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uovertruffen

Thermopatch står for vedvarende udvik-
lingen af moderne mærkningssystemer, 
varmesvejsnings teknologi, transfers og 
emblemer for de professionelle vaskerier 
og arbejdsbeklædnings leverandører. Fra 
vores produktionsenheder og distribu-
tører leverer vi top produkter til alle 
overalt i verden. Nyskabende, lidenskabe-
lig, altid et skridt foran.

Thermopatch på verdensplan

produkter 

Det Thermopatch produktsortiment, 
der bliver forelagt i denne brochure, 
omfatter tre hovedgrupper: etikettering, 
varmesvejsnings teknologi og identitet 
produkter. Top kvalitet er nøgleordet for 
hver gruppe. Det betyder en lang levetid, 
perfekt trykning, og optimal resistens 
over for industrielle vaskeri processer.
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Eksperten i tekstil indentifikation

fokus på brugeren 

Når vi udvikler tekstil identifikations pro-
dukter, har Thermopatch altid slutbruge-
ren meget i tankerne. Konstant udveksling 
af oplysninger med vores kunder og 
distributører hjælper os med at reagere 
hurtigt til nye situationer og ændringer 
i markedets behov. For eksempel, vores 
varmesvejsere er blevet udstyret med 
smart software, det giver mere kontrol 
over driften og øger præcisionen. 

yderligere information 

Vi vil gerne fortælle dig mere om Ther-
mopatch. Kontakt din lokale Thermopatch 
forhandler eller besøg www. thermopatch.
com / www.repella.dk på hjemmesiderne 
kan du også downloade faktablade og 
brochurer på alle Thermopatch produkter.
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Plytex, nem opmærkning

Plytex mærkning er enkel og effektiv. 
Udskriv din tekst på Plytex mærker (eller 
almindelig die-cut tape). Systemet omfat-
ter en printer og mærknings software, 
enten ‘Make Your Mark’ eller det mere 
sofistikerede BarTender program. Plytex 
mærker kan anbringes nemt, takket være 
en selvklæbende effekt. Når mærket er 

placeret korrekt, kan du varmesvejse dem 
permanent med en Thermopatch varme-
svejse maskine. 

plytex systemet 

Plytex tilbyder den perfekte måde at 
spare tid og reducere fejl. Et nyt parti 
af beklædningsgenstande kommer ind, 
mærkerne sættes i tøjet på forhånd. 
Efterfølgende kan du varmesvejse mærket 
permanent.

Den perfekte løsning til  
plejehjems miljøer  
og mellemstore vaskerier
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personligt

Personliggør dine tekstiler professionelt 
med vores brede vifte af fortrykte Plytex 
mærker. Vores specialfremstillede blæk 
sikrer at farver forbliver klare, selv efter 
mange vaske. Fortrykte mærker øger 
virksomhedens synlighed! 

Thermopatch’s tryknings enheder er specialiseret  
i produktion af skræddersyede transfers, emblemer  
og tekstil mærker, trykkes helt efter dine specifikationer. 

identitet 

Thermopatch’s fagfolk har stolthed i de 
produkter de producerer. De forstår, at 
kvaliteten af deres arbejde reflekteres 
positivt i dit firmas logo.
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HiQ, et stærkt koncept

HiQ er navnet på det nyeste koncept 
til tekstil identifikation. HiQ står for en 
meget slidstærk kvalitet, fleksible mærker, 
velegnet til industrivask og intelligente 
mærke systemer.

fordele

Den fremragende, skarpt definerede 
printning på HiQ materialer giver dig 
mulighed for at lagre mere data end 
nogensinde før på et enkelt mærke. Den 
specielle Thermal Transfer teknik, ud-
skriver fantastiske resultater  - og meget 
hurtigere end andre løsninger. Og hvis 
du har brug for endnu mere bekvemme-
lighed, vælger du et Hytex mærke. Hytex 
har en selvklæbende bagside, hvilket 
gør det nemt at positionere dem før 
varmesvejsning. 

HiQ er mere end et moderne mærke 
bånd. Det er en helt ny måde at mærke 
på. Sammen med A� + eller E� printer, 
tape og farvebånd tilbydes den perfekte 
løsning til Deres mærke behov. A� model 
kan udstyres med en tilbagerulnings 
mekanisme af papiret, ved brug af Hytex 
mærker. Og som en mulighed,monteres 
en optisk sensor, der overvåger den 
nøjagtige position af hver etiket.

HiQ er det seneste tekstil identifikations koncept, 
med tape, farvebånd, printer og software  
som tilsammen tilbyder den perfekte løsning.
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HiQ, et stærkt koncept

Det unikke HiQ tape er 
vævet med stærke fibre. 
Det øverste lag, er en særlig 
belægning, der sikrer den 
gode print kvalitet og gør 
mærket meget stærk over 
for slitage, etiketterne er 
endvidere smidige og lette  
at bære.

Hurtig, kompakt, tavs. Det er nøgleordene 
for en HiQ printer enhed. Et fantastisk 
eksempel på en teknologi, perfekt tilpas-
set til at arbejde med HiQ mærke tape og 
farvebånd. 

kniv enhed

Bortset fra standardmodellen, er der 
mulighed for at montere en kniv på prin-
teren. Der findes � modeller knive, en der 
klipper hvert enkelt mærke nøjagtigt til i 
den ønskede størrelse. Eller en kniv der 
kun perforerer tapen, så du efterfølgende 
kan rive mærkerne fra hinanden. 

For anvendelsen af Hytex materialer, 
kan printeren udstyres med en tilbage-
rulnings mekanisme af papiret. I tilfælde 
af kontinuerlig tape ruller, vil den optiske 
sensor sikre den korrekte position af 
hvert mærke.

Hurtig og støjsvag printning
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Stærk og smidig

hiq tape 

Den unikke HiQ tape er specielt vævet 
og har en blød og glat overflade. I det 
øverste lag anvendes der en særlig 
belægning,der gør det muligt at trykte 
mange fine detaljer. Mens det samtidigt er 
resistent over for slid og slitage, mær-
kerne er smidige og lette at have på. HiQ 
tape findes i forskellige farver og bredder. 

hytex 

HiQ materiale danner grundlag for Hytex. 
Hytex mærke funktionen en det selvklæ-
bende lag på toppen af en termoplastisk 
belægning. Hytex labels er tilgængelige på 
papirruller i otte forskellige størrelser. 50 
x 50 mm mærket er ideelt til varmesvejs-
ning af chips.

initex 

Vores nye Initex mærke har en overlegen 
i fleksibilitet takket være det ekstra tynde 
materiale. Materialet giver dig kortere 
svejsetid og ved lavere temperatur, per-
fekt til sårbare typer af tekstilvarer. 

cleanroom 

Til Cleanroom arbejde, har Thermopatch 
udviklet en særlig tape med et lim lag som 
klæber stærkt til denne form for tekstiler. 

mediron 

For personlig mærkning inden for sund-
hedssektoren, anbefales de tynde hvide 
Mediron mærker. Disse er tilgængelige 
som udstansede mærker.
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uadskillelige 

Farvebånd og mærke tape – tilsammen 
er de kernen i HiQ konceptet. Det 
tørre – det betyder ren – farvebånd 
producerer et klart print, der vil holde 
gennem intensive vaske processer. Til våd 
vask industrien, leverer vi farvebånd i fire 
farver. Til rens fås kun sort farvebånd.

ThermoTrans

print dine egne transfers

Træt af ventetid på at dine papir trans-
fers når frem? Ventetiden er forbi med 
indførelsen af ThermoTrans. Med Din 
HiQ printer og bartenderen software, 
kan du nu producere dine egne mærker 
på et øjeblik. Selv en eller to transfers 
med stregkode eller evt. med fortløbende 
nummerering er muligt. HiQ-A� printer 
vil printe og klippe transferen på et 
øjeblik. Varmesvejs transferen med en af 
Thermopatch’s varmesvejsere, og du er 
færdig!

HiQ farvebånd
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Make Your Mark BarTender

let mærkning 

‘Make Your Mark’ mærkeprogram er et 
praktisk stykke software der giver rigeligt 
valg af skrifttyper, opsætning og størrelser. 
Selvfølgelig er den kendte interleaved 
stregkoder er indarbejdet, ligesom som 
symboler og endda billeder som dit 
selskabs logo. 

integration 

Make Your Mark er blevet udviklet til 
selvstændige arbejdsstationer. Men det  
vil fungere udmærket på et lokalnetværk.  
I automatisk tilstand, vil programmet 
pause indtil en tekst fil importeres. 
Denne fil vil derefter blive overført til dit 
allerede lavede label design – klar til at 
udskrive!

hvad du ser, er hvad du udskriver 

BarTender er en softwarepakke for 
krævende professionelle bruger. Selvom 
valgmulighederne er næsten ubegrænsede, 
er driften alligevel enkel. Ny begyndere 
og erfarne brugere vil hurtigt kunne lære
at bruge denne software.

central operation 

På et netværksområde, styres printeren 
centralt via fjernadgang. Gennem admini-
stratorens dock, kan alle indstillinger og 
ændres og sikres. På arbejdsstationerne 
kan adgangsrettighederne begrænses,  
i henhold til Dine specifikationer. 

commander 

The Commander giver dig mulighed for at 
omdanne enhver tekst fil i en formateret 
etiket uden manuel indgriben. Ved at 
bruge originale data, reduceres fejl til lig 
nul – Sparer tid, materialer og penge!

Label software til alle behov –fra simple løsninger  
til effektive komplette løsninger
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DecoPrint �000T er velegnet til direkte 
opmærkning og kodning. Syning eller 
varmesvejsede mærker er ikke længere 
nødvendigt. Med DecoPrint kan alle typer 
af tekstiler mærkes direkte i stoffet. Num-
merpladen med dit logo eller variabel 
tekst giver rene, skarpe tryk. En smart 
ny mulighed er flerfarvet trykning, hvilket 
gør logo eller tekst mere nuanceret. 

DecoPrint kan det hele

transfers 

DecoPrint �000T har også en mulighed-
for påsætning af transfers i høj hastighed. 
Med transfers på rulle, forsynes dine teks-
tiler med et identitets mærke på ingen 
tid. DecoPrinterens laserstråle markerer 
præcist hvor på tekstilet at transferen 
sættes. Når transferen er svejset på – et 
spørgsmål om sekunder – rulles næste 
mærke frem.

Laserstråle indikerer  
korrekt placering af Deres 
beklædningsgenstand
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DecoPrint er forberedt til en metalholder 
hvor du kan danne din egen tekst. Til 
dette formål, har vi et bogstav kit, eller 
bestil bogstaver løse efter behov. Du 
kan også bestille dit eget firma logo, som 
stempel der kan anvendes i DecoPrint. 

Direkte mærkning

Transfers

Varmesvejs direkte

Til firma identitets mærkning kan der 
bruges transfers på ruller, mærkning er et 
spørgsmål om sekunder. Laser indikator 
peger præcist centralt på gummipuden, 
alt hvad du skal gøre er at trykke op 
fodpedalen og opgaven er udført. 

I virkeligheden er DecoPrint � maskiner 
i en. Du kan bruge den som en almindelig 
varmesvejser, valgfri tekst/logo med hol-
der eller til varmesvejsning af transfers.

direkte mærkning �5
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Papir tranfers

Transfers er nemme og økonomiske at 
bruge. Brug transfers til mærkning af teks-
tiler med ejendoms mærker, farvekode 
identifikation og dekorative mønstre. 
Transfers øger din virksomheds synlighed, 
samtidig med at det virker tyveri sikrende 
på kommerciel linned.

Thermopatch’s transfers er hurtigt anven-
delige til næste alle former for tekstiler. 
En simpel fem sekunders varmesvejsnings 
tid er tilstrækkelig til at påsætte illustra-
tionen permanent. 

Thermopatch udarbejder layouts efter 
dine behov, i præcis gengivelse. Hvis du 
håndterer store mængder af linned, er 
bestilling af papir transfers på kontinuer-
lige ruller at foretrække. 

De gør Deres arbejde i kombination med 
én af Thermopatch’s varmesvejsere, eller 
endnu bedre, DecoPrint �000T, se side ��.
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Thermoseal system
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Y-�50 speeder mærke hastigheden op… 
og hjælper med at forhindre sortering fejl. 
Farvekodede mærker gør sortering til en 
enkel opgave. Mærkerne udskrives klart, 
vedhæfter godt, men kan stadig let fjernes 
efter vask/rens. Mærkelængden justeres 
automatisk efter antallet af karakterer.

lager, dag, uge, bunke 

Thermo-Seal mærker giver dig gode 
kontrol muligheder, for at forhindre 
dyre, tidskrævende mix-ups og tabte 
beklædningsgenstande. Store, klart trykte 
bogstaver og tal gør sorteringen nem-
mere. Fire til tolv karakterer sættes i på 

få sekunder. Mærketapen findes i elleve 
farver, hvilket giver dig mulighed for at 
kombinere farvekode med din trykte 
kode og gør sorteringen endnu nemmere.

Alle vaskerier har brug for en Y-150…
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… eller en Y-300 T

Y-�00T er en enestående maskine til 
midlertidig mærkning af tekstiler. Den er 
designet til brug på små arbejdsstationer 
og er blevet udstyret med en række 
unikke muligheder. Midlertidig mærkning 
er nu blevet endnu mere hurtig og enkel. 
Svejsning gøres enkelt ved at skubbe 
‘armen’ op, ‘armen’ frigøres automatisk 
når mærket er forseglet. 
Den specielt konstruerede kniv giver en 
skarp opskæring af mærket og eventuelle 

rester af mærketapenvil pga. konstruktio-
nen ikke ophobes i kniven.

stregkoder 

Y-�00T opererer med en bred tape og 
gør udskrivning af stregkoder, dobbelt 
linjer og store bogstaver muligt. Længden 
af etiketten tilpasser sig automatisk til 
antallet af trykte karakterer. På kun �0 
sekunder har maskinen varmet helt op og 
er klar til brug.

thermoseal system
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thermo-seal tape ruller 

Printer tydeligt, vedhæfter godt, men kan 
alligevel let tages af efter vask/rens. Tapen 
er tilgængelig i elleve gode farver: orange, 
gul, rød, grå, lavendel, hvid, grøn, pink, 
blå, guld og Tan. Kan sættes på bomuld, 
polyester / bomuld blandinger, samt løst 
flettede polyester materialer

thermo-flag 

Udviklet til brug på en midlertidig 
mærkning maskine. Når Thermo-Seal 
tape ikke kan anvendes direkte på en 
beklædningsgenstand, anvende tapen på 
en Thermo-Flag, som derefter klipses i 
beklædningsgenstanden. Fås kun i hvid.
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varmesvejsning
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Det lette, ergonomiske design af Penguin 
giver dig to gummipuder til varme-
svejsning, som effektivt fordobler din 
produktion.
Indeholder de mest up-to-date opvarm-
nings teknikker af varmeelementet og 
derfor er maskinen klar til brug inden for 
et minut. Penguin er manuelt betjent og 
derfor kræves der ingen komprimeret luft. 

informativt display 

Det nye grafiske display viser tydeligt 
den aktuelle status for maskinen, her-
under temperatur, varmesvejse tid og 

energi besparelses tilstand. På grund af 
denne funktion (angivet med en sovende 
pingvin) forbruger HS-�� markant mindre 
energi. Alle disse egenskaber gør Penguin 
til den ideelle varmesvejser til små og 
mellemstore arbejdsstationer.

Fordoble din produktion

Gør næste stykke tøj klar medens 
det første stykke varmesvejses…. 
meget effektiv arbejdsgang
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compact 

Den kompakte HS-�-C eller Beaver 
varmesvejser åbner automatisk efter 
endt presse cyklus. Ingen risiko for at 
tøjet brændes afpga. for lang varmesvejse 
tid. Varmesvejseren er ideel til al form 
for opmærkning, til små og mellemstore 
arbejdsstationer. 

pålideligt 

Kan bruges overalt, da den ikke behøver 
komprimeret luft. HS-�-C giver bekvem 
og driftsikker varmesvejsning. Den 
pålidelige varmesvejser har ligeledes 
et lavt energiforbrug takket være det 
keramiske varmelegeme og den særlige 
strømsparefunktion.

Sikkert valg for den professionelle

Åbner automatisk efter endt varmesvejsning

Lavt energi forbrug

varmesvejsning ��
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Fra 0-200 på få sekunder

Hastighed er karakteristisk for Ther-
moseal Fox. Så snart du tænder for 
varmesvejseren, stiger temperaturen i 
varmeelementet til driftstemperatur på få 
sekunder. Og der er mere. 

energibesparelse 

At spare strøm er et vigtigt element i Fox 
varmesvejser. Svejseren forbruger mindre 
strøm end andre konventionelle varme-
svejsere når den arbejder.

display 

Displayet er ligeledes Fox’s kontrol boks 
somtilbyder dig alle ønskede oplysninger. 
Temperatur, tryk, svejse tid er alle vist. 

Den energibesparende tilstand kan 
aktiveres både manuelt og automatisk. 
De forskellige indstillinger af temperatur 
og trykforhold lagres, og du har adgang 
til disse funktioner med et enkelt tryk på 
kontrolboksen.

Fox NL-10 tilbyder dig fuld 
kontrol over operationen 
og den er klar til brug på få 
sekunder.
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Alligator HS-�� er en varmesvejser, der 
er solidt bygget. Standard funktioner 
omfatter en ��5 x �50 mm plader, digital 
display, elektronisk varme kontrol og et
stort arbejdsområde. 
Alligator arbejder som den eneste varme-
svejser med varme både fra oven og fra 
neden. Med denne funktion er det muligt 
at nedsætte svejse tiden og alligevel opnå
fantastiske resultater.  

ombyt gummipude 

Det er muligt at vælge mellem to forskel-
lige gummipuder. Ved at vælge den mest 
egnede plade størrelse for det enkelte 

job, du får større koncentration af varme 
og pres, hvor det er nødvendigt.

driftsikker

HS-�� er solid og meget let håndterbar 
maskine, den manuelle lukkemekanisme 
fungerer utroligt let og i kombination 
med den automatiske åbne funktion, med 
komprimeret luft, har du en maskine 
der er velegnet til selv meget store 
arbejdsstationer. 

Solidt bygget

HS-11 Alligator : den eneste 
varmesvejser med varmeele-
ment både ovenfra såvel som 
under gummipuden

varmesvejsning �5
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avanceret 

Mammoth NL-�5-R varmesvejser kombi-
nerer avanceret teknologi med moderne 
ergonomisk design. Den varmer hurtigt 
op og skifter automatisk til strømbespa-
rende tilstand, når den ikke har været i 
drift i en nærmere diffineret periode.

to gummipuder 

Den dobbelte lukkefunktion gør det mu-
ligt for brugeren at varmesvejse på den 
ene og tilpasse den næste beklædnings-
genstand på anden. Denne varmesvejser 
er perfekt egnet til brugere med høj 
produktion. Fodpedal er valgfri. 

automatisk funktion 

Varmesvejseren kan indstilles i automatisk 
tilstand. I så fald, vil svejserens cyklus 
udføres automatisk, når sving armen 
kommer i korrekt position vil den gå ned 
og starte processen.

nl-15-sqr

Vi kan nu også tilbyde NL-�5 med rek-
tangulære gummipuder og varmeelement, 
med et presseareal på ��5 x �55 mm.

Altid travlt
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Transportabel 
styrke
NL-�� varmesvejser tilbyder to løsninger, 
enten med en lille varmeflade Som er 
velegnet til f.eks. lapper, eller Som ‘cap-
sealer’. Temperatur og svejsetid kan let 
indstilles på det digitale display. 

tage den med dig 

Den lave vægt og designet gør det nemt 
at flytte rundt med NL-��. Den slanke 
konstruktion giver mere arbejdsplads 
rundt om maskinen, men den smarte 
konstruktion gør den alligevel stabil og 
fast.
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Solid maskine til særlige løsninger 
– til den professionelle
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NL-�� er en høj kvalitets, avanceret 
manuel varmesvejser, ideel til de fleste 
brugere. Svinghovedet giver en optimal 
arbejdsstation for arbejde med
transfers. 

edb 

Varmesvejseren er monteret med en unik, 
avanceret edb-kontrol enhed til præcis 
overvågning af både temperatur og tid. 
Presset justeres ved at dreje på den sorte 
knop på toppen af automaten. NL-�� 
leveres med en tryk plade på �� x �� cm. 

fingertouch funktion 

NL-�� har en ekstra funktion, med et 
fingertouch startes den luft kontrol-
lerede operation. Ved et let tryk på begge 
knapper samtidigt, startes varmesvejse 
processen. Denne ergonomiske løsning 
gør NL-�� til en ideel løsning for arbejds-
stationer med høj produktion.

… if it ain’t got that swing

It don’t mean a thing…

NL-�5 er en af de mest alsidige varme-
svejsere i vores sortiment. Hvis du har 
brug for en varmesvejsning på T-shirts, alle 
former for arbejdstøj, kasketter, paraply 
eller hvad det måtte være. NL-�5 klarer 
det hele med overraskende lethed. 

Efter hvert tryk cyklus, vil NL-�5  åbne 
automatisk, varmehovedet vil svinge til 
højre, så du kan let fjerne artiklen og 
positionsbestemme næste. Denne robuste 
maskine leveres sammen med et solidt 
bord. Derudover er der et omfattende-
sortiment af tilbehørs artikler, som passer 
til enhver varmesvejse opgave. Både den 
nedre og den øvre plade kan fjernes og 
erstattes med en anden løsning.
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Jun-Air, støjsvag
Når der er brug for en meget rolig og 
pålidelig kilde komprimeret luft, Jun-Air’s  
kompressorer er den ultimative løsning. 
Disse kompressorer er bygget som 
komplette luft enheder med, indstillelig 
trykafbryder, sikkerheds ventil, og manuel 
hane til aftapning af overskydende vand. 

Ikke alene er Jun-Air kompressorer 
relativt støjsvage, er de også meget 
driftsikker og lette at betjene. 

Når du har brug for komprimeret luft til 
driften af din varmesvejser, kan du placere 
en Jun-Air nærheden. Kompressoren er 
let at flytte rundt med og takket til den 
robuste konstruktion, er de ideelle til 
brug i et industrielt miljø.

Den mest pålidelige kilde 
for trykluft

produkt oversigt�0

w
w

w
.t

h
e

r
m

o
p

a
t

c
h

.c
o

m



Jun-Air, støjsvag
identitets opmærkning 
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Firma identitet betyder noget

I nutidens samfund, er identiteten af din 
virksomhed vigtigere end nogensinde før. 
Blandt mange logoer, er det dit logo, der 
skal tiltrække sig opmærksomhed. 

Derfor er det vigtigt at anvende logo, lige-
gyldigt hvor det end måtte være. Unifor-
mer og arbejdstøj tøj er blandt de oplagte 
emner at påsætte firma-/identitetslogo. 
Og selvfølgelig, Thermopatch leverer en 
bred vifte af emblemer og transfers i den 
ønskede høje kvalitet.

Thermopatch’s erfaring i produktionen 
af emblemer og tranfers går tilbage til 
midten af ���0erne, da vi introducerede 
Thermocrest emblemmet. I dag er denne 
type emblemer fortsat en succes i verde-
nen af professionel beklædning.

Selvfølgelig har vi bevæget os meget siden 
da. Især i de seneste år har vores for-
skere har været i stand til at udvikle nye 
teknologier indenfor transfers. Med det 
udvalg, vi kan tilbyde dig, er der en løsning 
til næsten ethvert tænkeligt behov
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Truflex er det mest alsidige emblem i 
vores sortiment. På grund af det særlige 
materiale, er Truflex meget i fleksibel og 
det vil gnidningsløst følge folder i tøjet. 
Truflex gengivelser er meget detaljerede 
og farverne er klare og stærke. Alle  
farvekombinationer er mulig, samt enhver 
størrelse. 

anbefales til 

Truflex er ideel til alle typer af arbejdstøj, 
der kræver stærke farver og præcis 
gengivelse af logo. Det være sig alminde-

ligt arbejdstøj, uniformer, redningstjene-
ster eller generelt indenfor industrien. 
Ligesom det er ideelt egnet til sikkerheds 
tøj med flamme resistent finish. For at 
være sikker på, at transferen passer til 
din beklædningsgenstand, konsulter vores 
salgsteam.

Truflex 

Flextrans er transferen, der strækker sig 
med stoffet. Ligesom Truflex, er Flextrans 
logoer af en konstant høj kvalitet med 
farver, der er slående og stærke. Alle-
kombinationer af farver og størrelser er 
muligt. 

anbefales til 

På grund af sin i store fleksibilitet er 
Flextrans ideel til sportstøj og forskel-
lige andre tekstiler der giver sig. F.eks. til 
reklame-, polo-, sweat- og T-shirts.

Flextrans 
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flex-image 

Flex-Image er et fleksibelt, fuld-farvet 
transfer. Denne transfer kan reproducere 
fotografisk kvalitet med høj definition af 
billeder (scannede fotografier kan trykkes 
på transferen) og har et endeløst valg 
af farver takket være fuld-farve trykke 
proces. 

kendetegn

Flex-Image er det ideelle transfer til 
fleksible metervarer. Til T-shirts, polo-
shirts, sportstøj og aerobic tøj er det et 
glimrende valg, men det er også velegnet 

til modetøj og andre tekstiler hvor 
præcise farver og udseende er vigtige: 
Mulighederne er ubegrænsede. Den høje 
kvalitet og brede vifte af muligheder i 
farver og størrelse gør denne transfer 
egnet til næsten alle former for tekstil. 

sikkerhed 

Denne transfer lever fuldt og helt op 
til sikkerhedskravene i NEN-EN 5�� 
og NEN-EN 5��. Du kan downloade 
TNO rapporten fra vores hjemmeside, 
hvor den fremragende brandhæmmende 
kvalitet dokumenteres.

Fleksibilitet i alle farver 
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fuld frihed 

Topline emblemer er trykt på en smi-
dig, og stærk type fibre. Dette holder 
farverne friske og livlige. Selv de fineste 
linjer vil stå klart. I virkeligheden giver 
Topline dig fuldstændig frihed i dine il-
lustrationer. For kunder med strenge krav, 
når det kommer til deres logo stil, kan du 
anbefale Topline som en god løsning. Vælg 
mellem �� standard farver og mere end 
�0 standard størrelser ... eller lav dit eget.

lavet til at holde evigt 

Thermocrest og Topline emblemer er et 
førsteklasses eksempel på Thermopatch 
fokus på kvalitet. De overstiger endda vo-
res strenge krav til vask processer. Under 
normale vilkår vil Topline og Thermocrest 
emblemer leve længere end tøjet!

Thermocrest og Topline

identitets opmærkning �5
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Reflekterende  
sikkerhed
Sikkerhed er blevet et langt større 
fokusområde indenfor og arbejds- og 
sikkerheds tøj. Dermed også behovet 
for reflekterende emblemer og transfers. 
Disse produkter er særligt velegnede for 
dem, der arbejder om natten eller har 
ønske om større synlighed, som alarmtje-
nester, vejarbejdere og lignende.

 Vi kan tilbyde en bred vifte af refleksive 
emblemer i forskellige former og størrel-
ser. Desuden er en speciel teknik blevet 
udviklet til at printe oven på refleksivt 
materiale. Den gode gengivelse i stærke 
farver på en refleksiv baggrund vil helt 
sikkert tiltrække opmærksomhed! 

Refleksive emblemer og transfers 
styrker sikkerheden og gør Dit logo 
endnu mere synligt!
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Hjelme emblemer
Hjelme emblemer falmer ikke, vedhæfter 
solidt og er meget slidstærke. De leveres 
med en transperant eller hvid baggrund 
og giver fremragende gengivelse og i livag-
tige farver. Den anvendte lim, har ingen 
effekt på de sikkerhedsmæssige aspekter 
af sikkerhedshjelmen.

ID kortholder til lomme

Fixing tape
Fixing tape giver dig mulighed for at 
positionere emblemer og mærker inden 
varmesvejsning. 
Brug tape til at fastgøre emblemet på 
rette sted, og derefter varmesvejs det 
med varmesvejsemaskinen. Til denne tape, 
tilbydes ligeledes en handy tape dispenser.

Vores lomme ID kortholdere er den 
ideelle løsning på et velkendt problem.  
ID kortholderen er simpelthen var-
mesvejset på beklædningsgenstanden, 
sammen med et beskyttende cover. 
Det passer til de mest brugte ID kort. 
Leveres i hvid og reflekterende gul.

Varmebestandig
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Vi printer dit logo på en badge af syn-
tetisk materiale, hvor du selv indsætter 
navn og du er klar til arbejde. Badgen er 
udviklet til identifikation bestemmelse 
af personer på en dags arrangementer 
såsom konferencer eller messer, men er 
også velegnet til virksomheder, der ikke 
ønsker permanent navne opmærkning. 

Hvad er navnet?

Vi tilbyder et bredt udvalg af 
lukkemuligheder af alle vores 
badges, enkelt, hurtigt og sikkert
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tilbehør
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Thermopatch har haft en førende 
position i udviklingen af varmesvejsema-
skiner og materialer. Vores termoplastisk 
belægning er produceret med unik 
teknologi, hvilket resulterer i et meget 
tyndt, glat lag. Alle vores mærknings og 
reparations materialer er forsynet med 
denne uovertrufne belægning. 

Thermopatch reparation materialer 
leveres både på ruller og som udstansede 
lapper. Blandt vores intervaller på mere 
end �00 forskellige stoffer og �� lappe 
størrelser, vil du altid finde det materiale, 
du har brug for.

Lappe materiale
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plytex

Plytex materiale løser alle håndterings 
problemer, du måtte have med alminde-
lige reparation materialer. Det er ikke 
længere nødvendigt at markere stedet for 
at reparere, og lapperne vil ikke ”krølle 
op”. Med Plytex selvklæbende reparation 
lapper, sætter du lappen på det ønskede 
sted, og derefter varmesvejses permanent. 

særlige ønsker 

Hvis du har en kunde som ønsker repa-
rationsmateriale i præcis samme kvalitet 
som deres eget tøj, ikke noget problem. 
Du sender os noget af det ønskede stof 
og vi bearbejder det i ruller eller som 

udstansede lapper efter dine specifika-
tioner. Her vil der dog være tale om en 
minimumsproduktion.

lapper til chips 

Mange har brug for at montere en Chip 
i tøjet, dette gøres let og enkelt med en 
varmesvejse proces på �� sekunder og 
Chippen er permanent i tøjet. 

gør det selv 

For helt særlige opgaver kan vi også 
levere Thermopacth´s  termoplastiske 
lim på ruller, hvorefter du selv skærer 
tekstilet til.

Special lapper
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Printer tape

Thermopatch printer tape er velkendt 
over hele verden for den gode kvalitet. 
Det tynde, glatte termoplastiske limlag 
er anvendt på en bred vifte af forskellige 
produkter, hver med sit egne særlige 
formål. 

Nyeste eksempel er Mediron tape. Det er 
specielt udviklet til personlig opmærkning 
indenfor sundhedssektoren. 

Her er en kort oversigt over vores 
printer tape. 

hiq tape 

Den unikke HiQ tape er vævet med 
stærke fibre og har en fleksibel, glat over-
flade. Det øverste lag, en særlig belægning 
som sikrer print i fineste kvalitet. Samtidig 
er HiQ tapen resistent over for slitage 
og vask. HiQ tapen leveres i forskellige 
farver og bredder. 

hytex 

HiQ materiale danner grundlag for Hytex. 
Hytex etiket funktionen er et selvklæ-
bende lag på toppen af den termoplastisk 
belægning. Hytex labels leveres på papir-
ruller i otte forskellige størrelser. 50 x 50 
mm labelen er ideel til påsætning af Chips.
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initex 

Den nye Initex tape har en overlegen 
fleksibilitet takket være det ekstra tynde 
stof. Materialet giver dig kortere varme-
svejse tid og varmes i tøjet ved lavere 
temperatur, perfekt til sarte stoffer. Initex 
tape kan ikke udstanses eller fortrykkes. 

cleanroom 

For cleanroom arbejde, har Thermopatch 
udviklet tape med et lim lag, der klæber 
ekstra stærkt til denne type tekstiler. 

mediron 

For personlig mærkning inden for sund-
hedssektoren, den tynde hvide Mediron 
tape kan stærkt anbefales. Mediron 
leveres som udstansede mærker. 

plytex 

Plytex tapen er selvklæbende og derfor 
meget let at arbejde med. Leveres 
udstanset på papir. Tapen kan fortrykkes, 
f.eks. med virksomheds logo. 

thermoseal 

Thermoseal systemet, som er vist på side 
��-�0, kræver særlig resistente farvebånd 
til kemisk rensning. Thermoseal tapen 
findes i �� farver og to bredder.

tilbehør ��

w
w

w
.t

h
e

r
m

o
p

a
t

c
h

.c
o

m



Farvebånd

Thermopatch har løbende hen over årene 
udviklet en bred vifte af specialiserede 
farvebånd. For hvert mærknings system 
præsenteret i denne brochure, tilbyder vi 
en bred vifte af farvebånd velegnet til at 
løse alle opgaver.
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Farvebånd

Tekstil penne
På trods vores udvalg af sofistikerede 
mærknings systemer, er kravet om ‘gode 
gamle’ permanent markører der stadig. 

Vores tekstil mærknings penne produce-
rer holdbare løsninger, er resistente over 
for alle industrielle vaskeprocesser.

HiQ farvebånd

Farvebånd og mærke tape – er tilsam-
menkernen i HiQ konceptet. Det tørre 
farvebånd producerer et præcist, klart 
print, der vil holde gennem intensive 
vaskeprocesser. For våd vask industrien, 
leverer vi farvebånd i fire farver. Til rens, 
findes farvebåndet kun i sort.

Tør ’C-tape’ farvebånd til PermaPrint 
og DecoPrint maskiner, er tilgængelige i 
en bred vifte af farver og bredder. Disse 
farvebånd giver rene, skarpe og perma-
nente tryk i stoffet.

tilbehør �5

w
w

w
.t

h
e

r
m

o
p

a
t

c
h

.c
o

m



Fortrykte stregkoder

I nogle tilfælde er det mere praktisk at 
have dine stregkoder fortrykte, frem for 
selv end fremstille dem. Thermopatch 
kan overtage din stregkode produktion 
og udskrive stregkoder mærker i store 
mængder, i bedste kvalitet.

Temperatur måler

Den håndholdte temperatur scanner 
måler temperaturen på din varmesvejser 
med stor nøjagtighed. Brug den dagligt 
for at sikre det optimale resultat af din 
varmesvejsning.
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Reservedele og  
teknisk assistance

Som en ledende mærknings og varme-
svejsnings ekspert vi har et ansvar for at 
levere den bedste service. Derfor holder 
vi et stort lager af reservedele, fra klas-
siske maskiner til den seneste udvikling i 
varmesvejsnings teknologi. 

CD information 

Thermopatch udstyrs disk er en del af 
enhver maskine eller software levering. 
Disken indeholder drivere, software, 
manualer og andre relevante dokumenter.
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thermopatch international

P.O. box 5005�
��05 AB Almere
Draaibrugweg ��
���� AD Almere, Netherlands
T (+��) �� 5�� �� ��
F (+��) �� 5�� 0� ��
E info@thermopatch.nl
I www.thermopatch.nl

thermopatch corporation

P.O. Box �00�
��0� Erie Blvd. East
Syracuse, New York 
�����-�00� U.S. of America
T (+�) ��5 ��� ���0
F (+�) ��5 ��5 �0��
E sales@thermopatch.com
I www.thermopatch.com

customer service department
T (�00) �5� �555

REPELLA A/S
NYBROVEJ �5
���0 GENTOFTE, DANMARK
TELEFON:  +�5�5������
TELEFAX:  +�5�5���0��
E-MAIL:  INFO@REPELLA.DK
HJEMMESIDE:  WWW.REPELLA.DK
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