READY PLUS EMBLEMEN
Verstop ‘t…

Eigenschappen • over bestaand logo heen • elke kleur • industrieel wasbaar
Wat zijn Ready PLUS emblemen?
Ready PLUS is de ideale oplossing voor bedrijven die kledingstukken, waarop eventueel reeds een bestaand logo is geseald,
opnieuw van een embleem willen voorzien. Dit kan het gevolg
zijn van re-branding of misschien omdat het kledingstuk door
een nieuwe gebruiker zal worden gedragen of omdat er mogelijk
een fout in het bestaande embleem of transfer zit. Een Ready Plus
embleem kunt u over een bestaand embleem of transfer
sealen, waardoor de levensduur van het kledingstuk wordt
verlengd en u daarmee voorkomt in dure nieuwe kleding te
moeten investeren. Overigens is niet elke transfer geschikt om
afgedekt te worden door een embleem, vooraf testen is om die
reden noodzakelijk.
Technische specificaties
Ready PLUS wordt gemaakt van dikker textiel, om zo voor een
goede hechting te zorgen van het embleem over het bestaande
embleem of transfer.

Kleuren
Ready PLUS emblemen zijn full colour emblemen. Wij geven
hiervoor een boek uit met gesimuleerde PMS C kleuren, zodat
u kunt zien hoe de kleuren eruit komen te zien.
Prijsstelling
In onze prijslijst vindt u een speciale pagina voor de Ready PLUS
emblemen.
Ook voor dit product hebben wij het voor u gemakkelijk gemaakt en zijn er slechts twee groepen;
• borstzakformaat (tot 100 cm²) en
• rugformaat (100–500 cm²)
Hoeveelheden
De minimale afname is 15 stuks. Daarboven kunnen wij de exacte
aantallen die u nodig heeft produceren.

Levertijd
Ready PLUS emblemen kunnen na goedkeuring van de werktekening, die gratis door Thermopatch voor u wordt verzorgd,
binnen 7 werkdagen worden geproduceerd.
Vorm
Vanwege het dikkere basismateriaal zijn niet alle vormen mogelijk. Wij zullen door middel van een werktekening laten zien
wat er mogelijk is.

Meer weten? Ga voor contactgegevens en gedetailleerde informatie over onze producten naar thermopatch.com
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