
Bedrukkingen om 
indruk te maken!



Of het nu gaat om sport-, werk- of promotionele kleding: 
u hecht aan de ultieme uitstraling. Wij beschikken over 
high tech machines en kwalitatief hoogwaardige 
transfers voor bedrukking. Bovenal staan uiterst 
bekwame vakmensen bij The Transfer Factory garant 
voor ‘impress creations’. Onze producties voldoen aan de 
strengste eisen en normeringen. Naast de hoogwaardige 
textielbedrukking garanderen wij u een uitzonderlijke 
kwaliteit transfers en transferbedrukking. Topclub, 
professionele onderneming of organisatie, gespecialiseerde 
groothandel, promotiebedrijf? Impress, with  
The Transfer Factory.

Wat uw wensen in bedrukking ook zijn, bij The Transfer 
Factory geven wij er vorm aan. Onze kennis, creativiteit, 
uniek machinepark en logistieke vaardigheden staan u 
daarbij ter beschikking.

Wie zelf wil produceren is ook beter af met The Transfer 
Factory. Als totaalleverancier bieden wij een uitgekiend 
assortiment machines en flexfolies aan zodat u ook zelf 
een hoge kwaliteit van textielbedrukking kunt 
verwezenlijken.

Van ontwerp tot productie…
Alles van A tot Z voor u geregeld.

High tech machines 
en kwalitatief 
hoogstaande transfers.



The Transfer Factory produceert en levert bedrukking voor logo’s 
(transfers) voor alle soorten kleding. Of u nu uw sportkleding, 
werkkleding/bedrijfskleding of promotioneel textiel wilt bedrukken, voor 
ieder type kleding leveren wij het juiste product. 
Bij The Transfer Factory zijn we gespecialiseerd in textielbedrukking. 
Doordat wij de productie volledig in eigen huis verzorgen, kunnen wij 
snel inspelen op uw specifieke wensen. Niet voor niets spreken wij van 
‘Impress creations’. 

Textiel laat zich op verschillende manieren bedrukken. Bij ons kunt u de 
ideale keuze maken op basis van uw persoonlijke verwachtingen. Uw 
merk vraagt om goede technische oplossing om de juiste uitstraling te 
bereiken. Naast de allerbeste apparatuur vraagt het om uiterst 
vakkundige personeel. Het team van The Transfer Factory kenmerkt zich 
erdoor. U weet zich verzekerd van het beste advies, perfecte 
ondersteuning en gepassioneerde uitvoering.

Snelle levering


Faire prijzen



Online systeem



Ökotex-certificering



‘Impress’ 
zoals u het wilt.



Bij transferdruk wordt een op transfer geprinte afbeelding aangebracht op 
kleding. De methode is heel geschikt voor opdrukken met veel verschillende 
kleuren. Wilt u een keuze maken uit het meest complete aanbod van 
transfers wereldwijd? Dat kan bij The Transfer Factory. Aan elke wens kan 
voldaan worden. Een heel prettige zekerheid, toch?!

Wij produceren en leveren logo’s (transfers) voor alle soorten kleding. 
Sportkleding, werkkleding/bedrijfskleding, promotioneel textiel… wat u ook 
wilt bedrukken, voor ieder type kleding leveren wij de juiste transfer. 
Bij The Transfer Factory vindt u beste op vlak van transfers. Transfers die één 
worden met de stof, met hittepers aangebrachte en in foto kwaliteit bedrukte 
emblemen, lokaal bedrukte barcode labels met bijhorende software om de 
kleding tijdens de volledige levensduur te traceren en zo veel meer. Iedere 
transfer heeft bij ons zijn uniek specificaties en persinstructies. Zo is 
bijvoorbeeld de waterbased transfer ideaal voor uw sportkleding en is de 
Industrial transfer perfect voor bedrijfskleding die tot 90 graden gewassen 
gaat worden. 

Hiernaast treft u alle bijzonderheden aan over onze transfers voor alle soorten 
textiel.

Altijd de perfecte keuze  
in transfers

Meest 
complete 
aanbod!

Onze mogelijkheden
• Decotrans (1 kleur wit of zwart)

• Ultratrans Flex• 

• Ultratrans Plus

• Ultraprint

• Geweven emblemen/badges

• Tpu badges ( 3D badges)

• Siliconen badges

• Geborduurde badges

• Plotter transfers

• Digitale print transfers

De allerbeste transfers, emblemen, labels en borduuremblemen… 
Polymark is wereldwijd de fabrikant die voldoet aan de hoge eisen van 
The Transfer Factory. 

Zo realiseren zij bijvoorbeeld transfers die één worden met de stof, in 
fotokwaliteit bedrukte emblemen, barcode-emblemen met 
bijbehorende software om de kleding altijd te kunnen traceren… 
Polymark weet er raad mee. Vandaar onze intensieve onderlinge 
samenwerking.

Topproducten!



Productie
Bij The Transfer Factory zijn we 
gespecialiseerd in textielbedrukking. 
Doordat wij de productie volledig op 
onze eigen locatie verzorgen, kunnen 
wij snel inspelen op uw specifieke 
wensen. 

Ieder onderdeel uit het 
productieproces is bij ons zorgvuldig 
ingericht. Zo beschikken wij over 
meerdere pneumatische 
persmachines. Onze tientallen 
teamleden zijn mede door opleiding 
en training uitstekend op hun taken 
voorbereid. Oplagen van enkele 
tientallen tot duizenden vinden 
zorgvuldig en vlot hun weg.

Onze methodes
Als het gaat om textielbedrukking, 
dan weten wij er beslist raad mee. 
Onze werk- en productiemethoden 
verzekeren u van de allerbeste 
resultaten. Daartoe beschikken wij 
over het meest uitgebreide 
productiepark van Europa.

Van enkele tientallen 
tot vele duizenden...

Uitzonderlijke 
apparatuur en 
professionals 

Carrousel
Het textiel wordt aangebracht op de 
daarvoor bestemde steun. Het wordt 
feitelijk gefixeerd zodat het tijdens 
het productieproces niet kan 
verschuiven. De carrousel maakt het 
mogelijk om middelgrote volumes 
op hoogstaande wijze te verwerken.

Robot
De robot is speciaal gefabriceerd op 
basis van de door The Transfer 
Factory vastgelegde specificaties. 
Deze machine is zeer hoogstaand en 
garandeert de hoogste kwaliteit, 
ongeacht de oplage van het aantal 
bedrukkingen.

Pneumatische persen
De persen kunnen gebruikt worden 
voor specifieke doeleinden. Ze sluiten 
en openen automatisch met behulp 
van perslucht en geven altijd de 
ingestelde druk, ongeacht de dikte 
van het materiaal tussen de pers.

Vouwmachine
De vouwmachine van The Transfer 
Factory zorgt voor een efficiënte en 
onberispelijke verwerking van textiel. 
Op exact de beoogde plekken 
worden de strakke vouwen 
aangebracht zodat de kleding op 
compact gevouwen wijze verpakt 
kan worden.

Seal machine
Dankzij onze seal machine kan ieder 
exemplaar textiel na bedrukking en/ 
of vouwen adequaat verpakt worden. 
Het resultaat ervan is dat de kleding 
gevrijwaard blijft van stof, zich 
eenvoudig laat transporteren en 
bewaren, en het uitpakken ervan tot 
een bijzonder moment maakt. 



Wij bieden 
graag een 
helpende 
hand.

The Transfer Factory is totaalleverancier op het gebied van textielbedrukking. 
Naast de complete verzorging van uw textielbedrukkingsopdracht kunt u een 
keuze maken uit ons assortiment machines en flexfolies. Tot de machines 
behoren de snijplotters en transferpersen. Uiteraard bent u hierbij verzekerd 
van optimale service en maximale garanties. 

Meest uitgebreide keuze  
voor zelfdoeners

Flexfolie
Flexfolie wordt gebruikt om kleine 
aantallen logo’s te snijden die 
doorgaans in 1 kleur gedrukt dienen 
te worden op uw kleding. Beschikt 
u over een meerkleurig logo dan 
kan deze gesneden worden in 
verschillende kleuren folie. Ze 
worden dan naast of over elkaar 
heen gepositioneerd. The Transfer 
Factory is leverancier van de twee 
meest vooraanstaande merken 
transferfolie: Stahls en Poli Tape. 
Naast de welbekende snijfolie zijn 
wij ook leverancier van de printables 
van beide merken. 

Snijplotter
De Roland GS-24 snijplotter is 
verkrijgbaar bij The Transfer Factory.  
Deze snijplotter werkt op 50 
centimeter breed en voldoet aan 
hoge eisen, waaronder een hoge 
stabiliteit en uitstekende mesdruk. 
De snijplotter wordt op uw locatie 
geïnstalleerd en u ontvangt een 
heldere uitleg over zowel de 
plotter als over de bijbehorende 
Cutstudio (software). Werkt u al 
met Corel draw of Adobe Illustrator, 
dan maken wij een plugin zodat 
u nóg makkelijker de plotters aan 
kunt sturen. Uiteraard kunt u bij 
ons ook alle losse onderdelen van 
de machines bestellen zoals  het 
snijmesje, snijkopje of de snijstrip.

Transferpersen
Kleding bedrukken gaat met 
een transferpers van Stahls of 
Transmatic als vanzelf. Deze 
twee merken zorgen ervoor dat 
er altijd een perfecte oplossing 
beschikbaar is. Van een tranferpers 
met een vaste plaat tot een 
hittepers met verwisselbare platen. 
Daarnaast hebben we uiteraard 
ook een hittepers die elektronisch 
aangestuurd wordt zodat de plaat 
met een druk op de knop sluit en 
automatisch opengaat. Er is ook een 
automatische machine op luchtdruk 
voorhanden.
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