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GoZee: Sådan kommer du i gang på  
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store  

eller Google Play, og download appen på  
din smartphone eller tablet.

2. Åbn appen, og brug den på sider med  
GoZee-ikonet.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende

I mere end 50 år har NS System sørget for synlighed 
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.

NS System: 
• Drives af Niels Rask, som overtog 

virksomheden fra sin far, Claus 
Rask, i 2010. Claus etablerede NS 
System i 1965

• Har mere end 50 års ekspertise

• Var første transferproducent i 
Danmark i 1982

• Består af 65 ansatte, som opererer 
på 4.000 m2 med den nyeste 
teknologi i verden

• Var de første på markedet med 
unik webshop i år 2000

• Var først på markedet med online-
designer og korrekturprogram

NS System vil være din foretrukne 
samarbejdspartner.

Det skal være let og trygt at være 
kunde hos NS System.

Vision

Mission



Med mere end 50 års erfaring inden for 
logotryk og beklædning, og med egen 
transferproduktion, kan vi med garanti 
levere resultater, der holder. 

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.

NS System tilbyder: 

• Markedets bedste pris

• Markedets absolut bedste kvalitet – og det er med 
garanti

• Reducering af påvarmningstiden med hele 50 %

• Reducering af leveringstiden. 32 % af alle ordrer 
leveres før aftalt tid

• Reducering af risikoen for fejl ved påvarmningen 
med 50 %

• Webshop for hurtig bestilling

• Designer, hvor du nemt kan lave dine kunders 
korrektur og bestilling på stedet

NS System er din partner på logotryk  
og beklædning

GENNEMSNITLIG LEVEREINGSTID LEVERET TIL TIDEN

3,78 dage 99%



NS Akademi: 
Afsæt én dag hos NS System og 
undgå de typiske fejl

Når vi siger, at det skal være nemt at 
være kunde hos os, så mener vi det. 
Derfor tilbyder vi kurser, for at vejlede og 
servicere dine kunder i forhold til at vælge 
det produkt, der bedst passer kundens 
behov og sikrer korrekt påvarmning.

• 100 % af vores kursister vil 
anbefale kurset til andre

• 324 kunder har allerede 
gennemført kurset

”Det er et super godt akademi, som 
virkelig giver et godt indblik i, hvilke tryk 
der passer på hvilket stof/materialer og 
hvorfor.” – kursusdeltager

Mere end 40 % af vores kunder bestiller 
via NS Shoppen

NS System var først på markedet med en webshop, og vi arbejder hele 
tiden på at optimere den, så det er nemt og trygt at være kunde hos os. 

Med NS Shoppen får du nem adgang til:

• Egen logobank

• Lagerstatus og produktionstid

• Genbestilling

• Designer – online korrekturværktøj

• Samlet ordreoverblik

• Bestilling af logo og tekstil

• OBS vores kundeservice eller kørende sælgere giver gerne en hurtig 
gennemgang. Ring på tlf. 96 22 10 20



indenfor industriel dekora�on, mærkning samt iden�fika�on

Med mere end 85 års erfaring og en særdeles aktiv kundepolitik, hvor der bliver lagt stor vægt på
service samt analyse af vores kunders individuelle behov, er Juhl A/S et sikkert valg.

Juhl A/S og vore leverandører Wilflex,
SEFAR, SEF samt Chromaline er stolte over at være med til

at bidrage til den høje kvalitet hos NS System.

www.wilflex.com www.chromaline.comwww.sefar.com

Sofienlystvej 23 – DK-8340 Malling – Tlf. +45 8693 1333 – www.juhl-as.com

�l det skandinaviske marked
Juhl A/S er totalleverandør

www.se�ex�le.com
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Når du vælger ElastoSoft og 
UltraFlex, garanterer vi...

• at trykket ikke ændrer sig eller bliver uskarpt under 
påvarmningen

• at trykket holder hele tøjets levetid

• at trykket ikke krakelerer efter brug eller vask

• en reduktion i antallet af reklamationer

• at du sparer tid, fordi du ikke skal for- og eftervarme

”

Berendsen

”Trykkene fra NS System var flotte efter de 

75 vaske og tørretumblinger, og de havde 

hverken skader eller revner.”

- Charlotte Carlsson  
Produktionschef/production manager



Dynamics gjort enkelt

Topvirk leverer fleksible løsninger 
til din virksomheds behov
• Lagerhotel m. Pick & Pack
• Maling & Lakering
•	Montage	&	Produktion
•	Vikarservice	&	Rekruttering
•	Bogføring	&	Administration
• Tryk på Tøj & Broderi
•	Online	Marketing	&	Hjemmesideopbygning

NS	System	og	Topvirk	er	tætte	samarbejdspartnere

Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed
Værdi på bundlinjen og social ansvarlighed for din virksomhed

www.topvirk.dk

Universal Color & Chem
ical ApS

Baggeskærvej 14   DK-7400 Herning   Danmark
e-mail: universalcolor@universalcolor.dk
www.universalcolor.dk
phone: +45 97 12 36 82

..

Industriparken 12, Lind
7400 Herning
universalcolor@universalcolor.dk
www.universalcolor.dk
Tlf.: +45 97 12 36 82

TAO® produkter til transfer-fremstilling. 
UniPrint® produkter til tekstiltryk.
UniMelt® klæber til transfers.
UniPrint® pigmenter til farvenuancer. 



Gør som NS System 
 

Optimér online salg og automatisér ordrehåndtering med 
en gennemtænkt e-handelsplatform. 
 

Hos TRIC Solutions er vi specialister i e-handel og Magento-webshops. 
Vi bygger solide og skalérbare løsninger baseret på Magento-platformen.

Tlf.: 77 34 40 40 
info@tric.dk • www.tric.dk

Luk din ordre med   
det samme!
Designeren er dit online korrektur værktøj, som 
gør det muligt for dig at reducere fejl i blandt 
andet placeringen af logo i påvarmningen og lukke 
ordren med det samme.

NS Designeren – dit online korrekturværktøj

Vi vil alle udføre vores arbejde mere effektivt på kortere tid, samtidig med, at kunden er glad og tilfreds. Derfor har vi 
udviklet et nyt online salgsværktøj tiltænkt både jer og jeres kunder – nemlig din nye Designer.

Med få klik kan du nemt og hurtigt lave en professionel korrektur eller et tilbud til din kunde – og lukke salget med det 
samme.

OBS vores kundeservice eller kørende sælgere giver gerne en hurtig 
gennemgang. Ring på tlf. 96 22 10 20
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THE WORLD OF

Partners for more than 13 years


