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HET BEDRIJF
Thermopatch is een internationaal opererende organisatie die zich sinds 

1934 heeft gespecialiseerd in emblemen, transfers en labeloplossingen. 

We zijn actief in diverse sectoren: hospitality, gezondheidszorg, industrie,  

textielverzorging en sport. Klanten erkennen en waarderen onze exper-

tise, de best mogelijke service en hoge kwaliteit in producten. We zijn 

trots op onze baanbrekende technologieën, innovaties en diensten. De 

integratie van een milieuvriendelijke en duurzame strategie voor zowel  

productie als logistiek maakt onze wereldwijde bedrijfsvisie onderschei-

dend.

Vanuit het hoofdkantoor in Syracuse, New York in de Verenigde Staten 

en het Europese centrum in Almere, Nederland bereikt Thermopatch 

meer dan 90 landen. In samenwerking met ons uitgebreide netwerk van 

ervaren distributeurs met lokale kennis en vaardigheden zijn we in staat 

wereldwijd onze klanten te bedienen en operationele doelen te bereiken. 

DE MARKT
De commerciële wasserijmarkt is een zeer gevarieerde industrie. Specia- 

listische vaardigheden en efficiënte processen zijn voor opdrachtgevers 

een vereiste om continu de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. De textiel- 

verzorgings- en hospitality sector groeien voortdurend en hebben behoef-

te aan duurzame en betrouwbare oplossingen in een zeer concurrerende  

markt. Om hieraan te voldoen, heeft Thermopatch een reeks hoogwaar- 

dige producten ontwikkeld voor wasserijen die zich specialiseren in (de  

verhuur van) linnengoed, reparatie van linnengoed, wassen van platgoed,  

persoonlijke kleding en wasserijen voor gasten. Onze oplossingen voor em-

blemen, transfers, merken, barcodes en borduurwerk zijn volledig bere- 

kend op de strenge eisen van elk commercieel wasproces. Bij Thermopatch  

combineren wij al onze ervaring en expertise op het gebied van labels,  

transfers en emblemen met een dynamisch en eigentijds inzicht 

in trends en behoeften van alle klanten. 

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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1 Ga voor meer informatie naar:

DE VISIE VAN THERMOPATCH
Ruim 85 jaar is Thermopatch toonaangevend in de  

ontwikkeling en productie van emblemen, transfers  

en labels op textiel. We streven ernaar wereldwijd 

marktleider te zijn in corporate identity met een  

duidelijke visie als het gaat om kwaliteit en een duur- 

zame, energie-efficiënte productie. Het doel is onszelf  

voortdurend te blijven ontwikkelen en verbeteren. 

Dit doen we door het producten- en dienstenaanbod 

continu in lijn te brengen met de wensen van onze 

opdrachtgevers en veranderingen in de markt.

DE MISSIE VAN THERMOPATCH
Onze missie is het bevorderen van sociaal, econo-

misch en ecologisch duurzame ontwikkelingspro-

gramma’s, voortbouwend op onze kennis en ervaring. 

De nadruk hierbij ligt op individuele beleidsinstru-

menten en een effectieve combinatie daarvan. Door 

innovatieve processen en een unieke textielverede-

lingstechnologie willen wij ons blijven onderscheiden 

in de markt met de hoogste kwaliteit producten en 

op maat gemaakte diensten voor al onze opdracht-

gevers.

Thermopatch committeert zich aan het continu aan-

passen van alle activiteiten met tien universeel aan-

vaarde principes op het gebied van mensenrechten 

en corruptiebestrijding. De kernwaarden van veilig-

heid en gezondheid, het milieu, het hoogste ethische 

gedrag en respect voor mensen zijn direct in lijn met 

de vastgestelde waarden in het Global Compact van 

de Verenigde Naties.  

UNITED NATIONS GLOBAL  
COMPACT
Thermopatch ondersteunt de tien principes van het 

Global Compact van de Verenigde Naties met be- 

trekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en anti- 

corruptie. Het is de intentie om deze principes binnen 

onze invloedssfeer te bevorderen. 

We zijn toegewijd om het Global Compact en zijn prin-

cipes onderdeel te maken van de strategie, cultuur en 

dagelijkse activiteiten. Daarbij willen we deelnemen 

aan samenwerkingsprojecten die de bredere ont-

wikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bevorde-

ren, met name de millennium-ontwikkelingsdoelen.  

Wij ondersteunen publieke verantwoording en trans-

parantie en verbinden ons er daarom toe jaarlijks 

verslag uit te brengen over de voortgang volgens  

het Global Compact COP-beleid.

AEOF CERTIFICAAT
Thermopatch is AEO-gecertificeerd, wat staat voor  

Authorised Economic Operator. Binnen de EU wordt 

dit certificaat door de douane toegekend aan be-

drijven die internationaal actief zijn en voldoen aan  

criteria gebaseerd op het communautair douanewet-

boek en de bijpassende toepassingsverordeningen.

In de praktijk betekent de AEO-erkenning voor  

relaties van Thermopatch dat dit keurmerk garantie 

biedt voor de beveiliging van de supply chain, zowel 

voor handelspartners als voor de douaneautoriteiten 

overal ter wereld. Het AEO-certificaat biedt vele voor-

delen in het internationale handelsverkeer. Zo wordt 

een AEO-gecertificeerd bedrijf minder streng gecon-

troleerd bij grensoverschrijdende handel, waardoor 

vertragingen aan de grenzen worden voorkomen.  

Ook krijgt een bedrijf voorrang bij controles en wor- 

den goederen en documenten minder vaak aan  

inspecties onderworpen.

Het toekennen van de AEOF-status door de douane is 

de hoogste erkenning van bewezen betrouwbaarheid 

en geldt in de gehele EU en het Verenigd Koninkrijk.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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LABELING

De sector industriële wasserijen kan een meedogenloze 

omgeving zijn voor textiel- en labelproducten. Of het nu 

gaat om wassen of chemisch reinigen, Thermopatch heeft 

altijd een product of toepassing beschikbaar, bestand tegen  

de zwaarste wasbeurten. Dankzij onze ruim 85 jaar lange  

ervaring in deze sector, kunt u erop vertrouwen dat Ther- 

mopatch zorgdraagt voor uw uniformen, platgoed of over-

alls. Zodat alle textiel er overal en altijd optimaal uitziet. 

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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HiQ-EOS serie
Zeer gebruiksvriendelijke allround printers, de HiQ-

EOS-2 en -5. Deze serie maakt – zonder extra computer  

– printen mogelijk op band voor werkkleding, plat- 

goed en persoonsgebonden kleding. De HiQ-EOS-2 

en zijn grote broer HiQ-EOS-5 zijn beide labelprin-

ters met een kleurentouchscreen. Dankzij een snelle 

processor en de mogelijkheid voor draadloze con- 

nectiviteit (Bluetooth en WLAN), kunt u vrijwel overal 

werken. Een toetsenbord is ook rechtstreeks op de 

EOS-2 en -5 aan te sluiten. Eerder ontworpen lay-outs 

worden eenvoudig opgeslagen met behulp van het 

interne geheugen of een USB-stick. Met het optio- 

nele (perforatie)mes kunt u ook werken met ons  

continu tape.

MACH 4S
Misschien wel de beste allrounder in onze reeks  

labelprinters: de Mach 4S. Deze ware professional met  

zijn snelle processor produceert in een mum van tijd 

teksten, gedetailleerde afbeeldingen en barcodes  

tot 600 dpi. De Mach 4S werkt met de allernieuwste 

printtechnieken. Het apparaat kan als standalone  

werken of worden aangesloten op een pc. De prin-

ter beschikt over een poort voor SD-memory kaarten  

en twee USB-poorten, waarmee direct een memory- 

stick, toetsenbord of barcode scanner is aan te sluiten.  

Door het koppelen van de printer aan een extern  

geheugen zijn eerder gebruikte lay-outs makkelijk op 

te vragen, te wijzigen of toe te voegen. Ook draadloze  

connectiviteit via Bluetooth en WLAN is mogelijk,  

zodat werken met de Mach 4S op vrijwel elke locatie 

tot de mogelijkheden behoort. De Mach 4S is ver- 

krijgbaar met of zonder mes.

HiQ-SQUIX
State-of-the-art technologie, een modern design, 

kleurentouchscreen en opties zoals een mes voor 

continu band. De HiQ-SQUIX is thermal transfer print- 

techniek op haar best en kan worden gebruikt als 

stand-alone printer, in een pc-toepassing of in een 

netwerk. De printer functioneert met diverse soorten  

tapes zoals HiQ, CombiTex, CombiPly, FasTag en  

Hytex labels. De HiQ-SQUIX is verkrijgbaar in verschil- 

lende configuraties:

• Zonder mes voor geperforeerd en voorgestanst  

   tape (die cut)

• Met mes voor continu tape

• Met perforatiemes voor eenvoudige scheiding van  

   (voorraad)labels

HiQ-tape/Hytex
Het door Thermopatch ontwikkelde HiQ-tape is al  

jaren de standaard in de industriële wasindustrie.  

De opdruk en de perfecte hechting doorstaan al  

decennialang de zwaarste industriële wasprocessen 

met glans. HiQ-tape is sterk en kan worden voorbe-

drukt met tekst in elke kleurcombinatie. Dit tape kan 

in diverse breedtes worden gesneden of in diverse 

maten worden voorgestanst. HiQ-tape is niet man-

gelbaar.

HIQ-tape is ook verkrijgbaar met een zelfklevende 

laag: Hytex genaamd. Naast wit is HiQ-tape leverbaar 

in de kleuren groen, mint groen, geel, high visibility 

geel, blauw, rood, oranje en roze.

Fastag
FasTag is zeer dun en flexibel en nauwelijks voelbaar 

in boven- en onderkleding. Het is speciaal ontwikkeld  

voor het merken van persoonsgebonden kleding 

waarbij draagcomfort voorop staat.

Het label kan worden voorbedrukt met ieder gewenst 

logo en is wasbaar tot max. 95 °C. Met behulp van de 

HiQ-printers kan een naam of bijvoorbeeld (bar)code 

worden geprint. Het bijgeleverde inktlint geeft een 

blijvend goed leesbare afdruk op het band.

Combitex/Combiply
Geen ander band is zo soepel en dun maar tegelijk 

zo sterk. CombiTex/CombiPly is speciaal ontwikkeld 

voor platgoed en is mangelbaar tot 195 °C. CombiPly  

heeft daarbij ook nog een zelfklevende laag. Met als 

voordeel dat labels op textiel kunnen worden ge-

plaatst zonder om te krullen of verschuiven tijdens het 

sealen.

Carelabels
Van lingerie, platgoed tot werkkleding; er zit een  

carelabel aan vast. Thermopatch heeft diverse care- 

labels in het assortiment, vanzelfsprekend in de beste  

kwaliteit. Deze labels zijn verkrijgbaar in de volgende  

variaties: 1, Nylon taffeta;  2, polyester-satijn taffeta  

en 3, een sterke industriële versie. Carelabels zijn  

verkrijgbaar in wit in 30, 40 en 50 millimeter breed  

op een rol van 100 meter (met een kern van 50 mm).  

Andere breedtes en/of kleuren zijn bij grotere volume- 

afname mogelijk.

Die-cut 600 serie
Die-cut heatseal labels uit de 600-serie zijn geschikt 

om er scherpe en aantrekkelijke afbeeldingen op te 

bedrukken zoals logo’s of de huisstijl van een bedrijf. 

Ze zijn uitsluitend te gebruiken in combinatie met 

een naaldprinter. De blanco rollen zijn verkrijgbaar in  

verschillende maten en kleuren. En bestand tegen  

industrieel wassen.

Labeling software
Gebruiksgemak bij Thermopatch staat ook voor snel 

en eenvoudig zelf labels maken. Vanzelfsprekend 

hoort daar software bij die zo is ontwikkeld dat iedere 

gebruiker er zo z’n weg in vindt. Thermopatch biedt  

de volgende labelingsoftware:  

Make Your Mark 

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

Bartender is labelsoftware voor de veeleisende ge-

bruiker die vrijwel alles wil ontwerpen en afdrukken. 

U hebt zeer veel keuzemogelijkheden en het program-

ma is gemakkelijk in gebruik. U vindt moeiteloos uw  

weg en maakt in korte tijd uw eigen kwaliteitslabels. 

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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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. Denk aan  

een bankmedewerker, een serveerster, politieagent 

of brandweerman. Werkkleding moet daarbij sterk 

zijn en tegen een stootje kunnen. De transfers en 

emblemen van Thermopatch voldoen ruimschoots 

aan die eisen. Van heatseal tot  borduursel, van high  

visibility emblemen tot brandvertragende transfers.

Het toevoegen van een hoogwaardig embleem of 

transfer is een effectieve methode om de professio-

nele uitstraling te vergroten. Kleurrijk, opvallend en 

gedetailleerd.

Platgoed
In de wereld van hospitality is het vaak noodzakelijk  

om platgoed zoals beddengoed, lakens en hand- 

doeken duidelijk te merken. Het sorteren kan moeilijk  

zijn vanwege de verscheidenheid aan platgoed voor 

verschillende doeleinden: restaurants, fitnesscentra,  

zwembaden en keukens. 

Met ons gespecialiseerde direct marking-systeem 

kunt u heel gemakkelijk platgoed identificeren op 

naam, kamernummer, etc. Thermopatch heeft een 

permanent direct marking-systeem ontwikkeld,  

waarmee u het platgoed kunt merken tegen lage 

kosten en met hoge snelheid. 

Persoonlijke kleding
Naam maken in de wasserij-industrie was nog nooit 

zo eenvoudig. Met onze reeks printers en heatseal 

persen, die uitvoerig zijn getest en over de hele  

wereld door klanten worden onderschreven, hebt u 

de controle over het merkproces met een duurzaam 

en betrouwbaar resultaat. Ons tijdelijke merksys-

teem helpt u bij het merken en volgen van items  

zoals persoonlijke kleding van hotelgasten die door 

de wasservice van het hotel worden gewassen. 

Met onze innovatieve merkoplossing voor persoon-

lijke kledingstukken kunt u items direct volgen,  

waardoor de kans op stilstand, diefstal en verlies 

wordt verkleind. 

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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Ready/ReadyPly
De top in textieldecoratie: onze Ready emblemen. 

Verkrijgbaar in elke kleur, vorm en zelfs geschikt voor 

fotografische afbeeldingen. Naast Ready is er ook  

ReadyPly. Dit embleem heeft als extra toevoeging  

een zelfklevende laag die het vooraf plaatsen op 

textiel zeer gemakkelijk maakt. Juist die extra eigen- 

schap is uitermate praktisch als sealen om grote  

nauwkeurigheid vraagt.

Truflex
Sterk, veelzijdig en kleurecht; het zijn de belangrijk-

ste selling points van Truflex. Dit transfer is in twee 

versies leverbaar: als sterke en soepele versie en als 

extra robuuste, vlam vertragende variant. Truflex is  

verkrijgbaar in elke kleur of grootte en voorzien  

van een hotpeel, die u na het sealen gemakkelijk  

verwijdert.

Flextrans
De heatsealtransfer die - de naam zegt het al - flexibel  

meebeweegt met de stof. Flextrans kenmerkt zich 

door een hoge drukkwaliteit en duurzaamheid.  

Verkrijgbaar in elke gewenste maat en vorm en zeer 

heldere kleuren.

Sublifix
Speciaal ontwikkeld voor textiel waarbij kleuren 

kunnen doorlopen. Zonder enig risico is bijvoorbeeld  

een uniform van Sublifix te voorzien. Een gedetail-

leerd transfer, leverbaar in iedere vorm of kleur.

Textra
Een transfer gebaseerd op jarenlange ervaring in  

heatseal in combinatie met de allernieuwste digitale  

printtechnieken. Een slim productieproces met mo-

derne inkten geven Textra een hoge kwaliteit en  

uitstraling dankzij zijn diepe (full colour) kleuren.  

Dankzij de lagere temperatuur tijdens het sealen en  

een zogeheten blocker wordt sublimeren van verf  

in kleding of ander textiel met Textra voorkomen.

Reflecterende emblemen
De reflecterende emblemen en plotter transfers van 

Thermopatch zijn ideaal voor diegenen die buiten 

bij slecht zicht of ‘s nachts moeten werken. Onze  

reflecterende emblemen zijn beschikbaar in diverse 

vormen en maten en kunnen in kleur worden be-

drukt. Ze worden vervaardigd met behulp van een 

speciale techniek die high definition beelden pro-

duceert op reflecterende oppervlakken. Opvallen is 

gegarandeerd.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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Y-151 en Y-600 Thermoseal 
Gekleurde merkjes maken sorteerwerk makkelijker.  

De labels hechten uitstekend maar zijn net zo een-

voudig weer te verwijderen. Het bedienen van de 

Y-151 en de Y-600 is eenvoudig: ze printen, persen 

en snijden. De geprinte tekst is ook nog eens be-

stand tegen chemisch reinigen of intensief wassen.

Thermoseal tape 4635 en 8635
Combineer met kleur en codes een efficiënt sor- 

teersysteem. Het thermoseal tape hecht perfect  

aan de meeste textielsoorten en is verkrijgbaar in 

10 kleuren en wit. Speciaal bestemd voor de Y-151 

en Y-600.

Inkt cassettes en cartridges
Thermopatch biedt een breed scala aan inktcartrid-

ges, cassettes en linten voor diverse printsystemen. 

Eigenlijk alles met inkt wat bestand is tegen inten-

sieve reinigingsprocessen van de moderne wasserij.

Het verlies of door de war raken van  

kledingstukken is een probleem in de  

meeste commerciële wasserijen en  

linnenverhuurbedrijven. Thermopatch  

heeft daarom merkoplossingen ontwik-

keld voor het volgen van kledingstukken, 

zodat u zich kunt concentreren op het  

leveren van de best mogelijke service.  

Barcodes, datamatrix-/QR-codes zijn in 

de wasserij-industrie geïntroduceerd om  

partijen kleding op te sporen en te  

traceren en de logistiek te verbeteren.

Belangrijkste voordelen van een merk- 

systeem:

•   De meeste textiel voor werkkleding  
 kan effectief worden gemerkt
•   Geavanceerde barcode, datamatrix en  
 QR technologie
•   Zowel tijdelijk als permanent aan te  
 brengen
•   Levensduur net zo lang als de levens- 
 duur van het kledingstuk
•   Sealen is zeer eenvoudig 

Thermoflags
Is het niet mogelijk direct een tijdelijk label op een kledingstuk aan 

te brengen? Dan bieden Thermoflags uitkomst. Het Thermoseal-label  

wordt normaal afgedrukt met de Y-151 of Y-600, of eventueel met de  

hand beschreven, en vervolgens gesealed op de Thermoflag die ver- 

volgens op het te wassen kledingstuk wordt bevestigd met een nietje 

of speld.

Flag-O-Matic
Flag-O-Matic-labels zijn bedoeld voor de stomerij-industrie en worden  

gebruikt om instructies te noteren als ‘Gelieve te repareren’ of ‘Niet  

strijken’ om vervolgens op het kledingstuk te pinnen. Ze worden geleverd 

in 10 verschillende kleuren.

MERK HET VERSCHIL
TIJDELIJK OF PERMANENT

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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5 HEATSEALPERSEN

Ons uitgebreide assortiment heatsealpersen biedt het 

gewenste model voor elk type gebruiker. Wordt het een  

heatseal machine voor lage volumes? Of een perslucht- 

aangedreven model met dubbele persplaten voor grote 

partijen? Welk model u ook kiest: onze apparatuur werkt 

snel, precies en biedt maximale efficiëntie. 

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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HS-21-SQR
De compacte en draagbare pers biedt de nieuwste 

technologie op het gebied van heatsealen. De HS-21-

SQR is ideaal voor het bewerken van kleine en mid-

delgrote partijen textiel. Dankzij de twee persplaten 

zijn labels, patches, transfers en emblemen snel aan 

te brengen. Met een opwarmtijd van minder dan 

een minuut is efficiënt werken gegarandeerd. De 

HS-21-SQR geeft volledige digitale controle; het gra-

fische display toont duidelijk de huidige status van 

de pers, waaronder temperatuur en heatsealtijd. 

HS-4-C
Deze compacte desktop heatsealpers wordt ge-

bruikt voor het aanbrengen van identificatielabels, 

emblemen en transfers op textiel. De HS-4-C heeft 

een krachtig verwarmingselement en digitale bedie-

ningsknoppen waarmee tijd en temperatuur een-

voudig zijn in te stellen. 

NL-24 PRO 
Van etiketten tot emblemen, van reparatiepatches 

tot transfers; de veelzijdige NL-24 Pro kan alles aan. 

Het is een van meest praktische heatsealmachines, 

gericht op de veeleisende gebruiker. Dankzij de ex-

tra werkruimte rondom de onderplaat zijn heatseal-

opdrachten met grote of dikkere kledingstukken vlot 

te verwerken. De machine wordt bediend met een 

voetpedaal. Bij gebruik heeft men dus beide han-

den vrij wat het werk vergemakkelijkt. De machine 

is uitgerust met een energiebesparende modus en 

maakt gebruik van perslucht.

NL-15-SQR/R
De NL-15-R / NL-15-SQR is uitgekiende combinatie 

van geavanceerde technologie en modern ergono-

misch design. Het apparaat warmt snel op en gaat 

automatisch in de energiebesparende modus wan-

neer het apparaat een tijd niet wordt gebruikt. Deze 

pers is uitermate geschikt voor het verwerken van 

grote volumes en maakt gebruik van perslucht.

NL-30
Een grote, gebruiksvriendelijke en vooral efficiënte  

heatsealmachine. De slimme elektronica van de  

NL-30 maakt het invoeren van gegevens zeer een- 

voudig. Gegevens als heatsealtijd en temperatuur  

zijn in een handomdraai in te stellen. Met de moge-

lijkheid om vijf favoriete instellingen in het geheugen  

op te slaan.

NL-33 AUTO MAXI
Deze moderne, dubbele pneumatische heatsealpers met grote pers-

platen (40×50 cm) biedt een optimaal resultaat. Terwijl het ene artikel 

wordt geperst, kan op de andere plaat het volgende artikel worden 

klaargelegd. De optionele laserpointer zorgt ervoor dat een embleem of 

transfer uiterst nauwkeurig kan worden geseald.

NL-35
Een pneumatische heatsealmachine die vrijwel elke klus aankan. De 

elektronica is speciaal ontwikkeld om het instellen van bijvoorbeeld de 

perstijd en temperatuur zo eenvoudig mogelijk te maken. Voor deze 

machine is er een set van vier onderplaten optioneel beschikbaar, waar-

mee de NL-35 voor elke job een oplossing biedt. 

NL-40
Bevestig logo’s op ballen en caps met deze handbediende heatsealpers. 

Zelfs schoenen worden gemakkelijk voorzien van een label. De verschil-

lende platen kunnen zonder gereedschap eenvoudig op de NL-40 worden  

gemonteerd. De slimme elektronica van deze machine is zo ontwikkeld  

dat de vereiste parameters zoals perstijd en temperatuur snel zijn 

in te voeren.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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DP-Junior
De economische direct printing machine voor alle 

textiel. De print van de DP-Junior wordt overgebracht 

met behulp van een verwarmde clichéplaat. Was- 

instructies, coderingen of een willekeurige afbeel-

ding; alles is mogelijk. Ook kan een variabele tekst  

worden toegevoegd door losse letters of cijfers in een  

rails op de clichéplaat te schuiven. De DP-Junior  

is de meest voordelige oplossing voor het direct  

merken van platgoed.

Deco-Print DP-2000T - 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.

Thermark C-linten
Met de Thermark Dry inktlinten (C-tape) wordt  

markering eenvoudig. Werken met deze linten gaat 

snel en laten geen rommelige vlekken op de vingers 

of het werkgebied achter.

C-tapes zijn verkrijgbaar in 12 kleuren en wit en 

variabele breedtes. Geschikt voor de DP-2000-T en 

DP-Junior.

Thermomark
Markeer producten snel en eenvoudig met onze 

economische hottransfers met heldere en scherpe 

afbeeldingen, die hun uitstraling was na was behou-

den. Thermomark is ideaal voor het aanbrengen van 

eigendomsmerk, logo’s of decoratieve ontwerpen 

en nog veel meer. De flexibiliteit en het gebruiksge-

mak maakt ze ideaal voor het toevoegen van een 

kleurcodelogo’s en diverse markeringen op bijna 

alle textiel.

DIRECT MERKEN

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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ZO WERKT HET 
EENVOUDIG EN SNEL 
Plaats gemakkelijk online orders voor nieuwe en bestaande 

ontwerpen.

UNIEK KLANTENARCHIEF 

Zoek moeiteloos in het archief naar eerder geproduceerde 

orders:geef simpelweg de naam van uw logo op.

HERKEN SNEL UW EMBLEEM OF LOGO 

Elk design wordt getoond op uw scherm en heeft een uniek 

nummer.

ALTIJD EEN COMPLETE ORDERHISTORIE
Controleer uw verkoopcijfers en voorraadniveaus met behulp 

van uw orderhistorie. 

MAIL ONS UW ONTWERPVEREISTEN
Volg een paar eenvoudige stappen en geef uw nieuwe  

ontwerpeisen direct door. 

BESTEL IN UW EIGEN TIJD
Een speciale omgeving voor ontwerpen die wachten op uw 

goedkeuring is altijd beschikbaar. U kunt producten bekijken, 

documenteren, distribueren, opslaan afdrukken.

LAST MINUTE CORRECTIES
Kies voor deze optie en geef uw aanwijzingen door.  

Zo gemakkelijk is het. 

GEBRUIKSVRIENDELIJK SYSTEEM
Volledig online beschikbaar, zonder enige training of aanvullende 

software toegankelijk. 

ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT BIEDT  
VOLOP KEUZE, ONGEACHT UW WENSEN
Ons team van specialisten helpt u graag verder. 

BESTEL ONLINE, 
EEN EFFECTIEVE AANPAK 

ONZE ONLINE BESTELMODULE 
HELPT U UW CORPORATE IDENTITY 
EFFECTIEF TE BEHEREN 
Thermopatch gelooft in een dienstverlening  

van topniveau. Een team van experts is online  

beschikbaar om u te helpen met de beste 

branding- en labeloplossingen die er zijn.  

U krijgt aanvullend advies of begeleiding bij 

het maken van de juiste keuzes. 

Ons online bestelsysteem is een unieke manier 

om uw emblemen en transfers te bestellen. 

Het gebruik van aanvullende software is niet 

nodig. In het systeem kunt u ook snel en een-

voudig uw eigen persoonlijke archief creëren.  

U kunt ontwerpen bekijken, opslaan en opvra-

gen met slechts een simpele muisklik. 
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