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DE VISIE VAN THERMOPATCH
Al 85 jaar is Thermopatch marktleider in de ontwikkeling en pro-

ductie van labels, transfers en emblemen op textiel. We zijn toon- 

aangevend in de wereld van corporate identity, met een duide- 

lijke visie wat betreft duurzame, innovatieve en energie-efficiënte 

oplossingen. Ons doel is te blijven ontwikkelen en onszelf te ver-

beteren om ervoor te zorgen dat ons producten- en dienstenaan-

bod voortdurend verbetert in lijn met veranderingen in de markt 

en de wensen van onze opdrachtgevers.

DE MISSIE VAN THERMOPATCH
Onze missie is het bevorderen van sociaal, economisch en eco-

logisch duurzame ontwikkelingsprogramma’s, voortbouwend op  

onze kennis en ervaring. Met een nadruk op individuele beleids- 

instrumenten en een effectieve combinatie daarvan. Door inno-

vatieve processen en een unieke textielveredelingstechnologie  

blijven wij ons onderscheiden in de markt en bieden hoge kwali- 

teit, op maat gemaakte diensten voor al onze opdrachtgevers.

Wij committeren ons aan het continu aanpassen van onze  

activiteiten met tien universeel aanvaarde principes op het gebied 

van mensenrechten en corruptiebestrijding. De kernwaarden van 

veiligheid en gezondheid, het milieu, hoogste ethische gedrag 

en respect voor mensen zijn direct in lijn met de vastgestelde 

waarden in het Global Compact van de Verenigde Naties.

INTRODUCTIE
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Thermopatch is een internationale organisatie dat in de afgelopen 

80 jaar zich gespecialiseerd heeft in emblemen, transfers en la-

beling-oplossingen. Erkend door de klanten in de horeca, gezond-

heidszorg, werkkleding, was- en sport sectoren voor onze rijke 

ervaring, superieure service en onberispelijke kwaliteit, zijn wij trots 

op de baanbrekende nieuwe technologien, nieuwe ideeën en nieu-

we oplossingen. Integreren van de miliieuvriendelijke en duurzame 

strategie voor productie en logistiek onderscheidt onze wereldwijde 

business visie. Vanuit het hoofdkantoor in Syracuse, New York en 

het Europese centrum in Nederland bereikt Thermopatch meer dan 

90 landen en zorgt voor hoge standaards om concurrerend op de 

wereldmarkt te zijn. Het grote wereldwijde netwerk van kantoren en 

resellers op lokaal nivo, stelt Thermopatch in staat om een blijvende 

indruk te maken. Het overgrote wereldwijd netwerk van kantoren en 

distributeurs met lokale kennis en vaardigheden hebben Thermo-

patch in staat gesteld om een blijvende indruk op textiel te maken.

ONZE MARKT
Werkkleding, platgoed en alle mogelijke textiel moeten in de ge-

zondheidszorg voldoen aan de hoogste hygiënenormen. Om zowel 

personeel als patiënten elke dag te kunnen voorzien van schoon 

goed, is een strak logistiek proces noodzakelijk om dit mogelijk te 

maken. De geautomatiseerde labelsystemen van Thermopatch dra-

gen 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 labelsystemen

eenvoudig worden gevolgd zodat lakens, handdoeken en beroeps- 

kleding snel kunnen worden verwerkt. Thermopatch draagt zo zorg 

voor een optimaal wasresultaat.

HET BEDRIJF

Ga voor meer informatie naar:
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Als je er goed uitziet, voel je je goed. Dat idee geeft patiënt-

en het gevoel dat ze in veilige handen zijn. Maar een uniform 

moet aan strenge hygiënenormen voldoen om uw werk- 

omgeving veilig en schoon te houden. Onze labels weer-

staan de hoge wastemperaturen, zonder verlies van kleur of  

kwaliteit. Dus of u in een laboratorium of op een afdeling 

werkt, wij zorgen ervoor dat u er op uw best uitziet.

UNIFORMEN

1
KLEED JE GOED. 

VOEL JE GOED.
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UNIFORMEN

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 com-

binatie met de HiQ-inktlinten wordt een 

optimaal eindresultaat gegarandeerd. De 

perfecte hechting doorstaat de zwaarste 

industriële wasprocessen met glans. Te 

verwerken i.c.m. HiQ thermal transfer 

printers.

HYTEX • EXTRA ZEKERHEID
Hytex lijkt op HiQ maar heeft als extra 

een zelfklevende laag. Voordeel: een 

Hytex-label kan ook op moeilijk bereik-

bare plekken worden aangebracht zon-

der dat het verschuift. Geschikt voor 

alle soorten luchtdoorlatend textiel en  

leverbaar in verschillende formaten. Zeer 

duurzaam en uitstekend leesbaar. Te ver-

werken i.c.m. HiQ thermal transfer prin-

ters.

WAT IS HIQ, HYTEX EN FASTAG?
Ons assortiment van thermisch transfer 

printen helpt zorginstellingen bij het per-

sonaliseren van kledingstukken.

• Hytex is HIQ tape met een zelfklevende

laag. Dit label kan worden geplaatst op

het kledingstuk zonder te krullen of te 

verplaatsen.

• HIQ tape is geschikt voor het labelen 

van elke kledingstuk, stoer maar toch 

zacht voor de huid

• FasTag is het dunste band ooit, die je 

bijna niet voelt in kleding en ondergoed

HIQ CLEAN
De HiQ-serie kent ook HiQ-Clean. Tape 

uit deze lijn is voorzien van een andere 

hechtingslaag, die het mogelijk maakt 

de tape te bevestigen op ‘barrier fabrics’ 

en soortgelijke synthetische stoffen. 

Denk aan speciale werkkleding in de 

micro-elektronica, farmaceutische en 

nucleaire industrie. Ook voor textiel in  

een clean room-omgeving is dit type 

tape zeer geschikt. Het is echter niet  

Kleding tijdens het werk gaat om goed eruitzien en het gevoel krijgen dat alles onder 

controle is. Voor sommige werknemers is het daarom van belang dat ze hun eigen 

persoonlijke kledingstukken krijgen om hun werk goed te doen. Met onze innovatie-

ve labeloplossingen voor persoonlijke kleding kunt u items die intern zijn gewassen  

altijd volgen. Zo voorkomt u tijdverlies, diefstal en onnodige ergernis.

 
- 

geschikt voor OK-kleding die met behulp 

van een autoclaaf wordt gesteriliseerd.

PLYTEX & DIE-CUT • SNEL EN PRECIES
Een eenvoudig en effectief product,  

gericht op de gezondheidszorg en was-

serijen. 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 en die-cut te verwerken i.c.m. LQ-

690 printer.

CARE LABELS
Ieder overhemd, poloshirt of jurkje heeft  

een carelabel. Met informatie over wel  

of niet wassen, drogen of strijken. 

Thermopatch levert hoogwaardig band 

om carelabels te vervaardigen met zeer 

scherp geprinte gebruiksvoorschriften  

of logo’s.

BARCODE LABELS • 
BETROUWBAAR EN FLEXIBEL
Een kostenbesparend en zeer betrouw- 

baar textielregistratiesysteem. Met behulp  

van label-software van Thermopatch  

kunt u gemakkelijk zelf barcodes of andere 

noodzakelijke informatie persen. Toe te 

passen in een ‘stand alone’ omgeving of 

via een lokaal netwerk.

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 waspro-

cessen doorstaat. Alle gangbare textiel-

soorten kunt u labelen met HiQ-band en 

-inktlint. Het band kan eventueel worden 

voorbedrukt met uw logo en/of tekst in 

elke gewenste kleur.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN 
HET LABELSYSTEEM
• Het meeste textiel gebruikt voor 

werkkleding kan effectief van labels 

worden voorzien

• Geavanceerde Barcode, Datamatrix

en QR Technology

• Levensduur net zo lang als de 

levensduur van het kledingstuk

• Eenvoudig te sealen

09
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HOOGWAARDIGE EN FLEXIBELE 
TRANSFERS
Flexibele textiel transfers kenmerken 

zich door een hoge printkwaliteit en 

kleurintensiteit, ideaal voor toepassing 

op werkkleding. Onze duurzame en veel-

zijdige transfers zijn geschikt voor elke 

soort textiel vanwege hun unieke stretch 

eigenschappen. Onze transfers zijn de 

beste keuze. Gegarandeerd. 

ZICHTBARE KWALITEIT
Wij helpen u nét die stap verder als het 

gaat om de naam of het logo van uw  

organisatie. Ons streven is optimaal 

te presteren en sealen elke opdracht  

meteen gegarandeerde kwaliteit. De re-

flecterende transfers van Thermopatch 

worden op maat gemaakt en zijn uiterst 

geschikt voor werk in de nacht of bij 

slecht zicht, zoals in de hulpverlening en 

bij werk aan de weg.

REFLECTERENDE EMBLEMEN • 
LICHTEND VOORBEELD
Reflecterend materiaal maakt emble-

men uitstekend zichtbaar in slecht ver-

lichte situaties. Thermopatch beschikt 

over een speciale techniek die emble-

men óp het reflecterend materiaal drukt. 

Voordeel hiervan is dat de hele onder-

grond reflecteert en een embleem nog 

duidelijker zichtbaar is.

HIGH VISIBILITY EMBLEMEN • 
NIET TE MISSEN
Ontwikkeld voor beroepskleding en uni-

formen maar ook perfect toe te passen 

voor promotional wear, de High Visibility 

emblemen van Thermopatch. Leverbaar 

in diverse signaalkleuren en werkelijk 

onverwoestbaar, duidelijk waarneem-

baar en geproduceerd volgens de EN ISO 

20471 norm. 

READY EMBLEEM • 
SNEL EN VEELZIJDIG
Neem ons Ready embleem, een soepel 

heatsealembleem die wij kunnen produ-

ceren in vrijwel elke vorm en kleur. Ook 

fotografische afbeeldingen zijn mogelijk. 

Naast de grote toepasbaarheid is een  

extra voordeel de zeer snelle levertijd.

READY STITCH • VAST EN ZEKER
Wanneer een afbeelding eenvoudig ver- 

wijderd moet kunnen worden, bijvoor- 

beeld om textiel te kunnen hergebrui- 

ken, dan is Ready STITCH uitermate  

geschikt. Het is een embleem 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 indus- 

trieel te wassen. Dankzij digitaal printen  

kent Ready STITCH een zeer interessante  

prijsstelling. 

DIGILINE PRO • ANY PLACE, ANYWHERE
Een ideale manier om zelfs thuis textiel tot  

promotional wear te maken is Digiline Pro. 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.

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 ge- 

schikt voor sportkleding, tassen, caps en  

overige promotionele artikelen. Deze transfer  

is alleen geschikt voor de thuiswas.

TEXTRA • KLEURRIJK TOT IN DETAIL
Een mooie toevoeging aan ons al zeer ruime  

assortiment. Een transfer gebaseerd op jaren-

lange ervaring in heatseal in combinatie met de 

allernieuwste digitale full colour printtechnieken.

BADGES • DUIDELIJK FLEXIBEL
Meer en meer bedrijven zien het gemak van het 

gebruik van een badge. Behalve tijdens beurzen 

worden ook in ziekenhuizen, warenhuizen en su-

permarkten persoonsbadges vaker toegepast. 

De kunststof Selfit badges van Thermopatch 

worden met uw bedrijfslogo bedrukt. In het 

transparante venster kan vervolgens een naam-

label 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 lever-

baar 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.

1



THERMOCREST • 
ROBUUST EN DUURZAAM
Thermocrest is al ruim 40 jaar een zeer po-

pulair heatsealembleem. Het is leverbaar 

in diverse vormen en kleuren met een ka-

rakteristieke 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 gedetail-

leerde ontwerpen in vele kleuren. Wasbaar 

op zeer hoge temperatuur.

READY PLUS • KOSTENBESPAREND
Een nieuwe logo sealen over een eerder 

aangebracht logo op een uniform of over-

all? Dan is Ready PLUS dé oplossing. Met 

dit zeer sterke product voorkomt u dure 

investeringen in nieuwe werk- of bedrijfs- 

kleding. Leverbaar in elke gewenste 

kleur en op hoge temperaturen wasbaar.

READY ID • YOU NAME IT
Werkkleding voorzien van een bedrijfs-

logo én eigen naam? De Ready ID biedt 

uitkomst! Dit type embleem wordt door 

Thermopatch geproduceerd en voorzien 

van persoonsgegevens en bedrijfslogo. 

Representatief en duidelijk.

READY POCKET ID-HOUDER • 
ALLES ONDER CONTROLE
Een andere vorm van veiligheid: het ge-

bruik 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 e

REPARATIE
Thermopatch biedt patches en rollen in 

vrijwel elke grootte en kwaliteit. Klant-

specifiek lamineren: Thermopatch biedt 

de klant de mogelijkheid om hun eigen 

specifieke materiaal met onze heat seal-

lijm te lamineren. Neem contact op met 

onze Salesafdeling voor meer informatie.
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GEWEVEN 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 aantrekke-

lijke prijs.

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 industriële reiniging. Een 

soepele krachtpatser.

1
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NLABEL PRINTING
• HiQ-EOS serie printers 
• HiQ-Squix printer
• LQ-690 printer

HEATSEALPERSEN
• HS-21-SQR
• HS-4-C/Air/Air Pro
• NL-24-PRO
• NL-15-SQR / R

A
P

PA
R
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U

U
R LABEL PRINTING

• HiQ   
• Hytex
• FasTag
• CombiTex/ 

CombiPly

• Plytex
• Ink Cassettes
• Mediron

• Truflex
• Flextrans
• Sublifix

• Ready  
emblems

• Textra
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Zichtbaar zijn of juist discreet. De keuze is aan u met onze 

innovatieve labeltechnieken. Met labelen is aan de binnenzij-

de van een kledingstuk uw identiteit subtiel zichtbaar voor de 

wereld. Zo kunt u met een gerust hart de was laten verzorgen 

door anderen, en bent u er zeker van dat u uw eigen kleding 

weer terugkrijgt. 

PERSOONLIJKE 
KLEDING

2
KLEED JE GOED. 

VOEL JE GOED. 

DOE HET GOED.
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2PERSOONLIJKE KLEDING

TAPE
COMBITEX/COMBIPLY - THERMISCHE 
SOUPLESSE
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 softwareprogramma 

Make Your Mark. Te verwerken i.c.m. HiQ 

thermal transfer printers.

PERSOONSGEBONDEN KLEDING
MED-LOW – GEMAK EN KWALITEIT
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 gewas-

sen worden tot 40˚C. Te verwerken i.c.m. 

HiQ thermal transfer printers.

PRINTER
HIQ-EOS
De cutting-edge technologie, eenvoud en  

betaalbaarheid van deze label printer, 

uitgerust met een touch screen, maakt 

het een geweldige investering. Gemakke-

lijk te gebruiken, u kunt labels oproepen, 

gegevens toevoegen en printen zonder  

zelfs verbonden te zijn met een PC.  

Labels kunnen ook worden opgeslagen 

op een USB-stick of op het interne ge-

heugen van de EOS printer. Alle labels 

worden automatisch gecentreerd in de 

printer. De printer is verkrijgbaar met 

200 of 300 dpi resolutie. Onderdelen kun-

nen worden vervangen in enkele secon-

den,  meestal zonder gereedschap.

SOFTWARE
MAKE YOUR MARK EASY LABELLING 
De ‘Make Your Mark’ labelsoftware maakt 

het opmaken van uw labels makkelijk. 

Deze gebruiksvriendelijke software biedt 

voldoende keuze in lettertypen, posities 

en maten. De bekende interleaved 2 of 5 

barcode en andere symbologies, evenals 

een uitgebreide clipart, zijn geïntegreerd.

AANBEVOLEN
FASTAG
FasTag labels zijn speciaal ontwikkeld 

voor persoonlijke kledingstukken waar 

comfort prioriteit is. De dunne en flexi-

bele FasTag labels zijn ontworpen om 

mee te rekken met de stof. Deze gecom-

bineerde eigenschappen maken het label

zeer comfortabel, zelfs in direct contact met 

de huid. FasTag is de ideale oplossing voor het  

labelen van persoonlijke kleding voor mensen in 

verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen  

en scholen (uniformen). Deze labels kunnen 

worden gebruikt om kledingstukken van tekst 

te voorzien, barcodes of een combinatie van  

beiden. Het is ook mogelijk om een nieuw 

FasTag label te sealen over een oud label, dat 

maakt het relabelen makkelijker. De labels zijn 

zeer duurzaam en kunnen industriële witwas-

sen weerstaan tot 95 ° C.

COMBIPLY
Combiply is de nieuwste ontwikkeling voor  

thermal transfer printing om platgoed te labelen  

voor verpleeghuizen. Ook geschikt voor het  

coderen en als carelabel. Het innaaien van eti-

ketten is niet meer nodig.
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Gezondheidszorginstellingen over de hele wereld maken gebruik van onze labels. 

Een kostenbesparend en zeer betrouwbaar textielregistratiesysteem. Maar ook  

binnen de corporate identity-markt komen labelsystemen vaak goed van pas.
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Linnen, tafelkleden of servetten. Wat voor soort platgoed uw 

ziekenhuis of verzorgingshuis ook heeft, wij zorgen ervoor dat 

u ze nooit meer kwijtraakt. Met apparatuur dat direct print, 

met labels of transfers; onze oplossingen zijn ontwikkeld met 

het oog op duurzaamheid en intensief wassen.

PLATGOED

3
RAAK NOOIT MEER 

IETS KWIJT
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3PLATGOED

PLATGOED COMBITEX/COMBIPLY  
– THERMISCHE SOUPLESSE
Geen ander mangelbaar band is zo soepel  

en dun en tegelijkertijd zo sterk. Het  

label is zelf te ontwerpen en af te druk-

ken in combinatie met het softwarepro-

gramma Make Your Mark. Te verwerken 

i.c.m. HiQ thermal transfer printers.

DECO-PRINT DP2000T - MERKEN IN 
KLEUREN
Met deze machine is het sealen of op-

naaien 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.

THERMOMARK – GEMAKKELIJK EN 
DUURZAAM
Gemakkelijk, snel en goedkoop: dat is 

Thermomark. De eigenschappen zijn 

gelijk aan die van Thermotrans, dat uit 

losse labels gecreëerd op een printer be-

staat. Enige verschil is dat Thermomark 

wasbaar is tot 95˚C.

MERK PLATGOED VOORDELIG 
EN SNEL.
In de gezondheidszorg bestaat er be-

hoefte om platgoed zoals beddengoed, 

lakens en handdoeken duidelijk te mer-

ken. Dit zorgt ervoor dat het juiste plat-

goed op de juiste plek terecht komt. 

Met ons gespecialiseerd direct-marking 

systeem DP Junior kunt u heel gemakke-

lijk platgoed duidelijk identificeren zoals 

locatie, afdeling etc. Thermopatch heeft 

een permanent direct-marking systeem  

ontwikkeld, waarmee u het platgoed 

kunt merken tegen lage kosten en met 

hoge snelheid.

21

De labelstystemen van Thermopatch zijn nodig om te kunnen werken met de grootst 

mogelijke professionaliteit in de zorg. Beddengoed en handdoeken worden met 

onze producten voorzien van hoge kwaliteit en hittebestendige labels die aan alle 

veeleisende behoeften voldoen.
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De apparatuur van Thermopatch wordt door ons vervaar-

digd en uw wensen spelen daarbij een belangrijke rol. Door 

ruim 80 jaar ervaring begrijpen we de behoeften van onze op-

drachtgevers, de verantwoordelijkheden en beperkingen van 

ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere medische omgevin-

gen. Onze labelsystemen kunnen de alledaagse uitdagingen 

met gemak aan.

APPARATUUR

4
WEES ELKE UITDAGING 

TE SLIM AF
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4APPARATUUR
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HIQ-EOS-2 – THE PERFECT TOUCH
Hoogstaande techniek voor een interessante prijs. Een zeer gebruiks-

vriendelijke printer voor een perfect resultaat. De HiQ-EOS-2 maakt prin-

ten 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 alle 

thermal transfer media. Voor labels op platgoed kunt u Mediron of Com-

bitex toepassen. Geschikt voor het produceren van labels op werkkleding, 

platgoed en persoonsgebonden kleding in alle branches.

NL-24-PRO – SNEL ENERGIE BESPAREN
De NL-24-PRO Ergo Seal is een tafelmodel pneumatische heatseal- 

pers dat met een voetpedaal wordt bediend. Kenmerken voor deze  

machine zijn: snelheid en energiebesparing. Dankzij de extra werk- 

ruimte rondom de onderplaat kunnen grote of dikke kledingstukken 

vlot verwerkt worden.

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.

DP-JUNIOR • RECHTTOE, RECHTAAN
De DP Junior is geschikt voor direct merken, is gemakkelijk te positioneren 

en perfect geschikt voor het direct printen van eigendomsmerken, branding, 

codering en vereiste wasvoorschriften. Naaien van labels niet meer nodig.

HIQ-SQUIX • FLEXIBEL EN BETROUWBAAR
Met state-of-the-art technologie, een modern design, met een full colour touch 

screen en opties zoals een mes voor continu band, is deze thermal transfer  

printtechniek op haar best. De HiQ-Squix is verkrijgbaar in verschillende  

configuraties: zonder mes voor geperforeerd tape (die-cut), met mes voor 

continu tape en met perforatiemes voor eenvoudige scheiding van (voorraad) 

labels. Ongeacht of de printer wordt gebruikt in stand-alone modus, in een 

pc-toepassing of in een netwerk - de SQUIX printer is altijd paraat en zorgt 

voor een snelle printproces en directe label output. Te gebruiken met alle ther-

mal transfer media. Geschikt voor het produceren van labels op werkkleding,  

platgoed en persoonsgebonden kleding in alle branches.

NL-40 • SNEL EN SIMPEL
Bevestig logo’s op schoenen en caps met deze handbediende  

heatsealpers. Zelfs ballen worden gemakkelijk voorzien van een 

label. De verschillende platen voor schoenen, ballen of caps kun-

nen zonder gereedschap op de NL-40 worden gemonteerd.
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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.

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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NL-15-SQR/NL-15-R MAMMOTH – BETROUWBAAR ZWAARGEWICHT
Een uitgekiende combinatie van geavanceerde technologie en modern ergono- 

misch 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.

HS-4-C/AIR/AIR PRO – SNEL EN ENERGIEZUINIG
Een machine met keramisch verwarmingselement die op 

eenvoudige wijze textiel voorziet van een logo of persoonsge-

bonden gegevens. Identificatielabels, transfers en emblemen  

worden door de Beaver snel en gemakkelijk op textiel aan-

gebracht. Zeer geschikt voor gezondheidszorginstellingen en 

kledingleveranciers. Tevens beschikbaar met perslucht en 

verwarmde boven- en onderplaat.
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