
...textile branding that lasts

Når vi gør det, vi er bedst til, opnår du som 
kunde konkurrencemæssige fordele...

Vælger du en all-in-1 løsning, kan du fokusere på din kerneforretning og outsource 
produktionsprocessen til os...



shop.nssystem.com | 96 22 10 20 | support@nssystem.com

Helt konkret betyder all-in-1, at du kan samle hele opgaven ét sted. Vi har 50 års solid brancheerfaring og tilbyder en 

helhedsorienteret tilgang til opgaven, hvor vi tager følgende arbejdsopgaver:

-  Koordinerer forløbet

-  Leverer tekstil fra kvalitetsbrands som James & Nicholson, Myrtle Beach, Halfar og FARE

-  Producerer logoet

-  Påvarmer logoet

-  Sender varerne direkte til din kunde, med dig som afsender

Du skal ikke længere bruge tid på at holde styr på, om alt nu kører efter planen, det kan du trykt overlade til os! 

Har du et ønske om, at få mere tid til opgaver, som skaber værdi for både dig og dine kunder, og kan du se en fordel i at outsource 

opgaver, og at vi hver især løser de opgaver, vi er bedst til - så lad os hjælpe. Vi er specialister i at producere logoer og overføre dem 

til tekstil – vi gør det hver dag og har gjort det i mange år. Det  betyder, at vores procedurer er hurtige, og at vi har erfarne 

kvalitetsfokuserede medarbejdere, som varetager opgaverne.

BREDT SORTIMENT AF LOGOMÆRKNING
- Serigrafiske og digitale transfers

- Broderi

- Lasergravering

- Vævede emblemer m.m. 

VI VEJLEDER OG RÅDGIVER
- Én fast kontaktperson, som vejleder vedr. valg af tekstil, logomærkning samt placering

- Kontrol af tekstilet, når det ankommer fra leverandøren

- Bredt sortiment inden for profiltøj fra James & Nicholson, caps fra Myrtle Beach, Halfar.(tasker) og 

....FARE (paraplyer)

PÅSÆTNING AF LOGO
- Påvarmning af transfers og vævede emblemer

- Brodering

- Lasergravering

- Kontrol af tekstil og logo forud for påsætning samt .løbende kontrol i produktionsprocessen

PERSONLIG PAKNING
- Pakning og forsendelse til flere adresser

- Custom made forsendelse med jeres eget logo og oplysninger på hhv. følgeseddel, pakkelabel samt 

.. .transferlabels

HVORFOR VÆLGE ALL-IN-1?


