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Maatwerk, de kracht van TDNF
The Dutch Nameplate Factory is de partner die zich verdiept in uw bedrij f 
en met u meedenkt. Wij  zij n dan ook sterk in het ontwikkelen en leveren van 
producten die speciaal zij n afgestemd op uw wensen en eisen wat betreft 
functionaliteit, uitstraling en budget.

In de markt zij n er veel standaard producten te vinden. Deze voldoen vaak 
niet aan de eisen. Zo zij
ondergrond waarop een label wordt gebruikt. Niet alle inkten en materialen 
zij n geschikt voor buiten. Wij  begrij pen dat aan een label in de offshore 
andere eisen worden gesteld dan aan een bedieningsfolie voor een kopieer- 

uitstraling vraagt dan een logo op een trailer. 

De beschikbare materialen en technieken zij n zeer uitgebreid. De medewer-
kers van TDNF hebben veel kennis in huis om deze op een effectieve en 
creatieve manier te combineren. Hierdoor kunnen we betere producten leveren, 
speciaal afgestemd op de toepassing en de gewenste uitstraling van uw 
product.  Indien gewenst verzorgen wij  ook de opmaak van het ontwerp.

Bel ons voor een afspraak.
TDNF, ij zersterk in maatwerk voor de industie

RVS GEETST LABELMESSING NAAMLABELALUMINIUM TYPEPLAAT
..
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➜ Eén adres voor een compleet assortiment

➜ krewtaam dnetiulstiu nerevel  ĳW  

➜ k ĳlegom yreviled emit-ni-tsuj ne neduoh daarrooV  

➜ gnissolpo etseb ed nav nedniv teh ni feitaerC  

➜ etstaalrella ed nav etgooh ed po d ĳtlA  

ontwikkeling in technieken en materialen

Dit is The Dutch Nameplate Factory

en



Uw totaal leverancier
The Dutch Nameplate Factory is de totaal leverancier op het gebied van 
naam- en typeplaten, logo’s en frontfolies. TDNF biedt u een zeer compleet 
assortiment. U hoeft zich niet te verdiepen in technieken en materialen. 
Dat doen wij voor u. Dit betekent een aanzienlij ke besparing in tijd en geld.
 
Eén aanspreekpunt voor:
  naam- en typeplaten
  3D en 4D logo’s & typeaanduidingen 
  frontfolies/decorfolies (inclusief steunplaten)
 bedieningspanelen
  barcodelabels
  domelabels
  waarschuwingssymbolen

 ne nedrobeitamrofni   
nog veel meer
 

anduidingen
clusief steunplaten)

n

RVS typeplaat Aluminium typeplaat RVS Slanglabel Acrylaat naamplaaT

Aluminium steunplaat met frontfolie

➜ Eén adres voor een compleet assortiment

➜ krewtaam dnetiulstiu nerevel  ĳW  

➜ k ĳlegom yreviled emit-ni-tsuj ne neduoh daarrooV  

➜ gnissolpo etseb ed nav nedniv teh ni feitaerC  

➜ etstaalrella ed nav etgooh ed po d ĳtlA  

ontwikkeling in technieken en materialen

Dit is The Dutch Nameplate Factory

en



t

RVS naamlabel

Aluminium geetst

Domingsticker

3d logo

Aluminium gepreegd

Frontfolie

RVS typeplaat

The Dutch Nameplate Factory

B e d r i j f s w e g  1 6  L e u s d e n 
Po Box 1831  -  3800 BV Amersfoort

sdnalrehten ehT 
Tel: + 31 (0)33 461 84 55

sales@tdnf.nl
Fax: +31 (0)33 461 85 66  -  www.tdnf.nl


