juiste plek.

De laserstraal toont de positie 
voor de transfer

productoverzicht14
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DIRECT MERKEN

U kunt de Cheetah uitrusten met een 
metalen behuizing voor wisselende 
tekstregels. Daarvoor levert Thermopatch 
de bijbehorende letterset. Wilt u uw logo 
mee printen? Op aanvraag vervaardigen 
wij een cliché, goed voor vele duizenden 
afdrukken.

TRANSFERS AANBRENGEN

Met uw eigendomsmerk als losse 
transfers of op transferrollen is direct 
merken een kwestie van luttele seconden. 
De laser wijst de exacte positie aan. Het 
enige dat u zelf doet, is het indrukken 
van het voetpedaal. Lees meer over onze 
transfers op pagina 16 van deze brochure.

HEATSEALEN

Met het optioneel leverbare sealingpakket 
maakt u van uw Cheetah een machine die 
alle taken voor zijn rekening neemt. Naast 
het aanbrengen van een merk via cliché 
of transfer, sealt de machine ook labels of 
patches op uw textiel. Hiervoor heeft u 
dus geen andere machine nodig!

direct merken

De vele mogelijkheden van 
de Cheetah: merken, transfers 
aanbrengen en heatsealen.
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Hot transfers

Transfers zijn snel aan te brengen en niet 
duur in het gebruik. Met de kwaliteits-
transfers van Thermopatch voorziet u 
textiel van eigendomsmerken, kleurcode-
ringen en decoratieve afbeeldingen. 
De heatsealtransfers versterken uw 
bedrijfsimago, terwijl diefstal van linnen-
goed wordt bemoeilijkt. 

Een groot voordeel van transfers is de 
korte perstijd: in slechts vijf seconden 

brengt u de afbeelding permanent aan. 
De studio’s van Thermopatch zetten uw 
schets of logo snel en vakkundig om in 
een transfer. 

Als u vaak werkt met grote hoeveelheden 
linnengoed, dan zijn de transfers op 
rol ideaal voor u. Het werk wordt er 
aanmerkelijk lichter mee, zeker als u kiest 
voor de Cheetah DP 2000T (zie pagina 
14 van deze brochure).

productoverzicht16

W
W

W
.T

H
E
R
M

O
P
A
T
C

H
.C

O
M



Thermoseal-systemen
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Met de Y150 merkt u sneller dan ooit en 
heeft u minder kans op sorteerfouten. 
Kleding sorteren wordt een stuk een-
voudiger met de gekleurde labels van 
de Y150. Direct vanaf de vouwmachine 
sorteert u de artikelen op rolcontainers 
of rails. 

LOCATIE, DAG, WEEK, PARTIJ, BUNDEL

Met een Thermoseal-label houdt u vol-
ledige controle over de artikelenstroom. 
U reduceert het risico op tijdrovende 
vergissingen en zoekgeraakte kleding. De 
duidelijke opdruk maakt van sorteren een 
simpel klusje. Uw labelcode kan variëren 
van vier tot twaalf tekens, waarbij de 
labellengte automatisch wordt aangepast. 
Combineer de letter- en cijfercodering 

met een selectie uit de elf beschikbare 
kleuren om het sorteren nog eenvoudiger, 
en dus sneller te maken.

De Y 150 past overal

productoverzicht

Als het gaat om eenmalig 
merken, biedt Thermopatch 
de ideale oplossing met de 
Thermoseal-systemen. De 
labels hechten uitstekend en 
zijn gemakkelijk te verwijderen, 
zonder residu achter te laten.
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Direct merken met de Y 300 T

De Y 300 T is een geavanceerde machine 
voor het tijdelijk merken van textiel en 
speciaal ontworpen voor het gebruik in 
een beperkte ruimte. Diverse slimme 
kenmerken maken het werk met deze 
machine heel eenvoudig. Met de Y 300T 
kunt u dus in een handomdraai uw textiel 
tijdelijk merken. En de snelheid? Binnen 
een minuut is de machine klaar voor 
gebruik! Openen en sluiten gaat licht 
dankzij de relatief lange hefboom. Met het 
opnieuw ontworpen snijmes worden de 

labels scherp en strak afgesneden, zodat 
u geen last heeft van vezeldraden rondom 
het mes.

BARCODES

De Y 300 T werkt met brede labeltape. 
Daarop print u met gemak barcodes, 
dubbele tekstregels of labels met extra 
grote letters. De lengte van het label 
wordt automatisch aangepast aan het 
aantal tekens.

thermoseal-systemen
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THERMOSEAL-LABELTAPE

Thermopatch levert vanzelfsprekend 
ook speciaal merkband voor de Thermo-
seal-systemen. Het materiaal kan goed 
bedrukt worden, hecht goed, maar is ook 
eenvoudig te verwijderen. Leverbaar in de 
heldere kleuren geel, oranje, rood, grijs, 
lavendel, wit, groen, roze, blauw, goud en 
bruin. De tapes zijn geschikt voor vrijwel 
elke textielsoort, waaronder katoen, 
poly/katoen, polyesters en zelfs wol.

THERMOFLAGS®

In de gevallen waarin het Thermoseal-
label niet direct kan worden bevestigd 
op de kleding, biedt een Thermofl ag-label 
de oplossing. Het door u geprinte label 
wordt gesealt op de fl ag, dat u met een 
speld of een nietje aan de kleding of het 
textiel kunt bevestigen. Thermofl ags zijn 
leverbaar in dezelfde kleuren als het 
merkband voor de Thermoseal-systemen, 
zoals hiernaast genoemd. Thermofl ags zijn 
uitsluitend geschikt voor de natwas.

productoverzicht20
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Heatsealpersen
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Het elegante, ergonomische ontwerp van 
de Penguin gaat uit van twee persplaten, 
waarmee de doorvoersnelheid verdub-
belt. Dankzij de vernieuwende techno-
logie is er een uiterst korte opwarmtijd 
nodig van minder dan een minuut. Omdat 
u de Penguin met de hand bedient, heeft 
u geen compressor nodig. 

GRAFISCH DISPLAY

Het nieuwe grafische display informeert u 
nauwkeurig over de actuele waarden van 
temperatuur, energieverbruik en perstijd. 

Dankzij de slaapstand – weergegeven 
door een slapende pinguïn – is dit model 
heel zuinig in het gebruik. Met de HS-21 
heeft u de ideale machine in handen als 
u met kleine tot middelgrote partijen 
werkt.

Verdubbel uw productiviteit

Laat de pers het werk doen terwijl 
u de volgende klus voorbereidt… 
dat is nog eens efficiëntie!

productoverzicht

De geavanceerde heatsealpersen van 
Thermopatch zijn ontworpen voor het 
oppersen van alle producten. Labels, 
emblemen en transfers, maar ook 
reparatiemateriaal, kunnen met deze 
persen uitstekend en eenvoudig  
worden aangebracht.
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COMPACT

De compacte HS-4-C Beaver opent auto-
matisch aan het eind van elke perscyclus. 
Te lang persen, met het risico van ver-
schroeide kleding, behoort daarmee tot 
het verleden. De pers is ideaal voor het 
aanbrengen van labels, eigendomsmerken 
en reparatiepatches bij middelgrote 
partijen textiel. 

ENERGIEZUINIG

Waar een compressor niet gewenst of 
niet mogelijk is, levert de HS-4-C de 
capaciteit die u nodig heeft. Altijd bij de 
hand, altijd betrouwbaar. En dankzij het 
keramische verwarmingselement en de 
speciale spaarstand is de HS-4-C zeer 
zuinig in het gebruik.

Betrouwbare keus voor professionals

Opent automatisch na de ingestelde perstijd 
en is energiezuinig.

heatsealpersen 23
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Van 0 tot 200 in enkele seconden

Snelheid is het opvallendste kenmerk 
van de Thermoseal Fox. Zodra u de pers 
in werking zet, schiet de temperatuur 
omhoog tot het gewenste niveau. En de 
Thermoseal Fox biedt meer.

ENERGIEZUINIG

De Fox heatsealpers staat bekend om 
het economische gebruik van energie. 
Vanzelfsprekend beschikt de Fox ook 
over een slaapstand die het verbruik in de 
standby-modus tot een minimum redu-
ceert. Deze machine verbruikt minder 
energie dan welke andere conventionele 
heatsealpers dan ook.

DUIDELIJK DISPLAY

Het display van het afzonderlijke bedie-
ningspaneel biedt een schat aan informa-
tie over de machine. Zowel de tempera-
tuur als de druk en de perstijd leest u 
af op het scherm. Onder de sneltoetsen 
kunt u diverse combinaties van druk, 
temperatuur en tijd bewaren en via het 
paneel afl ezen.

De Fox NL-10 staat 
klaar voor gebruik in 
luttele seconden

productoverzicht24
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De Alligator HS-11 is gebouwd voor 
robuuste kracht. Het is de enige heatseal-
pers ter wereld met verwarmde boven- 
en onderplaten.

MINDER LABELVERLIES

De Alligator HS-11 beschikt over forse 
persplaten van 125 x 150 mm, elektroni-
sche verwarmingselementen, een digitaal 
display en veel werkruimte tussen de 
platen. De pers genereert meer druk tus-
sen beide perskussens dan welke andere 
heatsealpers dan ook. Het resultaat: 
minder labelverlies!

UITWISSELBAAR

Voor de ene klus geeft u de voorkeur 
aan een groot werkoppervlak, terwijl 
andere werkzaamheden juist om een 
klein perskussen vragen. Daartoe zijn er 
voor de Alligator verscheidene kussens 
leverbaar, die snel uitwisselbaar zijn. Door 
het formaat van het perskussen af te 
stemmen op de werkzaamheden, concen-
treert u de benodigde druk optimaal op 
het oppervlak.

OMKEREN

Voor het aanbrengen van geborduurde 
emblemen is het mogelijk de boven- en 
onderplaat om te keren.

Solide kracht

De Alligator, de enige heatsealpers met 
verwarmde boven- en onderplaten

heatsealpersen 25
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RAZENDSNEL

De Mammoet NL-15-R warmt razend-
snel op en gaat automatisch over op de 
zuinige slaapstand na een korte periode 
van inactiviteit.

DUBBELE PERSPLAAT

De twee persplaten maken het mogelijk 
de kleding met het label klaar te leggen 
terwijl de machine nog aan het werk is. 
Dat maakt deze pers uitermate geschikt 
voor iedereen die werkt met grote 
partijen textiel. Optioneel leverbaar is het 
voetpedaal.

AUTOMATISCH

Een handige extra aan deze pers is de 
automatische modus. In deze stand treedt 
de pers direct in werking zodra u de arm 
in positie heeft gebracht.

RECHTHOEKIGE PLATEN

Naast de standaarduitvoering is de NL-15 
ook leverbaar met rechthoekige platen, 
die u een werkoppervlak bieden van  
125 x 155 mm.

Altijd aan ’t werk

productoverzicht

Geavanceerde technologie in een modern 
en ergonomisch jasje: dat is de beste  
omschrijving van de Mammoet NL-15-R. 
Ideaal voor grote partijen textiel.
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Krachtpatser
Veel ruimte heeft u niet nodig voor de 
NL-22 heatsealpers. Toch is de pers 
uiterst stabiel en geschikt voor elke 
heatsealklus. Een handige krachtpatser, die 
gemakkelijk te vervoeren is. 

CAP SEALER

Naast de normale uitvoering met een 
praktisch klein perskussen, is er de cap 
sealer. Emblemen aanbrengen op een pet 
is geen probleem dankzij het voorge-
vormde perskussen en het verwarmings-
element. De perstijd stelt u eenvoudig in 
op het digitale display.

VOOR ONDERWEG

Met zijn geringe gewicht en elegante 
behuizing is de NL-22 letterlijk overal 
inzetbaar en eenvoudig mee te nemen. 
Veel ruimte heeft u niet nodig voor deze 
multifunctionele heatsealpers. heatsealpersen 27
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Wie op zoek is naar solide machines voor 
speciale toepassingen, vindt bij Thermopatch 
de juiste heatsealmachines. Bijvoorbeeld met 
extra breed persoppervlak en opmerkelijk  
veel werkruimte.

productoverzicht28
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Paradepaardjes

DE NL-25:VEELZIJDIG

De NL-25 is een van de meest veelzijdige 
persen in het uitgebreide aanbod van 
Thermopatch. Zoekt u een machine 
waarmee u moeiteloos emblemen en 
transfers aanbrengt op T-shirts, petten en 
paraplu’s? Uw zoektocht stopt hier: de 
NL-25 kan het allemaal aan met opmer-
kelijk gemak.

VOLOP WERKRUIMTE

Na elk perscyclus opent de NL-25 auto-
matisch. De grote perskop draait vanzelf 
naar rechts, waardoor u direct de ruimte 
heeft om het artikel te verwijderen en 
het volgende voor te bereiden. De solide 
machine staat stevig op de bijgeleverde 
tafel en is voorzien van accessoires 
zoals een shirt-standaard en het handige 
positioneringslampje. 

DE NL-18: EENVOUDIGE BEDIENING

De NL-18 is een handbediende heat-
sealpers van hoge kwaliteit. Dankzij de 
eenvoudige bediening en het zeer forse 
werkoppervlak van 38 x 38 centimeter 
is dit voor veel gebruikers de ideale ma-
chine. Het ver uitzwaaiende perselement 
geeft u alle ruimte om te werken.

COMPUTERGESTUURD

De NL-18 is uitgerust met een unieke, 
computergestuurde eenheid die continu 
de temperatuur, tijd en persdruk bewaakt. 
De druk past u handmatig aan met de 
knop aan de bovenzijde. 

TIPTOETS

Als extra beschikt de NL-18 over 
tiptoetsen waarmee u de hydraulische 
druk instelt. Zo combineert deze machine 
comfort en gebruikersgemak, terwijl de 
persdruk consistent blijft.

heatsealpersen 29
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Jun-Air, de stille kracht
Wanneer u een stille, betrouwbare 
persluchtvoorziening nodig heeft, zijn 
de Jun-Air-compressors een uitstekende 
keus. Krachtbronnen voor perslucht, die 
nauwelijks hoorbaar zijn.

EENVOUDIG VERPLAATSEN

Elke Jun-Air-compressor is volledig uitge-
rust met onder meer een veiligheidsven-
tiel, variabele drukafstelling, vochtafvoer 
en overdrukkleppen. Een van de meest 
opvallende kenmerken van de Jun-Air-
compressor is het nauwelijks hoorbare 
geluid. Daarnaast is het apparaat heel 
eenvoudig te bedienen. Hoewel de 
constructie uiterst robuust is, verplaatst u 
de compressor met het grootste gemak. 
Een Jun-Air past overal!

De meest betrouwbare bron 
van perslucht

productoverzicht30
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Jun-Air, de stille kracht
Identity
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NIEUWE VEZELS EN INKTEN

De ervaring van Thermopatch op het 
gebied van emblemen en transfers begon 
al in het midden van de jaren zestig. Toen 
introduceerden wij het Thermocrest-
embleem. Tot op de dag van vandaag is 
dit type veelgevraagd voor werkkleding. 
Uiteraard is het niet gebleven bij dat 
eerste type. Vooral in de laatste jaren zijn 
onze researchers erin geslaagd nieuwe 
vezels en inkten te combineren tot 
nieuwe, hoogwaardige typen emblemen 
en transfers. Het team van Thermopatch 
geeft u graag advies over de specifieke 
kenmerken van de diverse transfers en 
emblemen.

Corporate identity

KWALITEIT

Een uitstekende manier om uw bedrijfs-
beeld onder de aandacht te brengen, is 
via bedrijfskleding. Uniformen en werk-
kleding, maar ook bedrijfstextiel, kunnen 
uitstekende dragers zijn van uw imago. 
Belangrijk is dat kwaliteit hierbij voorop 
staat. Voor Thermopatch is dat een 
vanzelfsprekendheid. Wij bieden u ruime 
mogelijkheden om uw beeldmerk aan te 
brengen op bedrijfskleding. 

productoverzicht

In de huidige samenleving is 
het imago van uw bedrijf van 
het grootste belang. Te midden 
van de talloze beelden die ons 
omgeven, moet uw beeldmerk 
erbovenuit steken. Thermopatch 
heeft decennialang ervaring om 
u hierbij van dienst te zijn.
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identity

Ready Emblems

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

Ready Emblems zijn de enige textiel-
emblemen op de markt die u bijna 
onbeperkte vrijheid geven in de vorm-
geving. Gedetailleeerde fotografische 
afbeeldingen, verzadigde kleuren en 
subtiele verlopen vormen geen enkel 
obstakel. Uniek is ook dat de emblemen 
in elke vorm gesneden kunnen worden. 
Computergestuurde snijmachines volgen 
de contouren met grote precisie.

KLEINE OPLAGE

Dankzij de geavanceerde productiemeth-
ode kan Thermopatch Ready Emblemen 
aanbieden vanaf een oplage van slechts 
vijftien stuks. En even helder als de volle 
kleuren is de prijsstelling van Ready Em-
blemen: u kiest een borstzakformaat – tot 
100 cm2 – of een rugformaat. Uiteraard 
zijn de emblemen industrieel wasbaar tot 
90 graden.
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FOTOGRAFISCHE FLEXIBILITEIT

Flex-Image is een meeplooiende fullcolour 
transfer. Bijzonder is de fotografische 
kwaliteit van het beeld. Met behulp van 
moderne technieken is het mogelijk foto’s 
en illustraties met hoge resolutie om te 
zetten naar een opvallende transfer, die 
bestand is tegen zware wasprocessen.

TOEPASSINGEN

Flex-Image is bijzonder geschikt voor 
soepele, elastische kleding. T-shirts, 
polo’s, voetbalshirts en fitnesskleding 
lenen zich uitstekend voor Flex-Image, 
evenals representatieve artikelen waarbij 

de uitstraling van groot belang is. De 
hoge kwaliteit en de bijna onbegrensde 
keuze in de afbeeldingen maken de Flex-
Image een gewilde transfer voor tal van 
kledingsoorten.

VEILIGHEID

De Flex-Image-transfer voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften die zijn beschre-
ven in de normen NEN-EN 531 en NEN-
EN 533. Op de website van Thermopatch 
kunt u de TNO-rapporten ophalen waarin 
de uitstekende vlamwerende eigenschap-
pen van de transfer door onderzoek 
worden bevestigd.

Flex-Image

productoverzicht

STERK EN SOEPEL

Truflex is het meest veelzijdige embleem 
in het totale gamma van Thermopatch. 
Het speciale basismateriaal is soepel 
genoeg om de plooien van de kleding 
moeiteloos te kunnen volgen, maar 
doorstaat tegelijkertijd zonder enige 
problemen intensieve industriële reiniging. 
Truflex kenmerkt zich door een haarfijn 
beeld en verrassend levendige kleuren. 
Alle kleurcombinaties en vrijwel alle 
formaten zijn mogelijk.

TOEPASSINGEN

Truflex is ideaal voor intensief gebruikte 
beroepskleding die vraagt om heldere 
kleuren en beelden met hoge resolutie. 
Denk hierbij aan kleding voor bewakings-
diensten, alarmdiensten en bedrijven in 
de beveiliging. Op beschermende kleding 
met een brandvertragende coating is 
Truflex het meest geschikte embleem op 
de markt. 

Truflex 
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COMPLETE VRIJHEID

Topline-emblemen worden gedrukt op 
een soepele, maar zeer sterke kunstvezel. 
Deze ondergrond houdt de drukkleuren 
fris en levendig en zelfs de fijnste lijnen 
zichtbaar. Vooral gecompliceerde illustra-
ties zijn gebaat bij de kwaliteit van 
Topline. Stelt u of uw klant de hoogste 
eisen aan de weergave van de huisstijl, 
dan is Topline de keuze bij uitstek. Naast 
de 21 standaardkleuren en tachtig 
formaten kunt u ook uw eigen specifica-
ties opgeven.

Topline

identity

ROBUUST

Sinds de introductie in de jaren ’60 van 
het Thermocrest-embleem is dit succes-
volle type niet meer weg te denken uit 
de wereld van de bedrijfskleding. Ther-
mocrest is goed bestand tegen extreme 
reinigingstechnieken en onderscheidt zich 
door de karakteristieke textuur.

HET EEUWIGE LEVEN

Thermocrest- en Topline-emblemen zijn 
schoolvoorbeelden van de aandacht die 
Thermopatch schenkt aan topkwaliteit. 
Zelfs onze eigen, hoge eisen die we stel-
len aan wasbaarheid worden overtroffen. 
In normale omstandigheden overleven 
Thermocrest- en Topline-emblemen zelfs 
het kledingstuk!

Thermocrest

FLEXIBEL

Flextrans is een transfer die mee rekt 
met de stof. Net als Truflex biedt Flex-
trans een constante hoge kwaliteit met 
sterke kleuren en een hoog oplossend 
vermogen. Elke kleurcombinatie en elk 
formaat is mogelijk.

TOEPASSINGEN

Dankzij de plooibaarheid is de Flextrans 
transfer ideaal voor sportkleding en 
andere artikelen van elastische stof. 
Daarnaast zijn promotionele kledingstuk-
ken zoals T-shirts en polo’s zeer geschikt 
voor Flextrans-transfers.

Flextrans 
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Reflecterende  
materialen

VEILIGHEID

Nu veiligheid steeds belangrijker wordt 
in het ontwerp van beroepskleding en 
uniformen, neemt ook het belang toe van 
reflecterende materialen. Thermopatch 
heeft recent veel onderzoek verricht naar 
de optimale reflecterende emblemen en 
transfers. Op basis daarvan presenteren 
wij nu plottertransfers die uitstekende  
resultaten bieden op veiligheidskleding 
voor alarmdiensten, onderhoudsperso-
neel en beveiligers.

EXTRA DIMENSIE

Met de plottertechniek drukt Thermo-
patch een breed gamma aan transfers 
in vele kleuren en maten. Bovendien 
hebben wij een techniek ontwikkeld 
waarmee emblemen in kleur gedrukt 
kunnen worden op reflecterend materiaal. 
Daarmee voorziet u uw bedrijfsimago 
van een extra dimensie die beslist de zo 
belangrijke aandacht trekt.

Reflecterende emblemen  
en transfers bevorderen de  
veiligheid en laten uw logo zien  
in alle omstandigheden. 

productoverzicht36
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Van alle markten thuis

identity

Behalve transfers biedt Thermopatch ook 
diverse andere producten die u van dienst 
kunnen zijn bij de corporate identity van uw 
bedrijf of het bedrijf van uw klant. En steeds 
geldt: kwaliteit staat voorop.

PLAKBAND

Met het speciale plakband van Thermo-
patch kunt u emblemen en transfers 
tijdelijk bevestigen. Zo voorkomt u 
verschuivingen voordat het item definitief 
geseald wordt. Voor dit plakband is een 
handige dispenser leverbaar.

HELMEMBLEMEN

De helmemblemen van Thermopatch zijn 
bestand tegen schuren en weersinvloe-
den. Deze emblemen zijn leverbaar met 
een transparante of witte achtergrond. 
Thermopatch ontwikkelde een lijmlaag 
die de veiligheidsnorm van de helm op 
geen enkele manier aantast.

ID-HOUDERS

Onze ID-houders vormen de oplossing 
voor een bekend probleem: waar laten we 
de identiteitskaarten die we steeds vaker 
op de werkvloer zien? Deze houder van 
textiel sealt u eenvoudig op de borstzak, 
tegelijk met de beschermende bovenlaag. 
Hierin kunt u alle gangbare ID-kaarten 
bevestigen. Leverbaar in wit en fluoresce-
rend geel.
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HERGEBRUIK

Wij drukken uw logo op de badge en u 
schuift het naamlabel erin. Dat is alles 
wat u hoeft te doen om goed en her-
kenbaar voor de dag te komen. Badges 
zijn ontwikkeld voor eenmalig gebruik 
op bijvoorbeeld conferenties, beurzen en 
andere evenementen. Maar deze badges 
zijn prima geschikt voor hergebruik op 
verschillende gelegenheden. U hoeft 
alleen maar het naamlabel te wisselen.

Even voorstellen: badges

De badges van Thermopatch worden 
gekenmerkt door snel sluitende  
en stevige bevestigingspinnen

productoverzicht38
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Materialen
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GEPATENTEERDE LIJMLAAG

De ongeëvenaarde thermoplastische 
lijmlaag van Thermopatch is het resultaat 
van een unieke, gepatenteerde techno-
logie. Alle materialen van Thermopatch 
– emblemen, reparatiepatches en label-
tapes – zijn voorzien van deze soepele, 
dunne lijmlaag.

GROTE KEUZE

Het reparatiemateriaal van Thermopatch 
is leverbaar op rol of als gestanste pat-
ches. In het gamma van honderd verschil-
lende stoffen en 27 patchformaten vindt u 
beslist het artikel dat u nodig heeft.

Reparatiemateriaal

productoverzicht

Sinds de oprichting van 
Thermopatch is het 
bedrijf leidend geweest 
in heatsealtechniek en 
sealmateriaal.
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PLYTEX

Plytex-materiaal biedt de oplossing voor 
enkele nadelen die aan conventioneel 
reparatiemateriaal kleven. Zo is het niet 
langer nodig de plek voor bevestiging te 
markeren, en krullen de patches niet op. 
Met Plytex-patches bereidt u de reparatie 
in alle rust voor en bevestigt u de patch 
pas later permanent.

SPECIALS

Heeft u reparatiepatches nodig voor 
speciale artikelen zoals legeruniformen? 
Geen zorgen! Stuur ons de stof, en wij 
brengen de thermoplastische lijmlaag aan. 
Voorts stansen wij de benodigde patches 
uit volgens uw specificaties.

Speciale patches

materialen

TRANSPONDERPATCHES

Een speciale uitvoering is de trans-
ponderpatch. Deze kleine, ronde patch 
ontwikkelden wij om RFID-chips op een 
praktische manier te bevestigen. Gewoon 
tien seconden onder de Thermopatch 
heatsealpers en uw transponder zit 
permanent vast.

DOE-HET-ZELF

In onvoorziene situaties kan het handig 
zijn: de befaamde thermoplastische lijm-
laag van Thermopatch op rol, waarmee u 
zelf uw patch maakt.
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Labeltapes

Thermopatch-labeltapes zijn van een uit-
zonderlijke kwaliteit. De dunne, soepele 
thermoplastische laag brengen wij aan 
op een reeks van verschillende stoffen, 
die elk geschikt zijn voor een bepaald 
toepassingsgebied. Zo ontwikkelden wij 
recent de Mediron-tape, die speciaal voor 
de gezondheidszorg werd gemaakt (foto 
linksboven). 

Op deze en de volgende pagina vindt u 
een beknopt overzicht van de beschik-
bare labeltapes.

HIQ-LABELTAPES

De unieke HiQ-labeltapes worden gewe-
ven met een zeer sterke vezel. Toch heb-
ben de tapes een satijnzacht oppervlak. 
De bovenlaag bestaat uit een bijzondere 
coating waardoor de opdruk scherp en 
helder blijft. De labels zijn soepel en 
bieden veel draagcomfort, maar zijn toch 
bijzonder slijtvast. HiQ-tapes zijn lever-
baar in diverse kleuren en breedtes.

HYTEX

HiQ-materiaal vormt ook de basis van 
Hytex. Dit label heeft aan de achter-
zijde van de lijmlaag een extra zelfkle-
vende film. Hytex-labels zijn leverbaar 
op papieren dragers in diverse formaten. 
Het formaat 50 x 50 mm is ideaal voor 
gebruik met transponders.

productoverzicht42
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INITEX

Het nieuwe Initex-label kenmerkt zich 
door de extra dunne stof. Dit weefsel 
biedt het voordeel van kortere perstijden 
en lagere sealtemperatuur, ideaal voor 
kwetsbare stoffen. Deze labeltapes kun-
nen niet worden voorgestanst of bedrukt.

CLEANROOM

Voor cleanroomtextiel ontwikkelde 
Thermopatch een speciale lijmlaag die 
optimaal hecht op deze stoffen.

MEDIRON

De extra dunne, witte Mediron-label-
tapes zijn ideaal voor het merken van 
persoonsgebonden goed in de gezond-
heidszorg. Mediron is leverbaar als 
voorgestanste labels op rol.

PLYTEX

Plytex-tapes zijn pin-feed rollen met 
zelfklevende labels, die in verschillende 
formaten leverbaar zijn. De labels kunnen 
worden voorbedrukt met het beeldmerk 
van uw bedrijf.

THERMOSEAL

Voor onze Thermoseal-systemen – te 
vinden in deze brochure op pagina 18 
tot 20 – gebruiken we speciale tapes die 
bestand zijn tegen chemische reiniging. 
Deze Thermoseal-tapes zijn leverbaar in 
dertien kleuren en twee verschillende 
breedtes.

materialen 43
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Inktcassettes

Vele uren van onderzoek zijn gaan zitten 
in de ontwikkeling van onze reeks speci-
ale inktcassettes. Voor elk labelsysteem 
dat in deze brochure gepresenteerd 
wordt, biedt Thermopatch de passende 
cassette aan. Ook voor oudere systemen 
hebben wij de juiste cassette of het pas-
sende inktlint in huis! 

productoverzicht44
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Droge inktlinten

Texmarkers
Hoewel ons programma van gebruikers-
vriendelijke labelsystemen blijft vernieu-
wen, is er altijd vraag naar de goede oude 
merkstift. 

Onze merkpennen laten een onuitwisbare 
afdruk achter, die elk industrieel waspro-
ces moeiteloos weerstaat.

HiQ inktfilms

Inktfilms en labeltapes vormen samen 
het hart van het HiQ-concept. Deze 
droge, dus schone inktlinten geven een 
haarscherpe, heldere afdruk. Uiteraard is 
de inkt optimaal wasbestendig. Voor de 
natwas zijn er inktfilms in vier kleuren 
beschikbaar, voor de chemische reiniging 
is de kleur zwart voorhanden.

Droge inktlinten voor de PermaPrint 
en Decoprint merkmachines leveren 
wij in een breed spectrum aan kleuren 
en breedtes. Met de inktlinten, ook 
bekend als C-tapes, krijgt u een schone, 
scherpe afdruk die bestand is tegen zware 
wasprocessen. 
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Voorgedrukte barcodes

In enkele situaties is het beter de 
barcodelabels niet ter plekke te produ-
ceren, maar deze al op voorhand te laten 
printen op Thermopatch-labeltape. 
Wij doen dat graag voor u. Grote 
hoeveelheden barcodelabels printen wij 
geheel volgens uw wensen. Informeer 
naar de mogelijkheden!

Temperatuurmeter

Deze handzame temperatuurscanner 
toont aan of uw heatsealpers accuraat 
is. Voor een optimaal resultaat van uw 
heatsealwerk raden wij aan de tempera-
tuur regelmatig te controleren. 
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Reserve-onderdelen
en technisch advies

Als een van de leidende bedrijven op 
het gebied van textielidentifi catie en 
heatsealtechniek, heeft Thermopatch een 
verantwoordelijkheid voor uitstekende 
dienstverlening. Daarom voeren wij 
een grote voorraad reserveonderdelen, 
vanaf de oudste machines tot de laatste 
ontwikkelingen.

Resource disc

De Thermopatch resource disc maakt 
deel uit van elke levering van apparatuur. 
De dvd bevat drivers, programmatuur, 
handleidingen en referentiemateriaal.
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