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INHOUD

Inhoudsopgave en introductie

U bent geinteresseerd in een partij die een 

bedrijfsidentiteit zo optimaal mogelijk vertaalt 

in sterke identity-producten. Lees verder 

Promotional wear

Een poloshirt voorzien van een bedrijfslogo, 

een T-shirt met een bekende reclameslogan; 

we zien het dagelijks om ons heen. Lees verder 

Sportswear

Vandaag de dag is sportkleding zo ontworpen 

dat het draagcomfort maximaal is. Lees verder 

Workwear

Werkkleding is er in alle soorten en maten.  

Van nette uniformen tot stoere outfits.  

Lees verder 

Safetywear

Elke dag zijn politiemensen, brandweerlieden 

of reddingswerkers op diverse locaties aan het 

werk voor onze veiligheid. Lees verder 

Heatsealpersen

Onze heatsealpersen vormen de essentiële 

basis voor perfecte emblemen of transfers. 

Lees verder

Webshop

Thermopatch webshop: altijd dichtbij

Kwaliteit en snelheid; het zijn twee van onze 

belangrijkste kernwoorden. Lees verder

Welkom! Uw interesse in Thermopatch zegt iets over u. U bent geinteres-

seerd in een partij die een bedrijfsidentiteit zo optimaal mogelijk vertaalt in 

sterke identity-producten. Een partner die wereldwijd aan de top staat als 

het gaat om labeling, transfers en emblemen op textiel. Thermopatch is die 

partner.

Thermopatch produceert afbeeldingen voor bedrijfs- en sportkleding en 

promotioneel textiel. Waarbij de hoogste kwaliteit en service altijd zijn 

gegarandeerd. Die zekerheid bieden we al sinds 1934. Inmiddels zijn we 

wereldwijd uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in deze markt. 

Van moderne labelsystemen tot heatsealapparatuur, van emblemen tot  

transfers – Thermopatch biedt u een scala aan producten. Maak kennis met 

onze innovatieve dienstverlening en ontdek de ongekende mogelijkheden.

IDENTITY PRODUCTS
1

04

REKBAARHEID
OP ELKE ONDERGROND...

Een poloshirt voorzien van een bedrijfslogo, een T-shirt met een bekende 

reclameslogan; we zien het dagelijks om ons heen. Promotional wear is 

een effectieve, krachtige manier om een bedrijf of merk te promoten. Een 

medewerker of klant die wordt gezien met een artikel waarop een logo 

of boodschap staat van een onderneming, draagt bij aan de professionele  

uitstraling en merkbekendheid.

Vaak is de inzet van promotional wear effectiever dan adverteren – het 

product is continu onder de aandacht van het publiek. Voorwaarde is wel 

dat het product als geheel een hoge kwalitatieve uitstraling heeft. Het 

vormt immers het visitekaartje van een onderneming. Thermopatch biedt 

de hoogste kwaliteit in emblemen en transfers om promotional wear de 

beste uitstraling te geven. Heatseal, borduurwerk of flexibele transfers:  

ons zeer gevarieerde assortiment biedt een antwoord op elke corporate 

identity-vraag. 

PROMOTIONAL WEAR
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2WASECHTHEID IN 
IN ALLE SITUATIES

SPORTSWEAR

Vandaag de dag is sportkleding zo ontworpen dat het draagcomfort  

maximaal is. Hightech stoffen, garens en afwerking dragen bij aan de hoge 

prestaties van sporters wereldwijd. Net als in de topsport gaat Thermo-

patch ook voor één doel: de beste prestatie leveren. Wij bieden door onze 

innovatieve technieken een perfect antwoord op de vraag naar transfers en 

emblemen op technisch textiel en sportkleding. Niet voor niets hebben vele 

sportverenigingen en voetbalclubs gekozen voor Thermopatch als partner. 

Evenals hun sponsors verlangen zij topkwaliteit in identity-producten. Dit 

geldt overigens niet alleen voor sportkleding maar ook voor promotionele 

kleding en merchandise. Onze ongeëvenaarde printtechnieken bieden de 

hoogste kwaliteit: scherp, kleurrijk en vooral duurzaam. 
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3HOGE KLEURENINTENSITEIT 
EN UV-BESTENDIGHEID
ALTIJD EN OVERAL...

WORKWEAR

Werkkleding is er in alle soorten en maten. Van nette uniformen tot 

stoere outfi ts. In veel gevallen is het dragen van werkkleding zelfs verplicht. 

Dragers van werkkleding komen regelmatig in contact met publiek. Hun 

kleding wordt daarmee een essentieel onderdeel van de corporate identity 

van een bedrijf. Denk aan een bankmedewerker, een serveerster of service-

monteur: vaak is in een oogopslag duidelijk voor welk bedrijf iemand werkt.

Het toevoegen van een hoogwaardig embleem of transfer is een effectieve 

methode om de professionele uitstraling te vergroten alsook de merk-

bekendheid. Thermopatch biedt voor werkkleding oneindig veel mogelijk-

heden om de corporate identity te versterken. Van heatseal tot borduursel, 

van transfer tot label: voor elke situatie of vraag in deze branche hebben wij 

een passend antwoord. 
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4WARMTEBESTENDIG ONDER DE 
ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

SAFETYWEAR

Elke dag zijn politiemensen, brandweerlieden of reddingswerkers op 

diverse locaties aan het werk voor onze veiligheid. Maar het begrip veilig-

heid geldt eveneens voor deze mensen zelf. Hun uniformen of werkkleding 

moeten sterk zijn en tegen een stootje kunnen. Verder moeten de opge-

brachte transfers en emblemen duidelijk zichtbaar zijn en voldoen aan de 

meest strenge veiligheidseisen. Thermopatch is al decennia lang leveran-

cier van high visibility emblemen voor diverse korpsen en organisaties over 

de hele wereld. Ons uitgebreid assortiment aan refl ecterende transfers 

en emblemen zijn zichtbaar onder de meest moeilijke situaties. Daarbij 

kunnen onze high visibility emblemen worden toegepast op kleding die 

moet voldoen aan de strenge Europese EN-471 en EN-1150 norm. Onze 

safety wear producten zijn beschikbaar in diverse vormen en kleuren. 

Emblemen en transfers van Thermopatch: een veilige gedachte!
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5
HEATSEALPERSEN

Deco-Print DP2000T • merken in kleuren

Met deze machine is het sealen of opnaaien van merkjes verleden tijd! Met de Deco-Print 

drukt u een logo of tekst haarscherp direct op het textiel. Met het letterdoosje stelt u zelf 

teksten samen, schuift de letters in de letterbalkjes op de machine en u kunt merken. Het 

is zelfs mogelijk meerkleurig te merken.

NL-30 • it swings...

De handbediende heatseal-machine NL-30 van Thermopatch 

is zeer gebruiksvriendelijk. U plaatst een embleem of trans-

fer op de onderplaat, waarna de machine zich automatisch 

opent en wegdraait als het sealen gereed is. Deze machine heeft meerdere voorgeprogram-

meerde instellingen. Dit maakt de bediening van de NL-30 niet alleen eenvoudig, het werken 

verloopt snel en effi ciënt.

NL-33 • verhoogt de productiviteit

De NL-33 is een pneumatische heatseal-machine met dubbele onderplaten. 

Terwijl het ene artikel wordt geperst, kunt u op de andere plaat het volgende 

artikel klaarleggen. De elektronica kan vijf geprogrammeerde instellingen 

opslaan, waarmee switchen tussen bijvoorbeeld Flextrans en Trufl ex snel en effi -

ciënt gaat. Inclusief handige teller, zodat u kunt zien hoeveel stuks zijn verwerkt.

NL-35 • gigantisch veelzijdig

Deze heatseal-machine met een groot verwarmings-

element is geschikt voor bijna elke klus. Voordeel van de 

NL-35 is de geavanceerde elektronica waarmee tot vijf programma’s vooraf ingesteld 

kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk snel te schakelen tussen verschillende soorten 

transfers of emblemen. Ook beschikt de NL-35 over een teller, zodat u kunt zien hoeveel 

producten per opdracht zijn verwerkt.

NL-22 • snel en simpel

Kleinere emblemen of transfers aanbrengen op caps of kleding? De NL-22 is u 

graag van dienst. Met slechts drie bedieningsknoppen doet hij snel wat van hem 

verwacht wordt. Compleet geleverd met uitwisselbare boven- en onderplaten.

Onze heatsealpersen vormen de essentiële basis voor perfecte 
emblemen of transfers. Het uitgebreide assortiment heatseal-
persen van Thermopatch biedt het ideale model voor elk type 
gebruiker. Van handbediend tot automatisch, van tafelmodel tot 
zwaargewicht. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: onze heat-

sealpersen werken snel, precies en geven 
altijd een fantastisch eindresultaat.    
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WEBSHOP

Thermopatch webshop: altijd dichtbij

Kwaliteit en snelheid; het zijn twee van onze belangrijkste kernwoorden. 

We doen er alles aan onze klanten optimaal van dienst te zijn. Zo kunt u 

altijd contact opnemen met een van onze verkoopadviseurs. Zij zijn volledig 

op de hoogte van ons assortiment en adviseren u graag om de beste keuze 

te maken voor een product dat geheel aansluit bij elk corporate identity-

vraagstuk.

Bent u langer klant bij Thermopatch, dan kunt u snel en eenvoudig produc-

ten bestellen via onze webshop. Een belangrijk onderdeel van de webshop 

is dat u een eigen, persoonlijk archief opbouwt. Dit bestelarchief maakt 

herbestellen van een ontwerp of product nog eenvoudiger: met slechts één 

muisklik is uw volgende order geplaatst. 

Advies en informatie

Thermopatch biedt een breed scala aan producten op het gebied van 

textieldecoratie. Door ons uitgebreide aanbod is het van belang u goed te 

laten informeren en adviseren. Een van onze verkoopadviseurs bespreekt 

graag uw wensen en mogelijkheden. Onze kennis van producten en jaren-

lange ervaring zijn essentieel om een antwoord te vinden dat het beste past 

bij uw vraag. Op www.thermopatch.com vindt u ook uitgebreide informatie 

van alle Thermopatch-producten en een overzicht van onze vestigingen.

Thermopatch: 
de beste keuze

We gaan ervan uit dat u over-

tuigd bent van onze kwaliteit 

en diversiteit in corporate 

identity-producten. Van onze 

kennis, innovatieve kracht en 

wereldwijde positie. 

Thermopatch is graag ook 

partner in het vormgeven 

van een krachtige en 

kwalitatief hoogstaande 

corporate identity.

Wilt u meer weten over de 

producten en diensten van 

Thermopatch? Of bent u 

benieuwd naar de mogelijk-

heden in corporate identity? 

Ontdek wat wij voor u kunnen 

betekenen en maak vandaag 

nog een afspraak.

WEBSHOP
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INHOUD

Inhoudsopgave en introductie

U bent geinteresseerd in een partij die een 

bedrijfsidentiteit zo optimaal mogelijk vertaalt 

in sterke identity-producten. Lees verder 

Promotional wear

Een poloshirt voorzien van een bedrijfslogo, 

een T-shirt met een bekende reclameslogan; 

we zien het dagelijks om ons heen. Lees verder 

Sportswear

Vandaag de dag is sportkleding zo ontworpen 

dat het draagcomfort maximaal is. Lees verder 

Workwear

Werkkleding is er in alle soorten en maten. 

Van nette uniformen tot stoere outfi ts. 

Lees verder 

Safetywear

Elke dag zijn politiemensen, brandweerlieden 

of reddingswerkers op diverse locaties aan het 

werk voor onze veiligheid. Lees verder 

Heatsealpersen

Onze heatsealpersen vormen de essentiële 

basis voor perfecte emblemen of transfers. 

Lees verder

Webshop

Thermopatch webshop: altijd dichtbij

Kwaliteit en snelheid; het zijn twee van onze 

belangrijkste kernwoorden. Lees verder

Welkom! Uw interesse in Thermopatch zegt iets over u. U bent geinteres-

seerd in een partij die een bedrijfsidentiteit zo optimaal mogelijk vertaalt in 

sterke identity-producten. Een partner die wereldwijd aan de top staat als 

het gaat om labeling, transfers en emblemen op textiel. Thermopatch is die 

partner.

Thermopatch produceert afbeeldingen voor bedrijfs- en sportkleding en 

promotioneel textiel. Waarbij de hoogste kwaliteit en service altijd zijn 

gegarandeerd. Die zekerheid bieden we al sinds 1934. Inmiddels zijn we 

wereldwijd uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in deze markt. 

Van moderne labelsystemen tot heatsealapparatuur, van emblemen tot 

transfers – Thermopatch biedt u een scala aan producten. Maak kennis met 

onze innovatieve dienstverlening en ontdek de ongekende mogelijkheden.

IDENTITY PRODUCTS
1

04

REKBAARHEID
OP ELKE ONDERGROND...

Een poloshirt voorzien van een bedrijfslogo, een T-shirt met een bekende 

reclameslogan; we zien het dagelijks om ons heen. Promotional wear is 

een effectieve, krachtige manier om een bedrijf of merk te promoten. Een 

medewerker of klant die wordt gezien met een artikel waarop een logo 

of boodschap staat van een onderneming, draagt bij aan de professionele  

uitstraling en merkbekendheid.

Vaak is de inzet van promotional wear effectiever dan adverteren – het 

product is continu onder de aandacht van het publiek. Voorwaarde is wel 

dat het product als geheel een hoge kwalitatieve uitstraling heeft. Het 

vormt immers het visitekaartje van een onderneming. Thermopatch biedt 

de hoogste kwaliteit in emblemen en transfers om promotional wear de 

beste uitstraling te geven. Heatseal, borduurwerk of flexibele transfers:  

ons zeer gevarieerde assortiment biedt een antwoord op elke corporate 

identity-vraag. 

PROMOTIONAL WEAR
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2WASECHTHEID IN 
IN ALLE SITUATIES

SPORTSWEAR

Vandaag de dag is sportkleding zo ontworpen dat het draagcomfort  

maximaal is. Hightech stoffen, garens en afwerking dragen bij aan de hoge 

prestaties van sporters wereldwijd. Net als in de topsport gaat Thermo-

patch ook voor één doel: de beste prestatie leveren. Wij bieden door onze 

innovatieve technieken een perfect antwoord op de vraag naar transfers en 

emblemen op technisch textiel en sportkleding. Niet voor niets hebben vele 

sportverenigingen en voetbalclubs gekozen voor Thermopatch als partner. 

Evenals hun sponsors verlangen zij topkwaliteit in identity-producten. Dit 

geldt overigens niet alleen voor sportkleding maar ook voor promotionele 

kleding en merchandise. Onze ongeëvenaarde printtechnieken bieden de 

hoogste kwaliteit: scherp, kleurrijk en vooral duurzaam. 
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3HOGE KLEURENINTENSITEIT 
EN UV-BESTENDIGHEID
ALTIJD EN OVERAL...

WORKWEAR

Werkkleding is er in alle soorten en maten. Van nette uniformen tot 

stoere outfi ts. In veel gevallen is het dragen van werkkleding zelfs verplicht. 

Dragers van werkkleding komen regelmatig in contact met publiek. Hun 

kleding wordt daarmee een essentieel onderdeel van de corporate identity 

van een bedrijf. Denk aan een bankmedewerker, een serveerster of service-

monteur: vaak is in een oogopslag duidelijk voor welk bedrijf iemand werkt.

Het toevoegen van een hoogwaardig embleem of transfer is een effectieve 

methode om de professionele uitstraling te vergroten alsook de merk-

bekendheid. Thermopatch biedt voor werkkleding oneindig veel mogelijk-

heden om de corporate identity te versterken. Van heatseal tot borduursel, 

van transfer tot label: voor elke situatie of vraag in deze branche hebben wij 

een passend antwoord. 
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4WARMTEBESTENDIG ONDER DE 
ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

SAFETYWEAR

Elke dag zijn politiemensen, brandweerlieden of reddingswerkers op 

diverse locaties aan het werk voor onze veiligheid. Maar het begrip veilig-

heid geldt eveneens voor deze mensen zelf. Hun uniformen of werkkleding 

moeten sterk zijn en tegen een stootje kunnen. Verder moeten de opge-

brachte transfers en emblemen duidelijk zichtbaar zijn en voldoen aan de 

meest strenge veiligheidseisen. Thermopatch is al decennia lang leveran-

cier van high visibility emblemen voor diverse korpsen en organisaties over 

de hele wereld. Ons uitgebreid assortiment aan refl ecterende transfers 

en emblemen zijn zichtbaar onder de meest moeilijke situaties. Daarbij 

kunnen onze high visibility emblemen worden toegepast op kleding die 

moet voldoen aan de strenge Europese EN-471 en EN-1150 norm. Onze 

safety wear producten zijn beschikbaar in diverse vormen en kleuren. 

Emblemen en transfers van Thermopatch: een veilige gedachte!
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5
HEATSEALPERSEN

Deco-Print DP2000T • merken in kleuren

Met deze machine is het sealen of opnaaien van merkjes verleden tijd! Met de Deco-Print 

drukt u een logo of tekst haarscherp direct op het textiel. Met het letterdoosje stelt u zelf 

teksten samen, schuift de letters in de letterbalkjes op de machine en u kunt merken. Het 

is zelfs mogelijk meerkleurig te merken.

NL-30 • it swings...

De handbediende heatseal-machine NL-30 van Thermopatch 

is zeer gebruiksvriendelijk. U plaatst een embleem of trans-

fer op de onderplaat, waarna de machine zich automatisch 

opent en wegdraait als het sealen gereed is. Deze machine heeft meerdere voorgeprogram-

meerde instellingen. Dit maakt de bediening van de NL-30 niet alleen eenvoudig, het werken 

verloopt snel en effi ciënt.

NL-33 • verhoogt de productiviteit

De NL-33 is een pneumatische heatseal-machine met dubbele onderplaten. 

Terwijl het ene artikel wordt geperst, kunt u op de andere plaat het volgende 

artikel klaarleggen. De elektronica kan vijf geprogrammeerde instellingen 

opslaan, waarmee switchen tussen bijvoorbeeld Flextrans en Trufl ex snel en effi -

ciënt gaat. Inclusief handige teller, zodat u kunt zien hoeveel stuks zijn verwerkt.

NL-35 • gigantisch veelzijdig

Deze heatseal-machine met een groot verwarmings-

element is geschikt voor bijna elke klus. Voordeel van de 

NL-35 is de geavanceerde elektronica waarmee tot vijf programma’s vooraf ingesteld 

kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk snel te schakelen tussen verschillende soorten 

transfers of emblemen. Ook beschikt de NL-35 over een teller, zodat u kunt zien hoeveel 

producten per opdracht zijn verwerkt.

NL-22 • snel en simpel

Kleinere emblemen of transfers aanbrengen op caps of kleding? De NL-22 is u 

graag van dienst. Met slechts drie bedieningsknoppen doet hij snel wat van hem 

verwacht wordt. Compleet geleverd met uitwisselbare boven- en onderplaten.

Onze heatsealpersen vormen de essentiële basis voor perfecte 
emblemen of transfers. Het uitgebreide assortiment heatseal-
persen van Thermopatch biedt het ideale model voor elk type 
gebruiker. Van handbediend tot automatisch, van tafelmodel tot 
zwaargewicht. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: onze heat-

sealpersen werken snel, precies en geven 
altijd een fantastisch eindresultaat.    
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WEBSHOP

Thermopatch webshop: altijd dichtbij

Kwaliteit en snelheid; het zijn twee van onze belangrijkste kernwoorden. 

We doen er alles aan onze klanten optimaal van dienst te zijn. Zo kunt u 

altijd contact opnemen met een van onze verkoopadviseurs. Zij zijn volledig 

op de hoogte van ons assortiment en adviseren u graag om de beste keuze 

te maken voor een product dat geheel aansluit bij elk corporate identity-

vraagstuk.

Bent u langer klant bij Thermopatch, dan kunt u snel en eenvoudig produc-

ten bestellen via onze webshop. Een belangrijk onderdeel van de webshop 

is dat u een eigen, persoonlijk archief opbouwt. Dit bestelarchief maakt 

herbestellen van een ontwerp of product nog eenvoudiger: met slechts één 

muisklik is uw volgende order geplaatst. 

Advies en informatie

Thermopatch biedt een breed scala aan producten op het gebied van 

textieldecoratie. Door ons uitgebreide aanbod is het van belang u goed te 

laten informeren en adviseren. Een van onze verkoopadviseurs bespreekt 

graag uw wensen en mogelijkheden. Onze kennis van producten en jaren-

lange ervaring zijn essentieel om een antwoord te vinden dat het beste past 

bij uw vraag. Op www.thermopatch.com vindt u ook uitgebreide informatie 

van alle Thermopatch-producten en een overzicht van onze vestigingen.

Thermopatch: 
de beste keuze

We gaan ervan uit dat u over-

tuigd bent van onze kwaliteit 

en diversiteit in corporate 

identity-producten. Van onze 

kennis, innovatieve kracht en 

wereldwijde positie. 

Thermopatch is graag ook 

partner in het vormgeven 

van een krachtige en 

kwalitatief hoogstaande 

corporate identity.

Wilt u meer weten over de 

producten en diensten van 

Thermopatch? Of bent u 

benieuwd naar de mogelijk-

heden in corporate identity? 

Ontdek wat wij voor u kunnen 

betekenen en maak vandaag 

nog een afspraak.
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en diversiteit in corporate 

identity-producten. Van onze 

kennis, innovatieve kracht en 

wereldwijde positie. 

Thermopatch is graag ook 

partner in het vormgeven 

van een krachtige en 

kwalitatief hoogstaande 

corporate identity.

Wilt u meer weten over de 

producten en diensten van 

Thermopatch? Of bent u 

benieuwd naar de mogelijk-

heden in corporate identity? 

Ontdek wat wij voor u kunnen 

betekenen en maak vandaag 

nog een afspraak.
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REKBAARHEID
OP ELKE ONDERGROND...

Een poloshirt voorzien van een bedrijfslogo, een T-shirt met een bekende 

reclameslogan; we zien het dagelijks om ons heen. Promotional wear is 

een effectieve, krachtige manier om een bedrijf of merk te promoten. Een 

medewerker of klant die wordt gezien met een artikel waarop een logo 

of boodschap staat van een onderneming, draagt bij aan de professionele  

uitstraling en merkbekendheid.

Vaak is de inzet van promotional wear effectiever dan adverteren – het  

product is continu onder de aandacht van het publiek. Voorwaarde is wel 

dat het product als geheel een hoge kwalitatieve uitstraling heeft. Het 

vormt immers het visitekaartje van een onderneming. Thermopatch biedt 

de hoogste kwaliteit in emblemen en transfers om promotional wear de 

beste uitstraling te geven. Heatseal, borduurwerk of flexibele transfers:  

ons zeer gevarieerde assortiment biedt een antwoord op elke corporate 

identity-vraag. 

PROMOTIONAL WEAR
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PROMOTIONAL WEAR

In de wereld van promotional wear is het 

aanbod aan producten groot. Dat geldt ook 

voor het assortiment van Thermopatch.  

Van T-shirt tot cap, van handdoek tot jack 

– wij hebben voor elk artikel meerdere  

variaties in emblemen of transfers. En  

zoals u van ons mag verwachten is elk  

product van de hoogste kwaliteit.

Ready embleem • snel en veelzijdig

Neem ons Ready embleem, een soepel  

heatsealembleem die wij kunnen produceren 

in vrijwel elke vorm en kleur. Ook fotogra-

fische afbeeldingen zijn mogelijk. Naast de 

grote toepasbaarheid is een extra voordeel 

de zeer snelle levertijd.

Ready STITCH • vast en zeker

Wanneer een afbeelding eenvoudig verwij-

derd moet kunnen worden, bijvoorbeeld om 

textiel te kunnen hergebruiken, dan is Ready 

STITCH uitermate geschikt. Het is een em-

bleem zonder hechtingslaag: Ready STITCH 

wordt direct vastgenaaid op bedrijfskleding. 

Het resultaat is een prachtig embleem,  

leverbaar in alle kleuren en iedere gewenste 

vorm. Zeer slijtvast en industrieel te wassen. 

Dankzij digitaal printen kent Ready STITCH 

een zeer interessante prijsstelling. 

MinuteMark • any place, anywhere

Een ideale manier om zelfs thuis  

textiel tot promotional wear te maken is  

MinuteMark. Een nieuw type embleem  

dat met de strijkbout is op te brengen.  

Te gebruiken op elk soort textiel, op elk 

moment. En in vrijwel elke kleur en vorm 

leverbaar.

Helmemblemen • hoge herkenbaarheid

Soms is het dragen van een veiligheidshelm 

verplicht. In die situaties kan het verstrekken 

van helmen ook onderdeel uitmaken van  

promotional wear. Voorzien van een embleem 

als corporate identity. Zo zijn gebruikers ervan 

niet alleen veilig maar ook zeer zichtbaar. 

Dit digitaal geprinte logo is van een hoge 

kwaliteit, slijtvast en tast de helm niet aan. 

Onze emblemen zijn in alle vormen, maten 

en kleuren leverbaar.

Flextrans • veelzijdig en flexibel

Als het textiel zelf zeer rekbaar is, dan wordt 

dat ook van de betreffende transfer verlangd. 

Daarvoor is Flextrans de beste keuze. Een 

flexibele textieltransfer in hoge drukkwaliteit 

en kleurintensiteit. Zeer geschikt voor sport-

kleding, tassen, caps en overige promotionele 

artikelen. Deze transfer is alleen geschikt voor 

de thuiswas.

Flex-Colour • kleurrijk tot in detail

Dit product is bij wijze van spreken speciaal  

gemaakt voor promotionele artikelen. Flex- 

Colour is gebaseerd op Flextrans, maar gaat 

nog een stap verder met zeer gedetailleerd 

full colour drukwerk. Een schitterend kleuren-

verloop maakt zelfs fotografische beelden 

mogelijk. 

Zowel Flextrans als Flex-Colour 

voldoen aan de norm 

• EN ISO 141116:2008 3/5H/60 

• EN-469:2005 

• EN ISO 11612:2007 

• EN ISO 11611:2008

EN ISO normering
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Sublifix/Subli-Colour • betrouwbaar 

zwaargewicht

Deze transfer is speciaal ontwikkeld voor 

promotioneel textiel waarbij kleuren kunnen 

doorlopen, het zogeheten ‘doorbloeden’.  

Het speciale printprocede voorkomt dit.  

Ook bedrijfs-, sport- en softshell-kleding 

kunnen met Sublifix zonder problemen 

worden bedrukt.  

Een gedetailleerde transfer die leverbaar  

is in iedere vorm of kleur.

Starlight • opvallend zichtbaar

Wanneer er licht op de transfer valt, is de 

drager ervan extra goed zichtbaar. Dankzij de 

reflecterende eigenschappen is deze transfer 

zeer geschikt voor het creëren van extra 

aandacht.

Reflecterende plotter transfers •  

en er was licht

Deze transfer geeft promotional wear net 

iets extra’s. Door gebruik te maken van  

reflecterend materiaal is een logo of tekst 

zelfs in slecht verlichte situaties goed 

waarneembaar. De transfer kan in elke 

gewenste vorm of maat worden geplot en is 

zeer sterk. Dit product voldoet aan de  

EN-471 en EN-1150 norm.

Reflecterende emblemen • lichtend voorbeeld

Reflecterend materiaal maakt emblemen 

uitstekend zichtbaar in slecht verlichte situa-

ties. Thermopatch beschikt over een speciale 

techniek die emblemen óp het reflecterend 

materiaal drukt. Voordeel hiervan is dat de hele 

ondergrond reflecteert en een embleem nog 

duidelijker zichtbaar is.

High visibility emblemen • niet te missen

Ontwikkeld voor beroepskleding en uniformen 

maar ook perfect toe te passen voor promotional 

wear, de High Visibility emblemen van Thermo-

patch. Leverbaar in diverse signaalkleuren en 

werkelijk onverwoestbaar, duidelijk waarneem-

baar en geproduceerd volgens de EN-471 norm. 

Badges • duidelijk flexibel

Naast emblemen en transfers op textiel  

produceert Thermopatch ook kunststof badges 

voorzien van een logo of bedrijfsnaam.  

Ideaal voor beurzen en bijeenkomsten waar 

een duidelijke corporate identity een must is. 

De badges zijn leverbaar in diverse afmetingen 

met ruimte voor één of meerdere regels tekst. 

Standaard wordt deze badge voorzien van een 

combiclip maar andere bevestigingsclips zijn 

ook mogelijk. Dankzij het transparante venster 

zijn deze badges geschikt voor hergebruik.  
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2WASECHTHEID IN 
IN ALLE SITUATIES

SPORTSWEAR

Vandaag de dag is sportkleding zo ontworpen dat het draagcomfort  

maximaal is. Hightech stoffen, garens en afwerking dragen bij aan de hoge 

prestaties van sporters wereldwijd. Net als in de topsport gaat Thermo-

patch ook voor één doel: de beste prestatie leveren. Wij bieden door onze 

innovatieve technieken een perfect antwoord op de vraag naar transfers en 

emblemen op technisch textiel en sportkleding. Niet voor niets hebben vele 

sportverenigingen en voetbalclubs gekozen voor Thermopatch als partner. 

Evenals hun sponsors verlangen zij topkwaliteit in identity-producten. Dit 

geldt overigens niet alleen voor sportkleding maar ook voor promotionele 

kleding en merchandise. Onze ongeëvenaarde printtechnieken bieden de 

hoogste kwaliteit: scherp, kleurrijk en vooral duurzaam. 
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2THERMOPATCH 
HECHT AAN SPORT

Voor welk doel ook: als u zoekt naar hoogwaardige emblemen en transfers 
voor sportkleding dan is Thermopatch de juiste keuze. Perfect passend bij  
de hightech materialen van nu. Ongekende mogelijkheden en fantastische  
printtechnieken maken de totale uitstraling van elk stuk sportkleding perfect.

Ready embleem • snel en veelzijdig

Een goed voorbeeld van een heatseal- 

embleem voor sportkleding is Ready  

embleem. Verkrijgbaar in vrijwel elke 

gewenste vorm en kleur. Ook fotografische 

afbeeldingen zijn mogelijk. Naast de grote 

toepasbaarheid is een extra voordeel de zeer 

snelle levertijd van dit product.

Ready STITCH • vast en zeker

Een embleem op sportkleding wat  

geborduurd lijkt? Ready STITCH is een  

embleem zonder hechtingslaag dat  

direct wordt vastgenaaid. Hoogwaardig en 

leverbaar in alle kleuren en iedere gewenste 

vorm. Ready STITCH is slijtvast en indus-

trieel te wassen. Dankzij digitaal printen  

kent dit embleem een zeer interessante  

prijsstelling. 

MinuteMark • any place, anywhere

Hoge kwaliteit, gewoon met de strijkbout 

opgebracht: dat is de kracht van ons nieuwe 

type embleem MinuteMark. Te gebruiken op 

alle soorten sportkleding, op elk moment 

aan te brengen. In vrijwel elke kleur en vorm 

leverbaar.

Helmemblemen • hoge herkenbaarheid

Er zijn genoeg situaties in de sport waarbij 

het dragen van hoofdbescherming verplicht  

is. In dit geval biedt Thermopatch een 

opvallende vorm van corporate identity: het 

helmembleem. Daarmee is de drager niet 

alleen veilig bezig maar ook zeer zichtbaar. 

Een digitaal geprint logo van hoge kwaliteit, 

slijtvast en het tast de hoofdbescherming niet 

aan. Onze emblemen zijn in alle vormen, maten 

en kleuren leverbaar.

Flextrans • veelzijdig en flexibel

Van sportkleding wordt veelal verlangd dat het 

zeer rekbaar is. Vanzelfsprekend geldt dat ook 

voor de betreffende transfer. Flextrans is een 

uitermate flexibele textieltransfer geschikt voor 

soepele sportkleding. In hoge drukkwaliteit en 

kleurintensiteit. Ook items als tassen, caps en 

overige promotionele artikelen zijn met  

Flextrans te bedrukken. 

Flex-Colour • kleurrijk tot in detail

Flex-Colour is gebaseerd op Flextrans, maar 

gaat nog een stap verder met zeer gedetailleerd 

full colour drukwerk. Een schitterend kleuren-

verloop maakt zelfs fotografische beelden 

mogelijk. Dit product is dan ook zeer geschikt 

voor decoratieve en promotionele artikelen  

binnen de sportkledingbranche.

Zowel Flextrans als Flex-Colour voldoen aan de norm 

• EN ISO 141116:2008 3/5H/60  

• EN-469:2005  

• EN ISO 11612:2007 

• EN ISO 11611:2008

EN ISO normering
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Sublifix/Subli-Colour • betrouwbaar zwaargewicht

Sublifix of Subli-Colour is speciaal ontwikkeld voor 

sportkleding waarbij kleuren kunnen doorlopen,  

het zogeheten ‘doorbloeden’. Het speciale  

printprocédé voorkomt dit. Ook 

softshell-kleding kan met  

Sublifix zonder problemen 

worden bedrukt. Zeer  

gedetailleerd en in iedere 

vorm of kleur leverbaar.

Starlight • zichtbaar aanwezig

Starlight heeft als flexibele transfer dezelfde 

eigenschappen als Flextrans maar is ook nog 

eens reflecterend. Wanneer er licht op valt, is 

een sporter extra goed zichtbaar. Dankzij de 

reflecterende eigenschappen is deze transfer 

dus zeer geschikt voor buitensporten.

Reflecterende plotter transfers • en er was 

licht

Reflecterende plotter transfers zijn uitermate 

geschikt om een logo of tekst net dat beetje 

extra te geven. Door gebruik te maken van  

reflecterend materiaal zijn deze transfers zelfs 

in slecht verlichte situaties goed waarneem-

baar. De transfer kan in elke gewenste vorm of 

maat worden geplot en is zeer sterk. Dit product 

voldoet aan de EN-471 en EN-1150 norm.

Reflecterende emblemen • lichtend voorbeeld

Door gebruik te maken van reflecterend mate-

riaal zijn deze emblemen uitstekend zichtbaar 

in slecht verlichte situaties. Thermopatch 

beschikt over een speciale techniek die deze 

emblemen óp het reflecterend materiaal drukt. 

Voordeel hiervan is dat de hele ondergrond 

reflecteert en een embleem nog duidelijker 

zichtbaar is.

High visibility emblemen • niet te missen

Net als bij beroepskleding is veiligheid in 

sportkleding vaak een belangrijk onderwerp. 

De High Visibility emblemen van Thermopatch 

in diverse signaalkleuren zijn onverwoestbaar, 

duidelijk waarneembaar en voldoen aan de 

EN-471-regelgeving. Gemaakt van hetzelfde 

materiaal als Thermocrest maar dan met een 

high visibility-finish. 

THERMOPATCH 
HET HOOGST HAALBARE
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3HOGE KLEURENINTENSITEIT 
EN UV-BESTENDIGHEID
ALTIJD EN OVERAL...

WORKWEAR

Werkkleding is er in alle soorten en maten. Van nette uniformen tot  

stoere outfits. In veel gevallen is het dragen van werkkleding zelfs verplicht. 

Dragers van werkkleding komen regelmatig in contact met publiek. Hun 

kleding wordt daarmee een essentieel onderdeel van de corporate identity 

van een bedrijf. Denk aan een bankmedewerker, een serveerster of service-

monteur: vaak is in een oogopslag duidelijk voor welk bedrijf iemand werkt.

Het toevoegen van een hoogwaardig embleem of transfer is een effectieve  

methode om de professionele uitstraling te vergroten alsook de merk- 

bekendheid. Thermopatch biedt voor werkkleding oneindig veel mogelijk-

heden om de corporate identity te versterken. Van heatseal tot borduursel, 

van transfer tot label: voor elke situatie of vraag in deze branche hebben wij 

een passend antwoord. 
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3WORKWEAR

Elk bedrijf stelt hoge eisen aan werk- 
kleding. De kleding wordt vaak intensief  

gebruikt en moet tegelijk ook lang meegaan. 
De transfers en emblemen van Thermopatch  

voldoen ruimschoots aan die eisen. Sterk,  
duurzaam en bovenal van de hoogste kwaliteit. Van  

ingetogen, opvallend tot stoer: onze emblemen en 
transfers versterken de corporate identity van elke 
onderneming.

Ready FR • in vuur en vlam

Een nieuw type embleem voor werkkleding die 

het zwaar te verduren heeft: Ready FR. FR staat 

voor flame retardent, oftewel vlamvertragend. 

Uitermate geschikt voor toepassing op basis-

textiel met dezelfde brandvertragende vereis-

ten. In diverse uitvoeringen en maten leverbaar 

en geproduceerd volgens de strenge Europese 

EN-469 norm.

Ready PLUS • kostenbesparend

Een nieuwe logo sealen over een eerder 

aangebracht logo op een uniform of overall? 

Dan is Ready PLUS dé oplossing. Met dit zeer 

sterke product voorkomt u dure investeringen 

in nieuwe werk- of bedrijfskleding. Leverbaar in 

elke gewenste kleur en op hoge temperaturen 

wasbaar.

Ready STITCH • vast en zeker

Wanneer een afbeelding eenvoudig verwijderd 

moet kunnen worden, bijvoorbeeld om textiel 

te kunnen hergebruiken, dan is Ready STITCH 

uitermate geschikt. Leverbaar in alle kleuren en 

iedere gewenste vorm. Zeer slijtvast en indus-

trieel te wassen. Dankzij digitaal printen kent 

dit embleem een interessante prijsstelling. 

Ready ID • you name it

Werkkleding voorzien van een bedrijfslogo  

én eigen naam? De Ready ID biedt uitkomst!  

Dit type embleem wordt door Thermopatch  

geproduceerd en voorzien van persoons- 

gegevens en bedrijfslogo. Representatief  

en duidelijk. 

Thermocrest • robuust en duurzaam

Thermocrest is al ruim 40 jaar een zeer populair  

heatsealembleem. Het is leverbaar in diverse  

vormen en kleuren met een karakteristieke  

weefselstructuur. IJzersterk en bestand tegen  

intensief wassen. 

Topline • met oog voor detail

Een soepel maar robuust heatsealembleem  

voor de wat stevige werkkleding. Dankzij de fijne  

structuur zeer geschikt voor gedetailleerde  

ontwerpen in vele kleuren. Wasbaar op zeer  

hoge temperatuur.

Ready embleem • snel en veelzijdig

Dit soepele heatsealembleem is te produceren in 

vrijwel elke vorm en kleur. Zelfs fotografische  

afbeeldingen zijn mogelijk. Naast de grote  

toepasbaarheid is een extra voordeel de zeer  

snelle levertijd.

Veiligheid
Thermopatch biedt volop keus in verschillende  

veiligheidsproducten die doorgaans voldoen aan 

diverse EN-standaarden.
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Reflecterende emblemen • en er was licht

Door gebruik te maken van reflecterend mate-

riaal zijn deze emblemen uitstekend zichtbaar 

in slecht verlichte situaties. Uitermate geschikt 

voor werkkleding in (semi)overheidsorganisa-

ties of publieke sector. Thermopatch beschikt 

over een speciale techniek die de emblemen 

óp het reflecterend materiaal drukt. Voordeel 

hiervan is dat de hele ondergrond reflecteert en 

een embleem nog duidelijker zichtbaar is.

High visibility emblemen • zichtbaar veilig

Bij beroepskleding en uniformen is veiligheid 

een belangrijk thema. De High Visibility emble-

men van Thermopatch in diverse signaalkleuren 

zijn onverwoestbaar, duidelijk waarneembaar 

en voldoen aan de EN-471-regelgeving.  

Flextrans • veelzijdig en flexibel

Een flexibele textieltransfer in hoge druk-

kwaliteit en kleurintensiteit. Zeer rekbaar en 

daardoor uitermate geschikt voor sportkleding, 

tassen, caps en overige promotionele artikelen. 

Flex-Colour • kleurrijk tot in detail

Flex-Colour is gebaseerd op Flextrans, maar 

gaat nog een stap verder met zeer gedetailleerd 

full colour drukwerk. Een schitterend kleuren-

verloop maakt zelfs fotografische beelden 

mogelijk. Dit product is zeer geschikt voor 

decoratieve en promotionele artikelen.

Truflex • sterk en flexibel

Een transfer die uiterma-

te geschikt is voor stevige 

werkkleding. Industriële 

reiniging is geen pro-

bleem voor Truflex. Ideaal 

voor onder meer unifor-

men en dienstkleding. 

Toepasbaar op diverse 

textielsoorten. 

Tru-Colour • alle kleuren van de regenboog

De overtreffende trap van Truflex. Zeer sterk, 

vrijwel overal toepasbaar en: full colour. Een 

mooie toevoeging aan ons al zeer ruime  

assortiment. 

Sublifix/Subli-Colour • betrouwbaar  

zwaargewicht

Speciaal ontwikkeld voor werkkleding waar-

bij kleuren kunnen doorlopen, het zogeheten 

‘doorbloeden’. Het speciale printprocédé  

voorkomt dit. Zeer gedetailleerd en in iedere 

vorm of kleur leverbaar.

Badges • duidelijk flexibel

Naast emblemen en transfers op textiel  

produceert Thermopatch ook kunststof badges  

voorzien van een logo of bedrijfsnaam. Ze zijn 

leverbaar in diverse afmetingen met ruimte 

voor één of meerdere regels tekst. Standaard 

wordt deze badge voorzien van een combiclip 

maar andere bevestigingsclips zijn ook moge-

lijk. Dankzij het transparante venster zijn deze  

badges ge-

schikt voor 

hergebruik.

VEILIGHEID

Helmemblemen • hoge herkenbaarheid

Een helm voorzien van een embleem is niet alleen veilig maar maakt de  

drager ook zeer zichtbaar. Een digitaal geprint logo of afbeelding is van 

een hoge kwaliteit, slijtvast en tast de helm niet aan. Onze emblemen 

zijn in alle vormen, maten en kleuren leverbaar.

Reflecterende plotter transfers • lichtend voorbeeld

Reflecterende plotter transfers zijn uitermate geschikt voor beroepen  

in (semi)overheidsorganisaties of publieke sector. Door gebruik te 

maken van reflecterend materiaal zijn deze transfers zelfs in slecht 

verlichte situaties goed waarneembaar. De transfer kan in elke 

gewenste vorm of maat worden geplot en is zeer sterk. 

Dit product voldoet aan de EN-471 en EN-1150 

norm.

Ready Pocket ID-houder • alles onder controle

Een andere vorm van veiligheid: het gebruik van 

ID’s wordt bij bedrijven steeds meer toegepast. 

Maar waar laat je deze kaart? De Ready 

ID-houder biedt uitkomst: de houder 

wordt permanent aan een kledingstuk 

bevestigd door middel van heatseal. Een 

veilige manier om een ID op te bergen. Altijd 

zichtbaar en vooral handig.

Geborduurd embleem • representatief en sterk

Voor werkkleding is dit een zeer representatief  

embleem met 3D-effect. De prachtige kleuren en  

uitstraling maken dit tot een opvallend en duurzaam 

product. En dat voor een zeer aantrekkelijke prijs. 

Flextrans, Flex-Colour, Truflex en 

Tru-Colour voldoen alle aan  

• EN ISO 141116:2008 3/5H/60 

• EN-469: 2005  

• EN ISO 11612:2007 

• EN ISO 11611:2008

Flextrans, Flex-Colour, Truflex en 

Tru-Colour voldoen alle aan  

• EN ISO 141116:2008 3/5H/60 

• EN-469:2005  

• EN ISO 11612:2007 

• EN ISO 11611:2008
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4WARMTEBESTENDIG ONDER DE 
ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

SAFETYWEAR

Elke dag zijn politiemensen, brandweerlieden of reddingswerkers op  

diverse locaties aan het werk voor onze veiligheid. Maar het begrip veilig-

heid geldt eveneens voor deze mensen zelf. Hun uniformen of werkkleding 

moeten sterk zijn en tegen een stootje kunnen. Verder moeten de opge-

brachte transfers en emblemen duidelijk zichtbaar zijn en voldoen aan de 

meest strenge veiligheidseisen. Thermopatch is al decennia lang leveran-

cier van high visibility emblemen voor diverse korpsen en organisaties over 

de hele wereld. Ons uitgebreid assortiment aan reflecterende transfers 

en emblemen zijn zichtbaar onder de meest moeilijke situaties. Daarbij  

kunnen onze high visibility emblemen worden toegepast op kleding die  

moet voldoen aan de strenge Europese EN-471 en EN-1150 norm. Onze 

safety wear producten zijn beschikbaar in diverse vormen en kleuren.  

Emblemen en transfers van Thermopatch: een veilige gedachte!
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4VEILIGHEID VOOR ALLES

Veiligheid voor alles. Thermopatch heeft ook alles voor veiligheid. 
Een ruim assortiment veiligheidstransfers en -emblemen maken 
ons toonaangevend in veiligheidstextiel. Kleurrijk, opvallend en 
gedetailleerd. Onze veiligheidsproducten voldoen doorgaans aan 
diverse EN-regelgeving en standaarden.

Truflex • sterk en flexibel

Voor als de veiligheids- of werkkleding het echt 

zwaar te verduren krijgt: Truflex. Toepasbaar 

van katoen tot nylon en geschikt voor indus-

triële reiniging. Een soepele krachtpatser.

Tru-Colour • alle kleuren van de regenboog

De overtreffende trap van Truflex. Zeer sterk, 

vrijwel overal toepasbaar en: full colour.  

Een mooie toevoeging aan ons al zeer ruime  

assortiment. Geschikt voor werkkleding en met 

vlamvertragende eigenschappen.

Reflecterende plotter transfers •  

en er was licht

Reflecterende plotter transfers zijn uitermate 

geschikt voor beroepen in (semi)overheids-

organisaties of publieke sector. Door gebruik 

te maken van reflecterend materiaal zijn deze 

transfers zelfs in slecht verlichte situaties goed 

waarneembaar. De transfer kan in elke gewenste 

vorm of maat worden geplot en is zeer sterk. Dit 

product voldoet aan de EN-471 en EN-1150 norm.

Reflecterende emblemen • lichtend voorbeeld

Door gebruik te maken van reflecterend materiaal 

zijn deze emblemen uitstekend zichtbaar in slecht 

verlichte situaties. Uitermate geschikt voor politie, 

brandweer en reddingswerkers. Thermopatch 

beschikt over een speciale techniek die de  

emblemen óp het reflecterend materiaal drukt. 

Voordeel hiervan is dat de hele ondergrond reflec-

teert en een embleem nog duidelijker zichtbaar is.

High visibility emblemen • zichtbaar veilig

De High Visibility emblemen van Thermopatch 

in diverse signaalkleuren zijn onverwoestbaar, 

duidelijk waarneembaar en voldoen aan de 

EN-471-regelgeving. Zonder twijfel een van 

de meest duidelijke emblemen voor beroeps-

kleding en uniformen. Gemaakt van hetzelfde 

materiaal als Thermocrest maar dan met een 

high visibility-finish.

Ready FR • in vuur en vlam

Door Thermopatch ontwikkeld en 

nieuw in de reeks heatsealemblemen.  

Ready FR staat voor flame 

retardent, oftewel vlamvertra-

gend. Uitermate geschikt voor 

toepassing op basistextiel met 

dezelfde vlamvertragende 

vereisten. In diverse uitvoe-

ringen en maten leverbaar 

en geproduceerd volgens de 

strenge Europese EN-531 en 

-533 norm.

Helmemblemen • hoge herkenbaarheid

Tijdens werkzaamheden en activiteiten waarbij 

het risico op hoofdletsel bestaat, is het dragen 

van een veiligheidshelm verplicht. In dit geval 

biedt de helm de mogelijkheid van een opval-

lende vorm van corporate identity. Voorzien van 

een embleem is de drager ervan niet alleen 

veilig maar ook zichtbaar. Een digitaal geprint 

logo is van een hoge kwaliteit, slijtvast en tast 

de helm niet aan. Onze emblemen zijn in alle 

vormen, maten en kleuren leverbaar.

Flextrans • veelzijdig en flexibel

Is het noodzakelijk dat veiligheidskleding flexi-

bel moet zijn, dan is Flextrans een goede keuze 

dankzij de rekbare eigenschappen. Een flexibele 

textieltransfer met een zeer hoge drukkwaliteit 

en diepe kleurintensiteit. Deze transfer is alleen 

geschikt voor de thuiswas.

Flex-Colour • kleurrijk tot in detail

Flex-Colour is gebaseerd op Flextrans, maar 

gaat nog een stap verder met zeer gedetailleerd 

full colour drukwerk. Een schitterend kleuren-

verloop maakt zelfs fotografische beelden 

mogelijk. 

Flextrans, Flex-Colour, Truflex en  

Tru-Colour voldoen alle aan 

• EN ISO 141116:2008 3/5H/60

• EN-469:2005

• EN ISO 11612:2007

• EN ISO 11611:2008.

Labels • eenvoudig effectief

Decennia lang is Thermopatch toonaangevend op het 

gebied van labelsystemen voor textiel. Gezondheids-

zorginstellingen, hotels en stomerijen over de hele  

wereld maken gebruik van onze labels. Een kosten-

besparend en zeer betrouwbaar textiel-registratie-

systeem. Maar ook binnen de corporate identity-markt 

komen labelsystemen vaak goed van pas. De labeltapes 

van Thermopatch zijn even eenvoudig als effectief. De 

tapes worden door Thermopatch voorgedrukt met een 

door u gekozen afbeelding of tekst, in elke gewenste 

kleur. Vervolgens creëert u zelf met een software-

programma de definitieve labels door eenvoudig tekst, 

barcodes of symbolen toe te voegen. U heeft een ruime 

keuze uit lettertypes, tekstposities en formaten.
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HEATSEALPERSEN

Deco-Print DP2000T • merken in kleuren

Met deze machine is het sealen of opnaaien van merkjes verleden tijd! Met de Deco-Print 

drukt u een logo of tekst haarscherp direct op het textiel. Met het letterdoosje stelt u zelf 

teksten samen, schuift de letters in de letterbalkjes op de machine en u kunt merken. Het 

is zelfs mogelijk meerkleurig te merken.

NL-30 • it swings...

De handbediende heatseal-machine NL-30 van Thermopatch 

is zeer gebruiksvriendelijk. U plaatst een embleem of trans-

fer op de onderplaat, waarna de machine zich automatisch 

opent en wegdraait als het sealen gereed is. Deze machine heeft meerdere voorgeprogram-

meerde instellingen. Dit maakt de bediening van de NL-30 niet alleen eenvoudig, het werken 

verloopt snel en efficiënt.

NL-33 • verhoogt de productiviteit

De NL-33 is een pneumatische heatseal-machine met dubbele onderplaten.  

Terwijl het ene artikel wordt geperst, kunt u op de andere plaat het volgende 

artikel klaarleggen. De elektronica kan vijf geprogrammeerde instellingen  

opslaan, waarmee switchen tussen bijvoorbeeld Flextrans en Truflex snel en effi-

ciënt gaat. Inclusief handige teller, zodat u kunt zien hoeveel stuks zijn verwerkt.

NL-35 • gigantisch veelzijdig

Deze heatseal-machine met een groot verwarmings- 

element is geschikt voor bijna elke klus. Voordeel van de 

NL-35 is de geavanceerde elektronica waarmee tot vijf programma’s vooraf ingesteld 

kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk snel te schakelen tussen verschillende soorten 

transfers of emblemen. Ook beschikt de NL-35 over een teller, zodat u kunt zien hoeveel 

producten per opdracht zijn verwerkt.

NL-22 • snel en simpel

Kleinere emblemen of transfers aanbrengen op caps of kleding? De NL-22 is u 

graag van dienst. Met slechts drie bedieningsknoppen doet hij snel wat van hem 

verwacht wordt. Compleet geleverd met uitwisselbare boven- en onderplaten.

WEBSHOP

Thermopatch webshop: altijd dichtbij

Kwaliteit en snelheid; het zijn twee van onze belangrijkste kernwoorden. 

We doen er alles aan onze klanten optimaal van dienst te zijn. Zo kunt u 

altijd contact opnemen met een van onze verkoopadviseurs. Zij zijn volledig 

op de hoogte van ons assortiment en adviseren u graag om de beste keuze 

te maken voor een product dat geheel aansluit bij elk corporate identity-

vraagstuk.

Bent u langer klant bij Thermopatch, dan kunt u snel en eenvoudig produc-

ten bestellen via onze webshop. Een belangrijk onderdeel van de webshop 

is dat u een eigen, persoonlijk archief opbouwt. Dit bestelarchief maakt 

herbestellen van een ontwerp of product nog eenvoudiger: met slechts één 

muisklik is uw volgende order geplaatst. 

Advies en informatie

Thermopatch biedt een breed scala aan producten op het gebied van  

textieldecoratie. Door ons uitgebreide aanbod is het van belang u goed te 

laten informeren en adviseren. Een van onze verkoopadviseurs bespreekt 

graag uw wensen en mogelijkheden. Onze kennis van producten en jaren-

lange ervaring zijn essentieel om een antwoord te vinden dat het beste past 

bij uw vraag. Op www.thermopatch.com vindt u ook uitgebreide informatie 

van alle Thermopatch-producten en een overzicht van onze vestigingen.

Thermopatch:  
de beste keuze

We gaan ervan uit dat u over-

tuigd bent van onze kwaliteit 

en diversiteit in corporate 

identity-producten. Van onze 

kennis, innovatieve kracht en 

wereldwijde positie.  

Thermopatch is graag ook 

partner in het vormgeven  

van een krachtige en  

kwalitatief hoogstaande  

corporate identity.

Wilt u meer weten over de  

producten en diensten van  

Thermopatch? Of bent u 

benieuwd naar de mogelijk-

heden in corporate identity? 

Ontdek wat wij voor u kunnen 

betekenen en maak vandaag 

nog een afspraak.

Onze heatsealpersen vormen de essentiële basis voor perfecte  
emblemen of transfers. Het uitgebreide assortiment heatseal-
persen van Thermopatch biedt het ideale model voor elk type 
gebruiker. Van handbediend tot automatisch, van tafelmodel tot 
zwaargewicht. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: onze heat- 

sealpersen werken snel, precies en geven 
altijd een fantastisch eindresultaat.    
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