
 

 

 
 

 

NS System er din partner på logotryk og beklædning 

I mere end 50 år har NS System sørget for branding på tekstil. I dag driver Niels Rask virksomheden, som 

består af 65 dygtige medarbejdere og 4.000 m2 fuldautomatiseret produktion, som producerer kvalitet 

og sikrer hurtig og fleksibel levering. Teknologien er altafgørende og bliver løbende opdateret, så NS 

System, også i fremtiden, kan levere markedets stærkeste transfer i allerhøjeste kvalitet. Vores 

fornemmeste opgave er at gøre hverdagen nemmere for vores kunder, og derfor kan vi med vores All-in-

1-koncept skræddersy en løsning, der passer præcis til dit behov. Du kan frit vælge, om vi leverer hele 

pakken – beklædning, logo, påsætning og distribution – eller om du blot ønsker vores ekspertise inden for 

logo. Uanset hvilken løsning du vælger, leverer vi høj kvalitet med garanti. 

 

ElastoSoft - markedets bedste all-round transfer 

ElastoSoft er tynd, blød og ekstrem strækbar og er er det enkle valg, fordi den kan bruges på stort set alle 

typer af tekstiler, lige fra den strækbare og varmefølsomme spillertrøje til den smudsafvisende og 

robuste arbejdsbeklædning. Den påvarmes ved kun 145°, og den er påvarmerens foretrukne tryk, fordi 

den er super nem at arbejde med, da den hverken kræver for- eller eftervarmning. Trykket vil fremstå 

knivskarpt på beklædningen – hele tøjets levetid. Den leveres på en gennemsigtig folie, som aftages 

varm, hvilket sikrer en nem og effektiv påvarmning.  

ElastoSoft er produceret med vandfarver, og den er certificeret efter STANDARD 100 by OEKO-TEX® 

klasse 1, Appendix 6. Råmaterialet er af bæredygtige råvarer og farverne er bionedbrydelige – det 

betyder, at materialet kan nedbrydes af mikroorganismer. ElastoSoft hærdes ved lav temperatur, hvilket 

reducerer ressourceforbruget ved produktion. 

 

Poly – markedets billigste tryk 

Lavprisprodukter forbindes ofte med svingende kvalitet. Poly er markedets billigste transfer – og har med 

garanti en ensartet kvalitet hver gang! Poly runder snart 40 år og er derfor et solidt gennemtestet 

produkt, hvor udseende, oplevelse og farver ikke variere fra produktion til produktion. Har du fokus på 

pris, skal du vælge Poly. Den anvendes ofte til kampagnetrøjer eller til ”crew T-shirts” på festivaler, 

sommerkoncerter, give aways o.lign. Du får et pænt tryk til billige penge, som er perfekt til tekstil, som 

ikke skal kunne modstå hårdt slid og mange vaske. 
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