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Thermopatch labels: eenvoudig en effectief

Kostenbesparend en betrouwbaar: dat zijn de 

toonaangevende labelsystemen van  

Thermopatch. Lees verder 

Textielverzorging

Wasserijen verwerken dagelijks duizenden 

stuks werkkleding, platgoed en overig textiel. 

Lees verder

Gezondheidszorg

Werkkleding, platgoed en alle mogelijke textiel 

moeten in de gezondheidszorg voldoen aan de 

hoogste hygiënenormen. Lees verder

Hospitality

In de wereld van hospitality draait het om  

persoonlijke aandacht en oog voor detail.  

Lees verder

Confectie

Ieder product dat de consument bereikt,  

is voorzien van informatie. Lees verder

Onze labelprinters en healsealpersen 

Het uitgebreide assortiment labelprinters van 

Thermopatch biedt het juiste model voor elk 

type gebruiker. Lees verder

Service

Thermopatch biedt een breed scala aan  

producten op het gebied van textieldecoratie. 

Lees verder
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1Kwaliteit en  

duurzaamheid  

gegarandeerd

textielverzorging

wasserijen verwerken dagelijks duizenden stuks werkkleding, platgoed 

en overig textiel. al die verschillende soorten stoffen zijn ontwikkeld voor  

intensief gebruik en moeten bestand zijn tegen veelvuldig wassen. die eisen 

gelden ook voor de aangebrachte labels: een naamlabel of persoonsgebon-

den bedrijfslogo moet net zo duurzaam zijn als het textiel zelf. thermopatch 

garandeert door een speciaal ontwikkelde thermoplastische lijmlaag een 

perfecte hechting van labels. Voor een permanent of juist tijdelijk resultaat. 

welk type label ook verlangd wordt, thermopatch heeft de oplossing. 06 09
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Tijdelijke of permanenTe  

labels: wij dragen er  

zorg voor

werkkleding, platgoed en alle mogelijke textiel moeten in de gezondheids-

zorg voldoen aan de hoogste hygiënenormen. om zowel personeel als  

patiënten elke dag te kunnen voorzien van schoon goed, is een strak logis-

tiek proces noodzakelijk om dit mogelijk te maken. de geautomatiseerde  

labelsystemen van Thermopatch dragen bij aan het soepele verloop hiervan.

onze machines en labels zijn het resultaat van vele jaren praktijkervaring 

en intensieve research. Het integrale wasproces kan dankzij onze label- 

systemen eenvoudig worden gevolgd zodat lakens, handdoeken en beroeps-

kleding snel kunnen worden verwerkt. Thermopatch draagt zo zorg voor 

een optimaal wasresultaat.

GezondheidszorG

10 13

0314

3IDENTIFIZIERBAR, 

MULTIFUNKTIONAL 

UND FLEXIBEL

Gastlichkeit basiert auf persönlicher Wertschätzung und einem Auge 

fürs Detail. Gäste müssen sich grundsätzlich willkommen und individuell  

betreut fühlen. Hilfreich ist auch, wenn die Gäste ihre Gastgeber gleich mit 

Namen ansprechen können. Die direkte, persönliche Ansprache schafft ein 

Gefühl von Individualität und vermittelt den Eindruck von Professionalität. 

Immer mehr Unternehmen schätzen heute die Vorteile von Namenschil-

dern, ihre Verwendung macht den Unterschied zwischen Unpersönlichkeit  

und Gastlichkeit. Thermopatch bietet eine breit gefächerte Palette an  

Namenschildern für Unternehmen im Gastgewerbe und trägt so zur  

Personalisierung ihrer Dienstleistungen bei.

GASTLICHKEIT
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4WIJ BIEDEN 

MAATWERK IN 

CONFECTIE 

Ieder product dat de consument bereikt, is voorzien van informatie. Deze 

kan bevestigd zijn op het product zelf of apart zijn toegevoegd als gebruiks-

aanwijzing. Voor confectiekleding zijn het de labels die essentiële gegevens 

bevatten over onder meer de maat, samenstelling van de stof en de juiste 

wasvoorschriften. Ook al spreken we bij confectie over standaard textiel, de 

labels van Thermopatch zijn dat zeker niet. We leveren hoogwaardig band om 

zelf care labels te vervaardigen. Snel en gemakkelijk maakt u zeer scherp 

geprinte teksten met of zonder toevoeging van uw eigen merk of logo. Of u 

kiest voor onze fl exibele textieltransfers om de belangrijkste informatie 

direct op de stof te sealen. U ziet het: met Thermopatch creëert u maatwerk 

in confectie.

CONFECTIE
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ONZE LABELPRINTERS 
EN HEATSEALPERSEN

HiQ-a4+ – fl exibel en betrouwbaar

Deze thermal transfer printer/snijder is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen wat 

hem zeer veelzijdig maakt. De basisuitvoering werkt zonder mes en is geschikt voor 

geperforeerd band (die-cut). De versie met mes maakt werken met continu band mogelijk. 

Het type met het combimes snijdt de labels eerst gedeeltelijk en na het voltooien van de 

printopdracht volledig los. Daarnaast bestaat er voor de HiQ-a4 ook een optioneel oprol-

mechaniek en stapelaar. Een groot display toont de uit te voeren commando’s en dankzij 

heldere iconen wordt navigeren in het printprogramma kinderspel. Te gebruiken met HiQ-tape, Mediron-tape, 

Initex-tape en Hytex-labels. Geschikt voor het produceren van labels op werkkleding, platgoed en persoons-

gebonden kleding in alle branches.

EPSON LQ-690

De Epson LQ-690 is een matrixprinter met optimale prestaties wat betreft 

snelheid, betrouwbaarheid en gebruikersvriendelijkheid. Grafi sche data kunnen 

in een mum van tijd worden geprint in een Windows-omgeving. De veelzijdige 

Epson LQ-690 is geschikt voor het bedrukken van Plytex of die-cut tape. Het 

compacte, gebruiksvriendelijke design van deze printer maakt dat hij bijna overal 

is te plaatsen. Geschikt voor het produceren van labels op werkkleding, platgoed 

en persoonsgebonden kleding in alle branches.

HiQ-EOS-1 – the perfect touch

Hoogstaande techniek voor een interessante prijs. Een zeer gebruiksvriendelijke printer 

voor een perfect resultaat. De HiQ-EOS-1 maakt printen zonder gebruik van een computer 

mogelijk. Eerder ontworpen labels zijn op te slaan in het interne geheugen of op een usb-

stick. Deze allround printer is verkrijgbaar in 200 of 300 dpi-resolutie. Te gebruiken met 

HiQ-tape en Hytex-labels. Voor labels op platgoed is de beste keuze Mediron.

Geschikt voor het produceren van labels op werkkleding, platgoed en persoonsgebonden 

kleding in alle branches.

Labelprinters voor permanente bevestiging
 
Het uitgebreide assortiment labelmachines van Thermopatch biedt het 
gewenste model voor elk type gebruiker. Welk model u ook kiest: onze 

machines werken snel, precies en geven een
 fantastisch eindresultaat. 

Thermoseal systeem Y-151 – bijdehante one liner

Gekleurde merkjes maken sorteerwerk makkelijker. Daarom is de Y-151 een 

graag geziene hulp bij wasserijen en stomerijen. Het apparaat bespaart direct 

tijd en kosten. De labels, verkrijgbaar in 11 kleuren, hechten uitstekend maar 

zijn na het reinigen van het kledingstuk net zo eenvoudig weer te verwijderen. 

Het bedienen van de Y-151 is eenvoudig en de functies veelzijdig: hij print, snijdt 

en perst. Teksten tot 12 karakters zijn mogelijk.

HiQ-e4 – optimale combinatie

Met de praktische en gebruiksvriendelijke HiQ-e4 printer, Mediron-tape en ons 

labelprintprogramma Make Your Mark heeft u de ideale combinatie in huis. Op 

eenvoudige wijze ontwerpt u in no-time duidelijke labels die u direct daarna 

kunt printen in hoge kwaliteit. Met behulp van een van de heatsealpersen van 

Thermopatch kunt u de labels zonder problemen op het platgoed bevestigen. 

Bijzonder geschikt voor het produceren van labels op platgoed en persoons-

gebonden goed.

Thermoseal systeem Y-300 – tekst en barcode in één

Als grote broer van de Y-151 maakt de Y-300 ook printen van barcodes 

mogelijk. U kunt dus tegelijk tekst en barcode printen op het label. Ideaal 

voor wasserijen die met barcodes werken en maximaal willen profi teren 

van een labelapparaat. Ook de Y-300 werkt met Thermo-Seal tapes die 

verkrijgbaar zijn in elf kleuren.

Labelmachines voor tijdelijke bevestiging 

In wasserijen, bij dry cleaners maar ook in de hospitality branche wordt regel-
matig kleding of ander textiel aangeboden voor laundry service. Ook daarvoor 
heeft Thermopatch een gemakkelijke en doeltreffende oplossing.
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SERVICE

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 webshop: altijd dichtbij

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. 

Thermopatch: 
de beste keuze

We gaan ervan uit dat u 

overtuigd bent van onze 

kwaliteit en diversiteit. 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.

SERVICE
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Kostenbesparend en betrouwbaar: dat zijn de toonaangevende labelsyste-

men van Thermopatch. Decennia lang produceren wij identificatiesyste-

men voor hotels, gezondheidszorginstellingen en wasserijen over de hele 

wereld. De labelmachines en -tapes van Thermopatch zijn even eenvoudig  

in gebruik als effectief. Waarbij de hoogste kwaliteit en duurzaamheid  

altijd zijn gegarandeerd. Interesse? Ontdek de vele mogelijkheden van onze  

innovatieve producten.

Thermopatch – sinds 1934
In 1934 begon Thermopatch in de Verenigde Staten met de levering van 

producten voor textielreparaties. Kort daarna volgde de introductie van de 

eerste labelsystemen voor textiel. Door continu te innoveren en in te spelen 

op vragen uit de markt, werd het assortiment snel verder uitgebreid. Onder 

meer met hoge kwaliteit transfers en logo’s voor corporate identity pro-

ducten. In 1959 werd de eerste vestiging in Europa geopend en inmiddels 

opereert het bedrijf wereldwijd. Thermopatch staat vandaag de dag aan de 

top als het gaat om labelsystemen, heatsealapparatuur en transfers. 

ThermopaTch  
labels: eenvoudig 
effecTief

l a b e l
p r o d u c T s

04 05
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Kostenbesparend en betrouwbaar: dat zijn de toonaangevende labelsyste-

men van Thermopatch. Decennia lang produceren wij identificatiesyste-

men voor hotels, gezondheidszorginstellingen en wasserijen over de hele 

wereld. De labelmachines en -tapes van Thermopatch zijn even eenvoudig  

in gebruik als effectief. Waarbij de hoogste kwaliteit en duurzaamheid  

altijd zijn gegarandeerd. Interesse? Ontdek de vele mogelijkheden van onze  

innovatieve producten.

Thermopatch – sinds 1934
In 1934 begon Thermopatch in de Verenigde Staten met de levering van 

producten voor textielreparaties. Kort daarna volgde de introductie van de 

eerste labelsystemen voor textiel. Door continu te innoveren en in te spelen 

op vragen uit de markt, werd het assortiment snel verder uitgebreid. Onder 

meer met hoge kwaliteit transfers en logo’s voor corporate identity pro-

ducten. In 1959 werd de eerste vestiging in Europa geopend en inmiddels 

opereert het bedrijf wereldwijd. Thermopatch staat vandaag de dag aan de 

top als het gaat om labelsystemen, heatsealapparatuur en transfers. 

THERMOPATCH  
LABELS: EENVOUDIG 
EFFECTIEF

L A B E L
P R O D U C T S
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1KWALITEIT EN  

DUURZAAMHEID  

GEGARANDEERD

TEXTIELVERZORGING

Wasserijen verwerken dagelijks duizenden stuks werkkleding, platgoed 

en overig textiel. Al die verschillende soorten stoffen zijn ontwikkeld voor  

intensief gebruik en moeten bestand zijn tegen veelvuldig wassen. Die eisen 

gelden ook voor de aangebrachte labels: een naamlabel of persoonsgebon-

den bedrijfslogo moet net zo duurzaam zijn als het textiel zelf. Thermopatch 

garandeert door een speciaal ontwikkelde thermoplastische lijmlaag een 

perfecte hechting van labels. Voor een permanent of juist tijdelijk resultaat. 

Welk type label ook verlangd wordt, Thermopatch heeft de oplossing. 
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TEXTIELVERZORGING

Labeling in de textielverzorging: 
een schone taak voor Thermopatch 

Textiel is er in verschillende soorten en 

maten. Met evenzoveel verschillende ge-

bruikskenmerken en bijbehorende was-

voorschriften. Wassen, stomen, chemisch 

reinigen of mangelen; voor elke verwerking 

heeft Thermopatch de geschikte materialen. 

Van werkkleding tot platgoed: Thermopatch 

labelt goed perfect. 

Vanuit diverse bedrijven bereikt dagelijks een 

bijna onaflatende stroom wasgoed de ver-

schillende industriële wasserijen. Van nette 

uniformen, overalls tot platgoed: alles moet in  

korte tijd weer schoon retour naar de ge-

bruiker. Welke wasvoorschriften ook gelden: 

de labels van Thermopatch doorstaan elk  

wasproces.

Werkkleding

HiQ tape – soepele zwaargewicht

Dit sterke en soepele tape is verkrijgbaar 

in verschillende kleuren als continu band 

en als voorgestanst band. Waarbij het band 

kan worden voorbedrukt. In combinatie met 

de HiQ-inktlinten wordt een optimaal eind- 

resultaat gegarandeerd. De perfecte hechting 

doorstaat de zwaarste industriële wasproces-

sen met glans.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-a4+ en/of 

HiQ EOS-1.

Hytex – extra zekerheid

Hytex lijkt op HiQ maar heeft als extra een 

zelfklevende laag. Voordeel: een Hytex-label  

kan ook op moeilijk bereikbare plekken worden 

aangebracht zonder dat het verschuift. 

Geschikt voor alle soorten luchtdoorlatend  

textiel en leverbaar in verschillende formaten.  

Zeer duurzaam en uitstekend leesbaar.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-a4+ en/of 

HiQ EOS-1.

Initex-tape – dun en sterk

Speciaal voor de meer kwetsbare textiel-

soorten ontwikkelde Thermopatch Initex. Met 

het bijbehorende inktlint zijn de prints werkelijk 

haarscherp. Het extra dunne, flexibele weefsel 

kan worden toegepast bij lagere temperaturen 

en kortere perstijden. Wasbaar op 95˚C.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-a4+ en/of HiQ 

EOS-1. 

De nieuwste technische ontwikkeling stelt 

ons in staat om de thermische transfer-

media zoals HiQ zeer snel en goedkoop te 

bedrukken in vergelijk met gezeefdrukte 

rollen. Zelfs fotografische afbeeldingen 

zijn mogelijk. 

Platgoed

Mediron – thermische souplesse

Bestemd voor een permanente bevestiging op  

platgoed en persoonsgebonden kleding. Geen ander 

mangelbaar band is zo soepel en dun en tegelijker-

tijd zo sterk. Het label is zelf te ontwerpen en af te 

drukken in combinatie met het softwareprogramma 

Make Your Mark.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-e4, HiQ-a4+ en/

of HiQ-EOS-1.

Persoonsgebonden kleding

Med-Low – gemak en kwaliteit

Naast Mediron is voor kwetsbaar persoonsgebonden 

goed ook Med-Low een goede keuze. Voordeel van 

deze witte, flexibele tape is dat het verwerkt kan 

worden met een strijkbout – de lijmlaag smelt al bij 

lage temperaturen. Med-Low is verkrijgbaar als die-

cut of continu tape en kan gewassen worden tot 40˚C.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-e4, HiQ-a4+ en/

of HiQ-EOS-1.

Thermosealband

Dit band voor tijdelijk merken is verkrijgbaar in 

twee verschillende breedtematen. Dankzij de 11  

beschikbare kleuren werkt sorteren op kleur met 

thermoseal zeer eenvoudig.

Te verwerken i.c.m. machines Thermoseal Y-151 en 

Y-300.
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TIJDELIJKE OF PERMANENTE  

LABELS: WIJ DRAGEN ER  

ZORG VOOR

Werkkleding, platgoed en alle mogelijke textiel moeten in de gezondheids-

zorg voldoen aan de hoogste hygiënenormen. Om zowel personeel als  

patiënten elke dag te kunnen voorzien van schoon goed, is een strak logis-

tiek proces noodzakelijk om dit mogelijk te maken. De geautomatiseerde  

labelsystemen van Thermopatch dragen bij aan het soepele verloop hiervan.

Onze machines en labels zijn het resultaat van vele jaren praktijkervaring 

en intensieve research. Het integrale wasproces kan dankzij onze label- 

systemen eenvoudig worden gevolgd zodat lakens, handdoeken en beroeps-

kleding snel kunnen worden verwerkt. Thermopatch draagt zo zorg voor 

een optimaal wasresultaat.

GEZONDHEIDSZORG
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GEZONDHEIDSZORG

Thermopatch labelsystemen in de gezondheidszorg: 
een zorg minder!

Beddengoed, schone operatie- of werkkleding en handdoeken: 
in de gezondheidszorg wordt allerlei textiel 24/7 gesorteerd en  
gewassen. Om alles goed en snel en foutloos te verwerken is een  
labelsysteem van groot belang. Alleen zo is het mogelijk het 
wasproces te controleren en textiel snel en schoon weer af 
te leveren. Dit is waar Thermopatch in beeld komt met label- 
systemen die zorgdragen voor een optimale verwerking.

Werkkleding en overig textiel in de gezond-

heidszorg moet niet alleen comfortabel of 

duurzaam zijn; er gelden strikte kwaliteitseisen 

en bijzondere wasvoorschriften op het gebied 

van hygiëne. Thermopatch staat al decennia lang  

garant voor de hoogste kwaliteit labels die ook 

nog eens zeer eenvoudig zijn aan te brengen. 

Werkkleding

HiQ tape – soepele zwaargewicht

Dit sterke en soepele tape is verkrijgbaar in  

verschillende kleuren als continu band en als 

voorgestanst band. Waarbij het band kan worden 

kunnen worden voorbedrukt. In combinatie met de 

HiQ-inktlinten wordt een optimaal eindresultaat 

gegarandeerd. De perfecte hechting doorstaat de 

zwaarste industriële wasprocessen met glans.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-a4+ en/of HiQ 

EOS-1.

Hytex – extra zekerheid

Hytex lijkt op HiQ maar heeft als extra een zelf-

klevende laag. Voordeel: een Hytex-label kan ook 

op moeilijk bereikbare plekken worden aange-

bracht zonder dat het verschuift. Geschikt voor 

alle soorten luchtdoorlatend textiel en leverbaar 

in verschillende formaten. Zeer duurzaam en  

uitstekend leesbaar.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-a4+ en/of HiQ 

EOS-1.

Persoonsgebonden kleding/
platgoed

Mediron – thermische souplesse

Bestemd voor persoonsgebonden kleding en plat-

goed. Geen ander mangelbaar band is zo soepel 

en dun en tegelijkertijd zo sterk. Het label is zelf te 

ontwerpen en af te drukken in combinatie met het 

software-programma Make Your Mark.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-e4, HiQ-a4+ 

en/of HiQ-EOS-1.

Med-Low – gemak en kwaliteit

Naast Mediron is voor kwetsbaar persoons-

gebonden goed ook Med-Low een goede keuze. 

Voordeel van deze witte, flexibele tape is dat het 

verwerkt kan worden met een strijkbout – de lijm- 

laag smelt al bij lage temperaturen. Med-Low is 

verkrijgbaar als die-cut of continu tape en kan 

gewassen worden tot 40˚C.

Te verwerken i.c.m. machines HiQ-a4+, HiQ-e4 

en/of HiQ-EOS-1.
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3HERKENBAAR  

MULTIFUNCTIONEEL  

EN FLEXIBEL

In de wereld van hospitality draait het om persoonlijke aandacht en oog voor 

detail. Gasten moeten een gevoel van gastvrijheid ervaren en zich gewaar-

deerd voelen als individu. Omgekeerd moeten zij een gastheer of -vrouw 

gemakkelijk aan kunnen spreken bij naam. Iemand persoonlijk aanspre-

ken versterkt het gevoel van waardering en de professionele uitstraling. 

Steeds meer bedrijven zien dan ook het nut van het permanente gebruik 

van badges. Het invoeren ervan kan net dat verschil maken tussen onper-

soonlijk en herkenbaar. Thermopatch biedt een ruime keus in badges voor 

bedrijven in hospitality om de dienstverlening hoogst persoonlijk te maken. 

HOSPITALITY
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HOSPITALITY

Het dragen van een hoogwaardige kwaliteit badge of 
naamspeldje is een doeltreffende methode om de pro-
fessionele uitstraling van een bedrijf te vergroten. Een 
badge maakt een bedrijf persoonlijker, versterkt de 
naamsbekendheid en verbetert de service. Thermopatch 
biedt voor de hospitality branche diverse mogelijkheden  
om de algehele uitstraling te versterken. In diverse  
soorten, maten en vormgeving bieden wij de oplossing om  
representatief en persoonlijk voor de dag te komen.

Tijdelijke bevestiging – laundry service

Een hotelgast die zijn kleding aanbiedt voor laundry 

service, verwacht kwaliteit en punctualiteit. Met  

behulp van de labelsystemen van Thermopatch 

kunnen hotels elke dag die zekerheid bieden aan 

tienduizenden gasten in de wereld. 

Thermosealband

Dit band is verkrijgbaar in twee verschillende 

breedtematen. Dankzij de 11 beschikbare kleu-

ren werkt sorteren op kleur met thermoseal zeer 

eenvoudig.

Te verwerken i.c.m. machines Thermoseal Y-151 

en Y-300.

Badges

Meer en meer bedrijven zien het gemak van 

het gebruik van een badge. Behalve tijdens 

beurzen worden ook in ziekenhuizen, waren-

huizen en supermarkten persoonsbadges vaker  

toegepast. De kunststof Selfit badges van 

Thermopatch worden met uw bedrijfslogo be-

drukt. In het transparante venster kan vervol-

gens een naamlabel worden geschoven, die zelf 

zijn vorm te geven en te printen. Waarbij een 

keuze is tussen een naamlabel als single line, 

double line of multi line. De Selfit badges zijn  

leverbaar in diverse afmetingen. Standaard wordt  

de Selfit-badge voorzien van een combiclip maar 

andere bevestigingsclips zijn mogelijk. Dankzij 

de transparante tekstvensters zijn de badges  

uitstekend geschikt voor hergebruik.
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4WIJ BIEDEN 

MAATWERK IN 

CONFECTIE 

Ieder product dat de consument bereikt, is voorzien van informatie. Deze 

kan bevestigd zijn op het product zelf of apart zijn toegevoegd als gebruiks- 

aanwijzing. Voor confectiekleding zijn het de labels die essentiële gegevens 

bevatten over onder meer de maat, samenstelling van de stof en de juiste 

wasvoorschriften. Ook al spreken we bij confectie over standaard textiel, de 

labels van Thermopatch zijn dat zeker niet. We leveren hoogwaardig band om 

zelf care labels te vervaardigen. Snel en gemakkelijk maakt u zeer scherp  

geprinte teksten met of zonder toevoeging van uw eigen merk of logo. Of u  

kiest voor onze flexibele textieltransfers om de belangrijkste informatie  

direct op de stof te sealen. U ziet het: met Thermopatch creëert u maatwerk 

in confectie.

CONFECTIE
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Confectie is er in vele soorten, maten en kleuren. 
Het is dan ook van belang ieder kledingstuk of ove-
rig textiel te voorzien van de juiste informatie en 
wasvoorschriften. De care labels en textieltransfers 
van Thermopatch zijn ongeëvenaard als het gaat om 
kwaliteit en uitstraling. Ook het vervaardigen van de 
labels zelf werkt eenvoudig, snel en effectief. Met  
altijd haarscherpe prints van uw tekst en logo’s.

Barcode labels – betrouwbaar en flexibel

Een kostenbesparend en zeer betrouwbaar  

textielregistratiesysteem. Met behulp van label- 

software van Thermopatch kunt u gemak-

kelijk zelf barcodes of andere noodzakelijke  

informatie persen. Toe te passen in een ‘stand  

alone’ omgeving of via een lokaal netwerk.

Plytex & Die-cut – snel en precies

Een eenvoudig en effectief product, gericht op de 

gezondheidszorg en wasserijen. In slechts vier 

stappen print u uw tekst op zelfklevende Plytex-

labels of voorgestanste band. Te gebruiken in 

combinatie met de software Make Your Mark of 

het meer uitgebreide BarTender. U bespaart met 

Plytex niet alleen tijd maar verkleint de kans op 

vergissingen.

Plytex te verwerken i.c.m. LQ-690 printer, Die-

cut tape i.c.m. HiQ-a4+, HiQ-e4 en/of HiQ-EOS-1.

Care labels

Wie kent ze niet? Ieder overhemd, poloshirt of 

jurkje heeft ‘m: een care label. Met informatie 

over wel of niet wassen, drogen of strijken. 

Thermopatch levert hoogwaardig band om care 

labels te vervaardigen met zeer scherp geprinte 

gebruiksvoorschriften of logo’s.

HiQ thermal transferband en inktlint – 

ideale combinatie

Speciaal ontworpen voor Thermopatch-printers 

HiQ. Soepele en sterke tape, als band of die-cut, 

die de zwaarste wasprocessen doorstaat. Alle 

gangbare textielsoorten kunt u labelen met HiQ-

band en -inktlint. Het band kan eventueel worden  

voorbedrukt met uw logo en/of tekst in elke  

gewenste kleur. 

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 letter-

balkjes op de machine en u kunt merken. Het 

is zelfs mogelijk meerkleurig te merken.

CONFECTIE

Thermomark – gemakkelijk en duurzaam

Gemakkelijk, snel en goedkoop: dat is Ther-

momark. De eigenschappen zijn gelijk aan 

die van Thermotrans, dat uit losse labels ge-

creëerd op een printer bestaat. Enige verschil 

is dat Thermomark wasbaar is tot 95˚C.
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ONZE LABELPRINTERS 
EN HEATSEALPERSEN

HiQ-a4+ – flexibel en betrouwbaar

Deze thermal transfer printer/snijder is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen wat 

hem zeer veelzijdig maakt. De basisuitvoering werkt zonder mes en is geschikt voor 

geperforeerd band (die-cut). De versie met mes maakt werken met continu band mogelijk. 

Het type met het combimes snijdt de labels eerst gedeeltelijk en na het voltooien van de 

printopdracht volledig los. Daarnaast bestaat er voor de HiQ-a4 ook een optioneel oprol-

mechaniek en stapelaar. Een groot display toont de uit te voeren commando’s en dankzij 

heldere iconen wordt navigeren in het printprogramma kinderspel. Te gebruiken met HiQ-tape, Mediron-tape, 

Initex-tape en Hytex-labels. Geschikt voor het produceren van labels op werkkleding, platgoed en persoons-

gebonden kleding in alle branches.

EPSON LQ-690

De Epson LQ-690 is een matrixprinter met optimale prestaties wat betreft  

snelheid, betrouwbaarheid en gebruikersvriendelijkheid. Grafische data kunnen 

in een mum van tijd worden geprint in een Windows-omgeving. De veelzijdige  

Epson LQ-690 is geschikt voor het bedrukken van Plytex of die-cut tape. Het  

compacte, gebruiksvriendelijke design van deze printer maakt dat hij bijna overal 

is te plaatsen. Geschikt voor het produceren van labels op werkkleding, platgoed 

en persoonsgebonden kleding in alle branches.

HiQ-EOS-1 – the perfect touch

Hoogstaande techniek voor een interessante prijs. Een zeer gebruiksvriendelijke printer 

voor een perfect resultaat. De HiQ-EOS-1 maakt printen zonder gebruik van een computer 

mogelijk. Eerder ontworpen labels zijn op te slaan in het interne geheugen of op een usb-

stick. Deze allround printer is verkrijgbaar in 200 of 300 dpi-resolutie. Te gebruiken met 

HiQ-tape en Hytex-labels. Voor labels op platgoed is de beste keuze Mediron.

Geschikt voor het produceren van labels op werkkleding, platgoed en persoonsgebonden 

kleding in alle branches.

Labelprinters voor permanente bevestiging
 
Het uitgebreide assortiment labelmachines van Thermopatch biedt het 
gewenste model voor elk type gebruiker. Welk model u ook kiest: onze 

machines werken snel, precies en geven een
 fantastisch eindresultaat. 

Thermoseal systeem Y-151 – bijdehante one liner

Gekleurde merkjes maken sorteerwerk makkelijker. Daarom is de Y-151 een 

graag geziene hulp bij wasserijen en stomerijen. Het apparaat bespaart direct 

tijd en kosten. De labels, verkrijgbaar in 11 kleuren, hechten uitstekend maar 

zijn na het reinigen van het kledingstuk net zo eenvoudig weer te verwijderen. 

Het bedienen van de Y-151 is eenvoudig en de functies veelzijdig: hij print, snijdt 

en perst. Teksten tot 12 karakters zijn mogelijk.

HiQ-e4 – optimale combinatie

Met de praktische en gebruiksvriendelijke HiQ-e4 printer, Mediron-tape en ons 

labelprintprogramma Make Your Mark heeft u de ideale combinatie in huis. Op 

eenvoudige wijze ontwerpt u in no-time duidelijke labels die u direct daarna 

kunt printen in hoge kwaliteit. Met behulp van een van de heatsealpersen van 

Thermopatch kunt u de labels zonder problemen op het platgoed bevestigen. 

Bijzonder geschikt voor het produceren van labels op platgoed en persoons-

gebonden goed.

Thermoseal systeem Y-300 – tekst en barcode in één

Als grote broer van de Y-151 maakt de Y-300 ook printen van barcodes 

mogelijk. U kunt dus tegelijk tekst en barcode printen op het label. Ideaal 

voor wasserijen die met barcodes werken en maximaal willen profiteren 

van een labelapparaat. Ook de Y-300 werkt met Thermo-Seal tapes die 

verkrijgbaar zijn in elf kleuren.

Labelmachines voor tijdelijke bevestiging 

In wasserijen, bij dry cleaners maar ook in de hospitality branche wordt regel-
matig kleding of ander textiel aangeboden voor laundry service. Ook daarvoor 
heeft Thermopatch een gemakkelijke en doeltreffende oplossing.
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Labeling software – fun & easy

Gebruiksgemak bij Thermopatch staat ook voor snel en eenvoudig zelf labels maken.  

Vanzelfsprekend hoort daar software bij die zo is gemaakt, dat iedere gebruiker er zo z’n weg 

in vindt. Thermopatch biedt de volgende labelingsoftware: 

Make Your Mark – ready, set, print

Labelen wordt met Make Your Mark gemakkelijk én leuk. De software biedt veel keuze in 

lettertypes, symbolen en afbeeldingen. In no-time maakt u creatieve lay-outs voor labels die 

direct geprint kunnen worden.

BarTender – krachtig en creatief

De labelsoftware voor de veeleisende gebruiker. U hebt zeer veel keuzemogelijkheden en het 

programma is gemakkelijk in gebruik. Elke gebruiker vindt moeiteloos zijn weg en maakt in 

korte tijd kwaliteitslabels.

Labels – gewoonweg effectief

Tapes of labels kunnen door Thermopatch worden voor-

gedrukt met een door u gekozen afbeelding of tekst, in 

elke gewenste kleur. Vervolgens creëert u zelf met een 

softwareprogramma de definitieve labels door eenvoudig 

een naam, barcode of symbool toe te voegen. U heeft een 

ruime keuze uit lettertypes, tekstposities en formaten.

NL-14-PRO – snel energie besparen

De NL-14-PRO is een handzaam tafelmodel voor heatsealing, inclusief voetpedaal 

en veiligheidsrek. Kenmerken voor deze machine zijn: snelheid en energiebesparing. 

Een geïntegreerd controlepaneel geeft alle benodigde informatie voor de gebruiker.

HS-4-C Beaver – snel en energiezuinig

Een machine met keramisch verwarmingselement die op eenvoudige wijze textiel 

voorziet van een logo of persoonsgebonden gegevens. Identificatielabels, transfers 

en emblemen worden door de Beaver snel en gemakkelijk op textiel aangebracht. 

Zeer geschikt voor gezondheidszorginstellingen en kledingleveranciers.

NL-15-SQR/NL-15-R Mammoth – betrouwbaar zwaargewicht

Een uitgekiende combinatie van geavanceerde technologie en modern  

ergonomisch design. Deze heatsealpers werkt razendsnel en gaat  

automatisch op een zuinige slaapstand wanneer ze enige tijd niet wordt 

gebruikt. De Mammoth werkt op perslucht en is geschikt voor grote  

volumes. Verkrijgbaar met vierkant of rond perskussen.

Pinguin HS-21-SQR – dubbele productiviteit

U werkt met kleine tot middelgrote partijen? Dan is de Pinguin HS-21-

SQR de persmachine voor u. Dankzij het systeem met twee persplaten 

brengt u snel labels, patches, transfers en emblemen aan op textiel. Met 

een opwarmtijd van minder dan een minuut is efficiënter werken niet  

mogelijk. 

Heatsealpersen
 
Het uitgebreide assortiment heatsealpersen van Thermopatch biedt het 
gewenste model voor elk type gebruiker. Welk model u ook kiest: onze 
machines werken snel, precies en geven een fantastisch eindresultaat. 04
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1
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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Behalve labeling producten heeft 

Thermopatch ook een ruime keus 

in corporate identity producten en 

heatsealpersen. Meer informatie 

over transfers en benodigde appa-

ratuur is te vinden in onze brochure 

‘Identity Products’.

I D E N T I T Y
P R O D U C T S
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SERVICE

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 webshop: altijd dichtbij

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. 

Thermopatch:  
de beste keuze

We gaan ervan uit dat u  

overtuigd bent van onze  

kwaliteit en diversiteit. 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.



Thermopatch Corporate Headquarters 

USA 

T +1 315 446 8110 

F +1 315 445 8046 

sales@thermopatch.com

Thermopatch Deutschland 

Germany 

T +49 441 380 21 0 

F +49 441 380 21 21 

sales@thermopatch.de

Thermopatch Polska 

Poland 

T +48 71 341 4331 

F +48 71 341 4331 

sales@thermopatch.pl

Thermopatch European Headquarters 

The Netherlands 

T +31 36 549 11 33 

F +31 36 532 05 98 

sales@thermopatch.nl

Thermopatch France

France 

T +33 13022 08 08 

F +33 13022 18 66 

info@thermopatch.fr

Thermopatch Embroidery 

The Netherlands 

T +31 492 53 62 36 

F +31 492 52 88 77 

info@tpborduur.nl
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