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Компанія «Бомакс Плюс» – єдиний прямий постачальник 
продукції світового лідера по виробництву і продажу 
швацької фурнітури LOUROPEL (Португалія) в Україні

Гудзики, виготовлені на нашій фабриці, є унікальним товаром. 
Компанія LOUROPEL – єдиний на цей час 
виробник, який заявив про себе у всьому світі, завдяки 
запатентованій технології виробництва, яка не шкодить 
довкіллю. При виготовленні продукції використовуються 
різні матеріали, у тому числі, налагоджена лінія 
виробництва ЕКО-гудзиків з перероблених матеріалів.  

Найбільший асортимент гудзиків в Україні

Виготовлення під замовлення

Брендування  фурнітури  (нанесення логотипу) 

Оптові ціни на будь-яку кількість пробукції

Гудзики з натуральних матеріалів:

морська мушля        дерево (Oliva)        гудзики з рогу        слоновий горіх (Corozo)        Ureia, Fort Horn та інші

ТОВ «БОМАКС ПЛЮС»

м. Київ, вул. Бориспільська, 9, оф. 210
+38 067 502-04-28
+38 044 503-69-78



Офіціальний представник в Україні:
ТОВ «ТД Оршанський льонокомбінат-Одеса»

Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 22
+38 067 7811893, +38 067 5567937, viber: +38 093 2160938

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ

КРАЩИЙ ДРУГ ВАШОГО БРЕНДУ

• жакардові етикетки за індивідуальним 
макетом

• сатинові етикетки (составники і розмірники)
• бавовняні етикетки і стрічки 

з печаткою логотипу
• навісні ярлики
• гумка з вишивкою або друком логотипу
• білизняна гумка

(пополамка, рюші, бретельки і ін.)
• атласні стрічки з логотипом
• шкіряні етикетки
• гумові етикетки
• гудзики з логотипом
• кульковий ланцюжок
• упаковка для сорочок

і багато іншого під замовлення

відправити заявку 
на прорахунок



+38 (068) 963 60 05
atomstyle2014@gmail.com

Україна, м. Харків, Нетеченський бульвар, 19

www.atomstyle.bigopt.com

працюємо з 2000 року



ì. Õàðê³â, Ïîëòàâñüêèé øëÿõ, 175
òåë./ôàêñ: 057 7176558 

057 7194583
050 3039081

e-mail: hapineith@gmail.com   

kharkovnit.prom.ua
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ВАШ УЛЮБЛЕНИЙ ФОРМАТ  

МАГАЗИНУ ШКІРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА ВЗУТТЯ 

 
Саме ми започаткували концепцію магазину всіх комплектуючих для взуття на 
ринку – шкіри, підошви та фурнітури. Для зручності наших клієнтів було створено й 
продовжують створюватись усі умови для комфортної співпраці. Три відділи 
магазину безперервно  працюють, вдосконалюючи асортимент, стежачи за 
світовими та вітчизняними трендами.  

Зала зі шкірою наповнена різноманіттям фактур та кольорів, досвідчені менеджери 
зможуть відповісти на будь-яке питання, підкажуть, де краще застосовувати ту чи 
іншу шкіру. Регулярні внутрішні виставки та виставки закордонних постачальників 
знайомлять вас із новинками, актуальними фактурами та кольорами сезону.  

Власне виробництво фірмової підошви, представлене на полицях магазину та в 
каталогах, є безсумнівною перевагою, адже ви спілкуєтесь із виробником. Італійська 
сировина та складові, сучасне обладнання, дотримання міжнародних стандартів 
гарантують високу якість. Завжди в наявності як класичні, так і трендові моделі, які з 
особливою ретельністю та креативністю розробляють наші дизайнери. Швидке 
виготовлення великих партій.  

Nакож у нашому магазині ви маєте можливість обрати необхідну для вас 
фурнітуру, адже представлено надзвичайно великий асортимент за 
привабливими цінами. 

Виробництво взуття – це надзвичайно широкий спектр знань та вмінь, 
потребуючий компетентності не тільки виробників, але й їх постачальників.  

Ми з упевненістю можемо сказати, що ми – Ваші кращі компетентні друзі у 
цій нелегкій, але такій цікавій справі. Привабливі ціни, лояльна та клієнт 
орієнтована політика компанії змусять повертатися до нас знов й знов.  

 

 
 
       Харків    +38 067 407 00 05                Дніпро +38 097 925 06 33             Бровари +38 067 507 77 89 
                     +38 050 407 00 05                                                                                     +38 067 549 35 45 
 

www.leatherpro.com.ua                         info@leatherpro.com.ua 
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ХАРКІВ +38067 407 00 05  
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ДНІПРО +38097 925 06 33

БРОВАРИ +38067 507 77 89
+38067 549 35 45

широкий асортимент шкіри

привабливі ціни

власне виробництво підошви
Ideal Plast

якісна фурнітура 
від провідних виробників
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Видається щомісячно. 
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ФОП Меркулова Н. В. 
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Частина тиражу розповсюджується безкош товно. 
Редакція не несе відповідальності за зміст і до-
стовірність реклами та прайс-листів.  
Редакція не завжди поділяє думку авторів пу-
блікованих статей і розміщуються матеріалів.

Надруковано в друкарні: 
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на, 20, зак. № 48.

Розміщення реклами в журналі 
«Sewing Business and Fashion»

«Швацька справа та мода»
 1. Блокова реклама.
 2. Статейний матеріал.  
Додаткову інформацію та деталі запитуйте 
у менеджерів.
Шановнi панове! Матерали не рецензуються 
та не повертаються. 
Рекламодавець зобов’язаний вказати номер 
та дату отримання ліцензії, якщо його діяль-
ність підлягає ліцензіюванню.  Редакція не несе 
відповідальностi за якість реклами, виготовле-
ної рекламодавцем. 
Технічні вимоги до готових оригінал-макетів: 

• ч/б растрова графіка – TIFF, EPS, PSD (всі 
300 dpi);

• векторна або поєднана графіка – CDR (до 
версії 14), AI, AI.EPS, AI.PDF, INDD (шриф-
ти в кривих);  

• лінкуватися або занурена растрова графі-
ка – додатковими файлами;

• в растрових кольорових зображеннях має 
бути виконано виділення чорного, дозвіл не 
менше 300 dpi; 

• всі кольорові макети повинні бути викона-
ні тільки в CMYK.
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підкладу, а це надзвичайно відповідально, адже 
деякі замінники хутра потребують у роботі чи-
мало зусиль. 

Куртка-стьобанка
Одна з найпопулярніших моделей верхнього 
одягу як в чоловічому так і в жіночому гардеро-
бі, особливо для весняного та осіннього сезону. 
Для такого фасону важливо забезпечити макси-
мальну легкість під час носіння, щоб було ком-

фортно як при впливі погодних умов таких як 
дощ чи інші опади так і під час щоденного но-
сіння, наприклад, коли їдеш на роботу чи гуля-
єш у парку. Із завданням забезпечення функці-
ональності добре справляється тонкий 
утеплювач slimtex®. 
Детальнішу консультацію про особливості мате-
ріалу чи вибір бажаної щільності можна отрима-
ти в експертів компанії К.tex у телефонному ре-
жимі чи написавши нам на пошту.

Контакти: 
+38 044 593 85 36
+38 044 593 85 37
+38 067 506 14 30
sales@ktex.com.ua 

Пальто-кокон
Отже, пальто-кокон. Правильний силует такої 
моделі, окрім конструкторських тонкощів робо-
ти, досягається завдяки вдало підібраному па-
кету матеріалів. Використання тонкого утеплю-
вача slimtex® в якості одного з шарів для 
підкладу дає можливість відтворити задуману 
форму і зберігати її протягом носіння. А завдяки 
широкій лінійці щільностей утеплювача є мож-
ливість адаптувати модель під будь-який сезон.

Еко-шуба
Еко-шуба вже два сезони поспіль особливо по-
пулярна. І за прогнозами модних експертів така 
ситуація зберігатиметься й надалі. Для такого 
верхнього одягу важливо зберігати екологіч-
ність у всьому — не лише у виборі верхнього 
матеріалу, а й у виборі наповнення для підкла-
ду. У зв’язку з цим тонкий утеплювач slimtex® 
має переваги у порівнянні з натуральними уте-

плювачами, крім того матеріал легкий і не об-
тяжує виріб. З ним зручно працювати і він ви-
конує важливу функцію фіксації у складі пакету 

СЕКРЕТ ІДЕАЛЬНОГО ФАСОНУ 
З  ТОНКИМ УТЕПЛЮВАЧЕМ SLIMTEX®

з досвіду компанії К.tex

У цьому році тонкий утеплювач slimtex® cвяткуватиме своє 10-річчя. Спеці-
ально до такої нагоди зібрали для вас топ-3 різних фасони одягу з якими легко 
оцінити позитивний вплив тонкого утеплювача slimtex®. Йдеться про те, що 

кожен з обраних фасонів виглядає технологічно оптимізованіше і комфортніше 
із використанням тонкого утеплювача slimtex®. 
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Ультразвукова пайка
Наше підприємство пропонує вам найсучасніший ме-
тод стежки підкладки з синтепоном, ватином за ко-
рейською технологією. Також може здійснюватися 
пайка з іншими видами тканини: плащовою ткани-
ною, штучною замшею, штучною шкірою, хутром, 
флисом, х / б тканинами і т.д.
Перевага методу:
1. низька вартість.
2. відсутність отворів від голок, що покращує захист 
від виходу синтепону через підкладкову тканину.
3. відсутність браку (з-за обриву нитки і т.д.)
Ми працюємо як зі своєю сировиною, так і з даваль-
ницькою.

Плісіровка

Також ми здійснюємо плісировку тканин: плащівка, ка-
шемір, твід, органза, замш, штучна шкіра, будь-які тка-
нини з вмістом синтетичних волокон не менше 60%
Складка може бути: пряма, коса,бантова, комбінова-
на, а також гофре.

Набивка пуховиків
Набивка екопухом від 50 г/м2 до 500 г/м2.

Компания «Dbtex»
г. Харьков, «Магазин Дубляж» 
068 8930174, 050 6338598, 057 7642525, 057 7554960 
e-mail: dbtex@ukr.net

Промислова вишивка на тканині

Ми здійснюємо вишивку на тканині (в рулонах) з 
будь-яким малюнком. Ширина до 1,8 метра. Викорис-
товується для ексклюзивної вишивки сировини для 
пошиття одягу, штор, постільної білизни і т.д. Ціна 
залежить від складності малюнка.

Ми гарантуємо точне та якісне виконання будь-якого 
замовлення.

Готові розглянути всі ваші пропозиції 
щодо співпраці.

Діє гнучка система знижок.
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пропозиція

Фабричні тканини від виробників Туреччини, Китаю, Польщі, Італії, Австрії, 
які ми пропонуємо нашим покупцям – це ексклюзивний асортимент, найнижчі ціни 

і можливість індивідуального замовлення для кожного

тканина «Ворсовка»

«Норка» однотонні 
та «Норка» клітина

«Валенсія» пальтова тканина

каракуль  «Еко хутро»

«Альпака»

«Ялинка» велика

ТРЕНДИ ЦЬОГО СЕЗОНУ 
ЄКО-ХУТРА ВІД КОМПАНІІ ARTELTEX
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Група VEIT з головним офісом 
у місті Ландсберг, Німеччина, 

є світовим лідером у виробництві 
прасувального обладнання, 
дублюючих машин і пресів 

міжопераційної та кінцевої ВТО.

Прасувальні столи
Знаючи, що першим кільцем в ланцюгу якісної волого-
теплової обробки є прасувальні столи та праски, наша 
компанія розробила надійні прасувальні столи модульного 
типу, які серед головних переваг мають: широку сферу 
застосування, скорочення витрат та універсальність.

•  в червоному компоненти конструкції будь-якого столу; 
• в синьому змінні деталі, які дозволяють адаптувати 

стіл відповідно до вимог користувача.
Враховуючи потреби сучасних компаній з динамічним 
розвитком та швидкою зміною асортименту, ми 
пропонуємо 4 класи столів, які задовяльнять потреби 
найвимогливіших:

Лінія Varioset
• вдосконалена конструкція;
• автоматичне перемикання між основ-

ною та додатковою прасувальною 
поверхнею;

• електронне керування;
• точне регулювання потужності ва- 

кууму та піддуву з допомогою цифро- 
вого дисплею;

• вбудований блок регулювання темпе- 
ратури – VEITronic   з точністю до градусу;

• регулювання висоти столу в діапа-
зоні 830-990 мм;

• широкий асортимент додаткових 
деталей.

Лінія Varioline
• столи  з новою високоефективною 

системою вакууму та піддуву;
• низький рівень робочого шуму завдя-

ки вдосконаленій версії пластмасо-
вої клапанної коробки; 

• регулювання потужності вакууму та 
піддуву здійснюється механічно з 
допомогою клапанів;

• регулювання висоти столу в діапа-
зоні 830-990 мм;

• модульність конструкції столу збереже 
Ваш час і у випадку зміни асорти-
менту буде відповідати новим 
потребам.

Лінія Uniset
• якість, ефективність та елегантність 

на ряду з доступністю для будь-якого 
покупця;

• доступність вибору типів столу: 
вакуумні столи, столи з вакуумом та 
піддувом;

• нова пластмасова клапанна коробка 
забезпечує високу продуктивність 
при низькому рівні шуму;

• регулювання висоти столу в 6 ступенів 
в діапазоні від 740 до 970 мм.

Лінія Coolset
• еко-лінія прасувальних столів;
• функція вакууму;
• пласкі та консольні прасувальні 

поверхні на вибір;
• поворотний рукав із широким 

асортиментом змінної 
прасувальної подушки;

• регульована висота столу в 
діапазоні від 820-940 мм. 

Слідкуйте за нашим КАРАВАНОМ СЕМІНАРІВ у Вашому місті! Ми професіонали з багаторічним досвідом роботи, які готові поділитися 
з Вами як практичними так і теоретичними знаннями від текстильного матеріалознавства до методів прасування та технологій 
вологотеплової обробки. 
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Veit HP 2003

Парова праска нового покоління з високоточною 
системою регулювання температури VEITronic та 
спеціальною системою камер в середині підошви 
праски забезпечить швидкий нагрів та стабільну 
якість пару навіть при безперервному користуванні. 
Прасування без тефлонової підошви. 

• безпечна металева підошва покрита гартованим 
тефлоном; 

• ідеальне повторення форми праски; 
• температура на підошві дорівнює температурі на 

регуляторі VEITronic;
• наявність металевих вставок дозволяє їх кількістю 

впливати на якість пари;
• металева сітка з файним переплетінням рівно-

мірно розподіляє пар;
• ідеальне рішення для проклеювання клейових 

кромок в міжопераційній; 
• невід’ємний ключ до успіху в якісній кінцевій ВТО.

Veit 2129

Ергономічна промислова праска  з регулюванням 
температури з допомогою термостату.  
Металева підошва Veit 2129 
Конструкція підошви виготовлена спеціальним 
способом обробленого нержавіючого металу по 
принципу парової камери. 

Багатошарова система матеріалів 
покриття VEIT 

Ми пропонуємо цілісні системи для комплексного вирішен-
ня проблем прасування:

• багатошарова система INDUSTRIE SOFT
• система покриття 3D SOFT
• багатошарова система STANDARD
• багатошарова система для фінішної ВТО підкладки
• багатошарова система PREFITT (міжопераційна)
• система INDUSTRIE HARD
• багатошарова система 3D HARD

Veit HS 2003
Вузька праска HS 2003 
спеціального призначення 
для розпрасування швів під 
час міжопераційної ВТО. 
Пласка форма носика з робо-
чою поверхнею 200 х 40 мм. 
Металева вузька підошва 
покрита  гартованим   тефлоном. 

Остання розробка у вирішенні проблем розпрасуван-
ня довгих швів без блиску тканини та відбитків. 
Вузькоспеціалізовані рішення для будь-яких великих 
задач.

Праска спеціального призна-
чення для сухого прасування 
з литою підошвою. 
Призначена для обробки 
підкладки в кінцевій ВТО, 
алюмінієва підошва забезпе-
чує легке ковзання по тканині. 

Ідеально підходить для прасування сухих і структур-
них тканин у поєднанні з блоком розпилення води. 
Невід’ємна складова кінцевої touch-up обробки.  

Праски

Foam soft M10 – м’яка губка зі спеці-
альною структурою відкритих 
пор, яка використовується одним 
із шарів покриття кінцевої ВТО

Vacupor – базове покриття столу 
для чіткого розподілення та підси-
лення функцій вакууму та піддуву, 
не накопичує вологу, не просідає 
від температури

Pre�t �ne – другий шар покриття, 
цупке поліестрове волокно, яке виклю-
чає ризики виникнення відбитків при-
пусків шва та блиску тканини 
в міжопераційній.

Synthetic �ber standard – синтетичне 
термостійке волокно з високою 
повітрянопропускною здатністю

МАЄМО РІШЕННЯ ДЛЯ 
БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ!
Ми забезпечимо якість, ефективність та сервісне 
обслуговування найвищої якості. 
Пропонуємо весь асортимент запасних деталей та 
розхідних матеріалів з нашого складу в місті Бердичів. 

Veit DI 2004
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Давайте розберемось, яким ткани-
нам для білизни віддавати перева-
гу в період спеки.

МЕРЕЖИВО
Безумовний лідер – мереживо та 
мереживні полотна. Завдяки не-
ймовірному асортименту дизайнів 
та легкості такого матеріалу мере-
живна білизна вже багато років 

поспіль незмінно присутня у ко-
лекціях різних брендів. Але міну-
сом такого варіанту є те, що мере-
живна білизна з причини складних 
конструкцій, високої ціни та виба-
гливості матеріалу в процесі носки 
більше використовується в якості 
білизни для особливих випадків, 
ніж повсякденно. 

БАВОВНА 
Друга за популярністю відповідь – 
бавовна, яка традиційно вважаєть-
ся найкомфортнішим варіантом 
влітку завдяки своєму природньо-
му походженню. Але щодо білиз-
ни, не все так очевидно. Сама по 
собі така тканина не має потрібної 
еластичності, отже необхідним є 
додавання певного відсотку елас-
тану в склад. Але і це не робить 
бавовняну білизну дуже зручною у 
використанні через її низьку пруж-
ність та погану здатність поверта-
ти початкову форму після дефор-
мації. Також така тканина довго 
сохне та втрачає колір під впливом 
різних хімічних речовин та поту. А 
от що стосується обов’язкового ду-
блювання бавовною таких частин, 
як ластовиця – тут немає конку-
рентів та альтернатив. 

ВІСКОЗА 
ТА ВІСКОЗА З МОДАЛОМ

Волокна, з яких виробляють ці тка-
нини видобуваються хімічним шля-
хом, але з натуральної сировини – 
целюлози, тому такі тканини є 
найприроднішими зі штучних. Зовні 
матеріал дуже схожий на бавовну, 
але відрізняється товщиною, він 
набагато тонший (10 метрів волок-
на важить тільки 1 грам), стійкістю 
до стирання та здатністю швидко 
виводити вологу. Волокна модалу у 
складі роблять тканину ще міцні-
шою та додають неймовірного шов-
кового блиску. Ця тонка ніжна тка-
нина не втрачає колір, стійка до 
стирання, не дає усадку, не втрачає 
властивості після багаторазового 
прання та чудово виводить вологу. 
Все це робить такі полотна ідеаль-
ними для пошиття найкомфортні-
шої, гарної білизни, яка не втратить 
зовнішній вигляд та властивості 
кілька років. 

Влітку питання вибору матеріалів для комфортної білизни стає 
найбільш гострим та актуальним, адже перед виробниками постає 

непросте завдання -об’єднати красу, легкість та комфорт 
у невеличкому, але такому необхідному жінкам виробі.

З ЧОГО ШИТИ ЖІНОЧУ БІЛИЗНУ ВЛІТКУ?
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МІКРОФІБРА 
Це сучасна високотехнологічна 
тканина, перевагою якої є особли-
ва пластичність та м’якість. Ткани-
на стійка до багаторазових дефор-
мацій, а це дуже важливо для 
функціональної білизни, яка не по-
винна сковувати рухи, вона має 
стати «другою шкірою». Мікрофі-
бра дає можливість виробляти 
надтонку, але при цьому міцну бі-
лизну. Таку білизну легко догляда-
ти, можна багато разів прати, що 
дуже важливо у спеку.
Чому ми радимо молодим україн-
ським брендам співпрацювати з 
комплексними постачальниками 
матеріалів?
По-перше це економить час, адже 
ви можете швидко отримати зра-
зок, швидко відшити пробний ви-
ріб та швидко отримати капсульну 
колекцію. 
По-друге, немає потреби вкладати 
гроші у замовлення великих партій 
у виробника з очікуванням довги-
ми місяцями та необхідністю вико-
ристовувати багату кількість одно-
типного матеріалу, як у випадку 
масового виробництва.
По-третє, ви маєте гарантію якості, 
адже всю роботу щодо тестування 
матеріалу ми вже провели і може-
мо порадити вам оптимальний ва-
ріант в потрібній ціновій категорїї. 
Таку гарантію дуже важко, а іноді 
навіть неможливо, отримати від 
невідомого виробника з інших кра-
їн, адже реальну якість ви побачи-
те тільки після закупівлі партії. 

сучасні рішення
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Softorg продовжує оновлювати 
свої шоу-руми. Перше велике 
оновлення відбулося у Києві на 
початку року. А 27 травня від-
крився новий шоу-рум у Харкові 
на вул. Ак. Павлова 120а (праве 
крило). Спеціально до цієї події 
компанія запропонувала усім від-
відувачам знижку у 5% на обрані 
машини. На відкритті було чимало 
представників відомих підпри-
ємств, що підтверджує статус 
компанії як одного із лідерів на 
ринку швейного обладнання.
Окрім самого шоу-руму, гості змо-
гли подивитися на деякі новітні 
зразки промислового швейного 
обладнання. 

КОМПАНІЯ СОФТОРГ ВІДКРИЛА ШОУ-РУМ 
У ПЕРШІЙ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ

Серед них були:
• комп’ютеризована прямостроч-

на машина з подвійним просу-
ванням Jack A6F;

• одноголкова машина човнико-
вого стібка з прямим приводом 
та автоматичними функціями 
Juki DDL-8000AP-SHNBK;

• машина з програмованим ци-
клом шиття для настрочування 
деталей за заданим шаблоном 
з великим полем шиття Jack 
MT-80.

Новий шоу-рум став більше попе-
реднього у декілька разів. Тепер 
клієнти мають можливість поба-
чити та протестувати набагато 

більше одиниць обладнання. Ком-
панія намагалася зробити для 
цього якомога більш комфортні 
умови. І це вдалося. Тепер не по-
трібно їхати у Китай чи Європу, 
щоб побачити на якому обладнан-
ні виготовляють свої вироби світо-
ві гіганти. Тепер не потрібно очі-
кувати на галузеві виставки чи 
форуми. Softorg буде регулярно 
оснащувати свій новий шоу-рум пе-
редовими моделями обладнання. 
Сьогодні працюють 6 офісів ком-
панії: в Одесі, Києві, Львові, Хар-
кові, Дніпрі та Хмельницькому. 
У кожному з них клієнтів чекають 
експерти з великим досвідом. 
Вони готові відповісти на будь-які 
питання, зорієнтувати за ціною та 
підібрати обладнання безпосеред-
ньо до потреб вашого виробництва.

Звертайтеся до нас:
(048) 738-97-00
(044) 390-34-54
marketing2@softorg.com.ua
https://softorg.com.ua
facebook: softorgukraine
instagram: softorg_ukraine 
youtube: softorg 
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каракуль  «Еко хутро»

Протягом 14-17 травня у німецько-
му місті Франкфурт-на-Майні відбу-
лась 18-та найбільша міжнародна 
виставка з обладнання та витрат-
них матеріалів для швейної промис-
ловості Texprocess 2019. Цього року 
вона зібрала 317 учасників з 34 
країн світу, що стало найбільшим 
показником за всю історію прове-
дення. Разом з виставкою Techtextil 
її відвідало 47 000 гостей з 116 кра-
їн світу. На виставці виробники з 
усього світу представили передові 
технології для швейної та текстиль-
ної промисловості.
Цього року у виставці вперше взяв 
участь «Технічно-промисловий сер-
віс». Компанія була заснована у 
2004 році. Від самого початку ком-
панія поставила собі за мету виго-
товляти продукцію, котра б змогла 
забезпечити максимальну ефек-
тивність у виробництві при міні-
мальних затратах ресурсів. Якість 
високотехнологічних витратних 

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОЗКРІЙНИХ 
КОМПЛЕКСІВ ТА ПЛОТЕРІВ ВІД КОМПАНІЇ ТПС

матеріалів для плотерів та розкрій-
них комплексів забезпечують по-
купцям зручність та економічність 
у роботі. 
Компанія постійно працює над 
збільшенням асортименту товарів, 
орієнтуючись на потреби своїх клі-
єнтів. Відтак, у компанії можна 
придбати понад 100 видів якісних 
витратних матеріалів для плотерів 
та розкрійних комплексів від ви-
знаних європейських та національ-
них фірм-виробників. 
Наше підприємство – це Ваш на-
дійний партнер у сфері швейної 
промисловості. Плотерний папір 
трьох цінових сегментів задовіль-
нить потребу як дизайнера так і 
великої швейної фабрики, це вели-
кий набір ширин поліетиленової 
плівки, це п'ять типів перфорова-
ного паперу для максимально точ-
ної роботи будь-якого АРК, папір 
та картон для лекал тощо. Зручна 
цінова політика та швидка достав-

ка позбавлять вас зайвих турбот і 
допоможуть у досягненні успіху, – 
розповів директор Шулик Мирон 
Васильович.
За його словами, менеджери ком-
панії завжди допоможуть підібра-
ти оптимальний вид паперу за 
співвідношенням ціна/якість. Про-
дукція відправляється по Україні 
перевізниками «Нова пошта», 
«Делівері», «Міст-експрес» та ін-
шими, а також є можливість здій-
снити прямі поставки в такі міста 
як Київ, Хмельницький, Одеса 
та Харків.
Клієнтами компанії стали уже по-
над 500 великих і малих фабрик 
України. У 2014 році ПП "Технічно-
промисловий сервіс" вийшло на 
міжнародний ринок експортуючи 
власну продукцію до Європейсько-
го союзу. Співпраця з провідними 
підприємствами даної галузі та ві-
домими українськими дизайнерами 
хороший цьому приклад. З 2017 
року компанія бере участь у між-
народній виставці KyivFashion.

Інформація для співпраці:
Україна, 79040, м. Львів, 
вул. Любінська, 150/18 

тел.:/факс: +38 032 245 00 91
тел. моб.: +38 (067) 00 66 004
е-mail: office@tehpromserv.com

tehpromserv.com
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3 Комірець «Кент» – відклад-
ний комір з довшими та гострі-

шими кінцями, ніж у класичного. У 
защіпнутому вигляді утворює го-
строкутний трикутник. Вдало поєд-

нується з широкими краватками та 
вузлами.

4 Комірець «Акула» – відклад-
ний комір з кінцями, які широко 

розведені в боки (форма кінців різ-
номанітна – гострі, заокруглені, зрі-
зані). В защіпнутому вигляді утво-
рює тупокутний трикутник, а іноді 

майже пряму лінію. Чудово підхо-
дить для широкої краватки з масив-
ним вузлом. Також з таким коміром 
можна носити краватку-метелик і 
класичний костюм. Але такий комір 
не вдягають під смокінг.

рони. Розмір і форма варіюються, але 
при цьому зберігаються класичні лінії. 
Для консервативних класиків та пред-
ставників відповідальних посад – це 
завжди безпрограшний варіант. Піді-
йде і для витончених можників, поці-
новувачів двобортних піджаків та 
яскравих шовкових хустинок. З таким 
комірцем будь-який тип обличчя ви-
глядає більш природньо.

2 Італійський комірець – має 
ширикі відкладні краї, що не 

торкаються країв сорочки. Можна 
вдягнути як з пуловером, так і з кос-
тюмом. Сорочка з таким типом ко-
мірця чудово підходить для зустрі-
чей в неофіційній атмосфері. Якщо 
для типу фігури актуальна потреба 
візуально розширити обличчя і пле-

чі, додати худощавій комплекції рес-
пектабельності, то італійський комі-
рець підійде якнайкраще.

Чоловічі сорочки найпомітніше різ-
няться між собою формою комірця. 
Обираючи сорочку, на це слід звер-
тати увагу. А також враховувати 
форму обличчя, довжину шиї, ши-
рину плечей – щоб в сорочці було 
комфортно і в той же час, зберігала-
ся гармонія пропорцій. Все розмаїт-
тя форм комірців базується на висо-
ті стійки, довжині кінців коміра і куті 
«розльоту».
Поєднання цих параметрів дозволяє 
підібрати форму комірця, що буде 
ідеально поєднуватися з фізичними 
данними людини, а також з відпо-
відним одягом та приводом. В цій 
публікації ми перерахуємо не всі 
типи комірців, а лише найрозповсю-
дженіші. Також слід враховувати, 
що одна й та ж форма комірця може 
мати різні назви, залежно від країни 
походження. Так комірець «акула» 
носить назву «аклячий хвіст», він-
дзор, французький комірець, «зріза-
ний», «розгорнутий» і т. п.

ВИДИ КОМІРЦІВ1 Класичний комірець – від-
кладний комір із загостреними 

кінцями, спрямованими злегка в сто-

ВСЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ І БОЯЛИСЯ 
ЗАПИТАТИ ПРО ЧОЛОВІЧУ СОРОЧКУ
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5 Комір-стійка («мандарин») – 
вузький і низький, щільно обля-

гає шию. Завоював трендові позиції 
на подіумах. В цій моделі немає 

звичних країв. Кінці комірця мають 
прямокутну форму, можуть бути 
згладжені, заокруглені, жорсткої 
форми, з невиликою відстанню між 
краями та підборіддям Не підходить 
для офіційних прийомів та протоко-
лів, але зайняв міцні позиції в еле-
гантному чоловічому гардеробі.

6 Комірець «Метелик» – со-
рочка з цим типом комірця до-

стойна лише особливо святкових 
приводів. Єлегантний чорний «ме-
телик» вимагає смокінг або фрак, а 
також відповідну атмосферу і анту-

раж. Цей комірецьмає видовжені за-
гострені краї, відігнуті в сторни під 
кутом 45°.

7 Комірець «Таб» – відкладний 
комір, кінці якого дуже щільно 

прилягають до стійки. Для щільно-
го прилягання краї такого комірця 
скріпляють спеціальною перемич-

кою, що підтягує їх одне до одного і 
ховається під вузлом краватки. Та-
кож використовують нові техноло-
гії. Особливість цього типу комірця 
в тому, що його не можна носити 
без краватки.

8 Комірець «Батен-Даун» 
(англ. Button down) – відклад-

ний комір з кутиками, які прищіпа-
ються за допомогою гудзиків до 
тканини сорочки. Цей комірець 
можна носити без краватки, з роз-
щіпнутими верхніми гудзиками і з 
пуловером. Сорочка з таким комі-
ром не підходить для офіційних 
урочистих подій.

Коли мова йде про краватки, слід 
згадати, що хорошим тоном в чоло-
вічій сорочці вважається коли ман-
жети гармоніюють з комірцем, утво-
рюючи тим самим цілісну симфонію. 
Тому майже завжди манжети повто-
рюють лінії, форму, колір та факту-
ру комірця.
Freudenberg Gygli GmbH була інте-
грована в холдингову компа-
нію Freudenberg Performance 
Materials Holding SE & Co, KG 1 липня 
2015 року. Цей підрозділ виготов-
ляє сорочковий дублірін та розро-
бляє різноманітні концепції комір-
ців і манжетів чоловічих сорочок – як 
ультрамодних і сучасних, так і дуже ку-
медних, що підійдуть тим чолові-
кам, котрі не бояться самоіронії.
Комірець та манжети необхід-
но про дублювати тканою проклад-
кою – це надасть йому бажаної жор-
сткості і допоможе запобігти втраті 
форми.
Ми пропонуємо три види прокладок 
для комірців: для м’яких виробів 
(стиль кежуал), з начосом – для на-
дання легкого об’єму, апретована – 
для максимальної жорсткості. У всіх 
прокладках тканина основи – бавов-
на, клей – поліетиленовий.
Основним правилом, яке гарантує 
надійну якість комірця у Вашому ви-
робі є використання двох шарів про-
кладки під час дублювання. Перший 
шар – основна прокладка, яка пови-
нна повністю повторювати форму 
комірця, враховуючи припуски на 
шви, другий шар – підсилювач, який 
варто викроїти з вирахуванням при-
пусків на шви.

Підсилювач повинен бути легшим, 
ніж основний шар. Якщо Ви виріши-
ли використовувати вшивну про-
кладку, підсилювач все-одно пови-
нен бути клейовим. В такому разі він 
з’єднується з основною прокладкою, 
а потім готова конструкція вшива-
ється у комірець. Якщо в кінцевому 
результаті Ви хочете отримати жор-
сткий комірець, і використаєте для 
цього апретовану прокладку, Вам 
варто врахувати, що після прання 
він стане менш жорстким, так як 
апрет має властивість випиратися 
(розчинятися у воді).
Для досягнення максимальної якості 
завжди необхідно пам’ятати про три 
складники якісного дублювання: 
температура, час, тиск.
З матеріалами Freudenberg Gygli та 
фірмою «А-Текс» Ви будете захище-
ні від «апельсинової кірочки» на по-
верхні тканини і будете впевнені в 
якості та надійності свого виробу!

ТОВ "А-ТЕКС"
м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д.
Інд. 02081
тел:. +380 44 492 3279
info@a-tex.kiev.ua

www.a-tex.kiev.ua
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нію Freudenberg Performance 
Materials Holding SE & Co, KG 1 липня 
2015 року. Цей підрозділ виготов-
ляє сорочковий дублірін та розро-
бляє різноманітні концепції комір-
ців і манжетів чоловічих сорочок – як 
ультрамодних і сучасних, так і дуже ку-
медних, що підійдуть тим чолові-
кам, котрі не бояться самоіронії.
Комірець та манжети необхід-
но про дублювати тканою проклад-
кою – це надасть йому бажаної жор-
сткості і допоможе запобігти втраті 
форми.
Ми пропонуємо три види прокладок 
для комірців: для м’яких виробів 
(стиль кежуал), з начосом – для на-
дання легкого об’єму, апретована – 
для максимальної жорсткості. У всіх 
прокладках тканина основи – бавов-
на, клей – поліетиленовий.
Основним правилом, яке гарантує 
надійну якість комірця у Вашому ви-
робі є використання двох шарів про-
кладки під час дублювання. Перший 
шар – основна прокладка, яка пови-
нна повністю повторювати форму 
комірця, враховуючи припуски на 
шви, другий шар – підсилювач, який 
варто викроїти з вирахуванням при-
пусків на шви.

Підсилювач повинен бути легшим, 
ніж основний шар. Якщо Ви виріши-
ли використовувати вшивну про-
кладку, підсилювач все-одно пови-
нен бути клейовим. В такому разі він 
з’єднується з основною прокладкою, 
а потім готова конструкція вшива-
ється у комірець. Якщо в кінцевому 
результаті Ви хочете отримати жор-
сткий комірець, і використаєте для 
цього апретовану прокладку, Вам 
варто врахувати, що після прання 
він стане менш жорстким, так як 
апрет має властивість випиратися 
(розчинятися у воді).
Для досягнення максимальної якості 
завжди необхідно пам’ятати про три 
складники якісного дублювання: 
температура, час, тиск.
З матеріалами Freudenberg Gygli та 
фірмою «А-Текс» Ви будете захище-
ні від «апельсинової кірочки» на по-
верхні тканини і будете впевнені в 
якості та надійності свого виробу!

ТОВ "А-ТЕКС"
м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д.
Інд. 02081
тел:. +380 44 492 3279
info@a-tex.kiev.ua

www.a-tex.kiev.ua
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У сучасному світі існує декілька 
способів нанесення зображення 
на тканину. Але не всі вони є 
екологічно безпечними. Напри-
клад сублімаційний метод, вико-
ристовує фарби, що містять спе-
ціальні домішки, які змінюючи 
свій стан в процесі друку, виді-
ляють пари, про які не можна 
сказати позитивно з екологічної 
точки зору. Будь-який процес, де 
присутні високі температури та 
хімічні матеріали, не є на 100% 
екологічно чистим. Існують певні 
регламентовані допуски, однак 
людство прагне йти вперед, 
створюючи технології які підви-
щують практичність, довговіч-
ність і екологічність.
Одним з таких рішень стали ви-
шивальні промислові машини 
VELLES. Ці машини дозволяють 
високоякісно обробляти будь-
який матеріал, не прив'я зуючись 
до його структури та властивос-
тей. Повністю автоматизований 
процес вишивки, дозволяє ство-
рювати унікальні малюнки на 
будь-яких тканинах, а багатий 
функціонал, робить процес 
створення вироба зручним і 
швидким, що на виході дає ви-
сокоякісний продукт. Розгляне-
мо більш докладно лінійку ви-
шивальних машин VELLES.
Якщо ви давно замислювалися 
про розширення свого виробни-
цтва, то саме таке обладнання, 
дозволить збільшити технологічні 
можливості виробництва та при-
верне нових клієнтів!
Лінійка вишивальних машин 
VELLES включає: одноголівкові, 
двухголівкові та багатоголівкові 
машини. Основними перевагами 
серії є:

• можливість вишивки на 
будь-якому виді тканини;

• відтворення будь-якій тех-
ніки вишивки (хрестик, 
гладь та інші популярні 
види);

• автоматичне закріплення нит-
ки по закінченню процесу ви-
шивки;

• швидка і якісна робота, де ко-
жен стібок має чіткий і пра-
вильний розмір;

• нанесення малюнка в будь-
який трансформації і можли-
вість розмноження на одному 
полотні;

• автоматичний стоп при обриві 
нитки та повернення в ту же по-
зицію після відновлення роботи.

Промислові в'язальні машини серії 
VFK 152 NI / P мають можливість 
зміни ігольніци, що дозволяє пере-
будовувати машини на різні класи 
в'язання протягом одного дня без 
заміни обладнання, що заощаджує 
виробничу площу і дозволяє ско-
ротити час виготовлення партії ви-
робів (виключивши простий об-
ладнання). Сучасна електроніка, 
дозволяє зручно відображати ін-
формацію, завантажувати дані з 
USB носіїв, редагувати параметри 
дизайну і підключати машину до 
ПК. Спеціальна нажимна лапка до-
зволяє створювати об'ємну і бага-
тошарову в'язку з ефектами 3D, а 
також забезпечує довільне змінен-
ня щільності всередині одного пе-
тельного ряду. Датчики обриву ни-
ток, а також натягач, дозволяє 
здійснювати контроль подачі нит-
ки і оповіщати про її обрив. І це 
далеко не всі переваги викорис-
тання вишивальних машин VELES.
Іншим рішенням в області при-
кладного використання сучасних 
способів нанесення зображення на 
тканину, є принтери для прямого 
друку по текстилю від компанії 

BROTHER серії GTX і GT. Це профе-
сійне обладнання, що характеризу-
ється надійністю, високою продук-
тивністю, витривалістю і трива лим 
терміном експлуатації. Ці пристрої 
дозволяють працювати безпосе-
редньо з виробом, виключаючи 
проміжні ланки в техпроцессе, до-
зволяючи працювати з будь-якими 
видами тканини, а також надаючи 
можливість роботи як з великими 
партіями виробів, так і з маленьки-
ми. Невелике тиражування, дозво-
ляє залучити різні типи клієнтів рин-
ку, наприклад дизайнерів, ательє з 
індивідуального пошиття і т.д.
Основними перевагами принтерів 
є можливість друку будь-якої кіль-
кості виробів на світлих та темних 
тканинах, друк з високою розділь-
ною здатністю включно до 
1200х1200 dpi. Чорнила на водній 
основі, які використовуються принте-
рами BROTHER, нешкідливі навіть 
для маленьких дітей віком від 3-х 
місяців та не містять небезпечних 
компонентів.
Кожен принтер має свої унікальні 
характеристики і властивості. Фа-
хівці компанії ВЕЛЛЕС проконсуль-
тують вас і професійно підберуть 
обладнання саме для вашої специ-
фіки виробництва.
Розвивайтеся і підтримуйте іннова-
ції разом з компанією ВЕЛЕС!

+38 044 467-64-37, 066 928-00-37,
+38 093 560-88-28, 096 908-15-53

WWW.VELLES.COM.UA
WWW.VELLES-SHOP.COM.UA

СУЧАСНІ СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ 
ЗОБРАЖЕННЯ НА ТКАНИНУ
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пропозиція

Автомат циклічного стібка дозволяє 
стібати виріб з високою точністю та 
якістю. Наприклад такий метод як 
«сендвіч», (тканина-наповнювач-
тканина) при класичній схемі набо-
ру утеплювача на машині,  (нейлон) 
представляє певну складність.
При пошитті та обробці тонких 
тканин, наприклад плащової тка-
нини, може знадобитися вся май-
стерність швачки, при цьому здій-
снення технологічної операції 
матиме високі тимчасові показни-
ки. Швейний автомат Richpeace 
дозволяє виключити ці проблеми і 
дати чудовий результат.
Фабрика Vavalon робить унікальну 
пропозицію для українського рин-
ку – виготовлення напівфабрика-
тів з вашої сировини.
Технології які використовуються ТМ 
Vavalon:

• наповнення напівштучним уте-
плювачем різних сортів, від 
рулонного (синтепон, тінсу-
лейт, силікон), до термоне-
скрепленого (силіконовая куль-
ка, штучний лебединий пух, 
очес, натуральний гусячий 
пух, поліестер);

• технології в один шов (сендвіч);
• виконання будь-яких дизай-

нерських рішень;

• виготовлення виробів, склад-
ність яких, робить економічно 
недоцільним виробництво без 
використання швейних авто-
матів Richpeace.

Специфіка компанії передбачає 
використання сировини за даваль-
ницькою схемою.
Однією з послуг є переклад лекал 
в електронний вигляд.
Виготовлення візерунка будь-якої 
складності по вашому дизайну – це 
та перевага, яка дозволить виділи-
ти ваш виріб, збільшивши впізна-
ваність і лояльність до бренду.
Співпраця з нами дозволить вам 
здійснити будь-які дизайнерські 
проекти, а також отримати про-
дукт за сучасною технологією.
Компанія Vavalon цінує час своїх 
клієнтів.
Від ідеї створення продукту до 
його реалізації, вас відділяє один 
дзвінок. Ніщо так не стимулює про-
дажі, як випуск лімітованої партії 
продукції. Компанія Vavalon за-
вжди рада допомогти вам у цьому. 

КОМПАНІЯ 
VAVALON 

Автомат циклічного 
стібка RICHPEACE

+380 964605056
stich_rich@ukr.net

Instagram_stich_rich

Створимо якісний 
український продукт 

разом!!!
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САЛОН ШТОР BELLA CASA
СУЧАСНІ ІНТЕР'ЄРНІ РІШЕННЯ

Зараз, в своїй більшості, рядові інтер'єрні салони не підтримують необ-
хідний рівень надання послуг своїм клієнтам. Це пов'язано з пасивним 
ставленням до новинок, тенденціям, передовим технологіям. У століт-
тя інформації, відстеження передових ідей і технологій в області 
інтер'єрних рішень, є важливою складовою розвитку вашого бізнесу.
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вітчизняні виробники

шовної строчки. У компанії є свої 
монтажники, які займаються уста-
новкою фурнітури, шпалер, карни-
зів і т.д. на об'єктах. Тому працюючи 
з BELLA CASA, ви отримуєте комп-
лексне рішення «під ключ».

Ми відкриті для нових цікавих 
проектів і запрошуємо до 

співпраці:
+38 (097) 288 36 48
+38 (067) 971 48 64
www.bellacasa.dp.ua

e-mail: bellacasa@i.ua
fb: @ viktoriya.burbyda
inst: salon_bella_casa

Салон інтер'єру BELLA CASA – це 
компанія, яка з 2002 року зареко-
мендувала себе як надійного поста-
чальника та інсталятора шпалер і 
штор, розробляючи і впроваджуючи 
комплексні інтер'єрні рішення, від 
розробки дизайну і вибору матеріа-
лу, до автоматизації і вибору необ-
хідного КВПіА.
Керівник компанії Вікторія Бурбига, 
завжди в курсі всіх світових новинок, 
відвідує провідні виставки в Парижі, 
Мілані, Шанхаї, Стамбулі. На остан-
ній з яких, редактор мав задоволен-
ня познайомитися з цією чудовою 
людиною. Вікторія розповіла, що ак-
тивно бере участь в реалізації про-
ектів тих чи інших об'єктів. Напри-
клад, інтеграція автоматичних 
приводних карнизів в систему «ро-
зумний будинок».
ТМ BELLA CASA має власне виробни-
цтво в Дніпрі, персонал компанії про-
ходить навчання у провідних німець-
ких та інших іноземних фахівців, 
відвідує семінари за різними техно-
логіями: вітражним, лазерним, без-
шовним, семінари «розумний буди-
нок» і т.д. Салон штор BELLA CASA 
використовує виключно свою ткани-
ну провідних європейських виробни-

ків. Клієнтами компанії є не тільки 
українські замовники, а й провідні 
виробники Америки, Європи та Азії.
Особливий акцент зроблен на фахів-
цях компанії. Прийшовши в салон, 
клієнт отримує професійну консульта-
цію, йому підберуть індивідуаль не рі-
шення, виключно під специфіку його 
об'єкта. За словами Вікторії, одним з 
векторів розвитку, є залучення в про-
ект відомих дизайнерів та архітекто-
рів, обмін досвідом, відхід від шаблон-
ного мислення і застосування 
нестандартних творчих рішень.
На рахунку компанії безліч реалізо-
ваних проектів, як в Україні, так і за 
кордоном. Це оформлення готелів, 
залів, передевалок, гостинець, рес-
торанів і т.д. Серед яких трапляють-
ся цікаві прикладні рішення. Напри-
клад, архітектор ставить завдання 
обробити штору шкурою, та компа-
нія готова йти на все що пропонує 
його творчий розум. Процес вико-
нання проекту включає повне про-
никнення в деталі, знаходження ві-
рних рішень, фурнітури та 
постачальників. У своїй роботі ТМ 
BELLA CASA використовує німецькі 
технології, сучасні клейові методи 
обробки матеріалів, технологію без-
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Щорічно організатори події обира-
ють переможців премії Texprocess 
Innovation Awards за найбільший 
внесок в розвиток індустрії. Цього 
року переможцем категорії «New 
Process» стала компанія Assyst 
GmbH за інноваційні розробки в 
сфері 3D-технологій. 
На «Texprocess 2019» компанія 
вперше продемонструвала, як інно-

вації в цифрових процесах здатні 
кардинально змінити ланцюжок 
формування вартості в швейній 
промисловості — від розробки ви-
робу до етапу його продажу. Assyst 
GmbH розробила цифрову плат-
форму для спільного прийняття рі-
шень на всіх виробничих етапах: 
від дизайнерів на етапі створення 
ескізів та конструкторів на етапі 
віртуальної підгонки, до торгового 
персоналу з 3D-презентацією без-
посередньо в магазині. 

МАЙБУТНЄ МОДИ: 
ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІНЮЮТЬ ФЕШН-ІНДУСТРІЮ

14-17 травня у місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) відбулась провідна 
міжнародна виставка у сфері легкої промисловості «Texprocess 2019». 

В рамках заходу виробники з усього світу представляють новітні інноваційні 
розробки для швейної та текстильної промисловості. 

Етап створення концепції
Компанія Assyst пропонує своїм клі-
єнтам вийти на новий рівень відно-
син між замовником і виробником 
одягу. Новий інструмент візуалізації – 
3D Vidya Sketch – дозволяє приско-
рити і спростити процес створення 
концепції дизайну на рівні міжна-
родного співробітництва.

Процес проектування починається 
зі збору ідей і натхнення за допо-
могою модуля Trendscouting PLM 
на інтерактивній дошці Digital 
Fashion Board. Після чого в 3D 
Vidya Sketch створюється перша 
концепція дизайну з усіма можли-
вими варіантами кольору і дизай-
ну. За допомогою хмарних техно-
логій в режимі реального часу, 
команди з різних куточків світу 
спільно вирішують, яка версія буде 
використовуватися при розробці 

продукту (наприклад, виріб з до-
вгим або коротким рукавом). При 
необхідності окремі предмети одягу 
можна переглядати на віртуально-
му аватарі в доповненій реальності.
Етап конструювання
Також на виставці компанією було 
представлено лінію цифрових рі-
шень для розробки 3D-прототипів 

одягу. Формування лекал реалізу-
ється за допомогою конструктора 
CAD.Assyst, технологія iSize забез-
печує використання оптимальних 
розмірів і підгонки, а за допомогою 
3D-градації визначається розмірна 
сітка. Правильна посадка розмірів 
може бути перевірена фізично на 
кравецьких манекенах SizeGERMANY, 
або за допомогою віртуального ава-
тара в 3D-візуалізаторі Vidya. Опти-
мальні розкладки створюються web-
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сучасні рішення

Презентовані на виставці «Texprocess 
2019» інноваційні цифрові техно-
логії не тільки виводять виробни-
цтво одягу на принципово новий 
якісний сучасний рівень, а й дозво-
ляють оптимізувати використання 
економічних та інших видів ресур-
сів, значно зменшуючи виробничі 
витрати, а саме:
• витрати на пошив експери-

ментальних зразків – оцінити 
якість виробу, його розмір та 
посадку тепер можна за допо-
могою 3D-технологій;

• витрати на створення якісних 
фотоматеріалів для каталогів 
та інтернет-магазинів;

• витрати на організацію 
   міжнародного співробітництва;
• значно скорочується час виходу 

готового продукту на ринок.

Докладну інформацію про компа-
нію та її розробки Ви можете зна-
йти на офіційному сайті.

Офіційний представник
Assyst GmbH в Україні: 
тел: +380 50 400 777 9
e-mail: s.assyst.cis@gmail.com

www.assyst-cis.com 

сервісом Automarker, а web-сервіс 
Autocost допомагає оптимізувати 
витрати матеріалу.
Перевагою розробки 3D-продуктів 
за допомогою Assyst є нова Digital 
Photo Studio, створена у співробіт-
ництві з компанією Sooii. Тепер за-
мовнику не потрібно думати про 
рекламні фотосесії і проводити 
кастинги для підбору моделей. Вір-
туальні аватари інтегровані в 
3D-візуалізатор Vidya стають по-
вноцінними моделями з макси-
мально реалістичним відображен-
ням і необхідним для конкретної 
рекламної кампанії типажем. Го-
ловною ідеєю Digital Photo Studio – 
є створення фотоматеріалів, без 
попереднього відшивання одягу, 
для подальшого використання в ін-
тернет-магазинах, або в якості фо-
тографій для каталогів.

Етап продажу
Assyst пропонує безліч рішень для 
реалізації цифрової колекції без її 
попереднього відшивання. Абсо-
лютно нове рішення компанії, яке 
поєднує 3D-розробку виробу і про-
даж вже готового продукту в мага-
зині, реалізоване в проекті Digital 
Showroom. Тепер покупець може 
переглядати на екрані Digital 
Fashion Board моделі одягу, які 

йому сподобались, а також за до-
помогою технології доповненої ре-
альності отримувати реалістичне 
уявлення про них прямо у магази-
ні. Оцінити якість посадки одягу 
можна без примірки за допомогою 
віртуального аватара.
Цифровий магазин 
майбутнього
Спеціально для бренду United 
Colors of Benetton компанія Assyst 
розробила концепцію цифрового 
магазину майбутнього та презен-
тувала її на «Texprocess 2019». 
Кожна з речей у магазині буде 
мати цифровий чіп, де зберігаєть-
ся вся інформація про товар. За 
допомогою інтерактивного столу, 
клієнт може вивести її на екран та 
ознайомитися з всіма доступними 
варіантами моделі — розмірами, 
кольором, схожі моделі, додаткові 
аксесуари і багато іншого. Також 
за допомогою додатка на телефоні, 

клієнти магазину зможуть отрима-
ти поради, який саме розмір їм об-
рати. Для цього просто необхідно 
авторизуватися та внести основні 
параметри тіла, стать, вік і свою 
вагу, після чого система автома-
тично проаналізує базу даних iSize 
і максимально точно визначить 
необхідний розмір. Після таких ма-
ніпуляцій, цифровий магазин буде 
сам пропонувати Вам речі необхід-
ного розміру.  
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Спитаєте: «Це як? І для чого? Кому 
це потрібне?».
Але нам є, що Вам розповісти.  
Україна, нарешті, обрала свій на-
прямок у майбутнє і прискорюєть-
ся, щоб якнайшвидше рушити 
шляхом діджиталізаціі до нового 
світлого «завтра»  та отримати 
давно заслужену світову славу. 
Наша держава вже не перший рік є 
беззаперечним лідером у сфері ІТ-
аутсорсингу та розробки програм-
ного забезпечення в Європі, а та-
лановиті креативні українці 
пода рували сучасному світові такі 
потужні широковідомі програми та 
проекти як WHATSAPP (Ян Кум 
родом із Фастова, що під Києвом), 

УПРОВАДЖЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

СІМ’Я

ЛЮБОВ

ТУРБОТА

БАВОВНА

DepositFiles та DepositPhotos 
(Дмитро Сергєєв із Києва), Jooble 
(Роман Прокоф’єв і Євген Собака-
рьов із Києва). А також усім відо-
мо, що програмне забезпечення, 
яким користується ПриватБанк та 
Монобанк, не має аналогів у світі і 
в більшій мірі написане українськи-
ми спецами. Існує щонайменше 
півсотні крутих українських старта-
пів, на які покладаються десятки 
тисяч іноземних компаній і корпо-
рацій; назви цих стартапів в Украї-
ні не є гучними, але в недалекому 
майбутньому ми обов'язково буде-
мо ними пишатися.
Загалом, метою розвитку ІТ-
технологій є систематизація вели-

ких об'ємів інформаціі, полегшен-
ня обміну даними й забезпечення 
користувачів безперешкодним до-
ступом до них. 
Станом на сьогодні наша плат-
форма є потужним системати-
зованим онлайн-шоурумом, який 
працює в режимі 24/7 та є відкри-
тим виключно для ТОВ та ФОП, які 
є виробниками білизни та одягу. 
Користувачам, що пройшли автор и-
зацію через модератора, відкрива-
ється доступ до десятків тисяч 
автентичних принтів, серед яких 
завдяки запропонованим фільтрам 
із інтуітивною легкістю можна 
швидко обрати потрібні (дизайни) 
відповідно до вікової групи, сезо-

Саме такі цілі ми ставили перед собою, 
коли створювали міжнародну онлайн-шоу-
рум платформу «Джерсі Плюс», яка вже 
сьогодні налічує 1200 авторизованих ко-
ристувачів, кожен із яких – іноземний по-
стачальник тканин, власник швейного біз-
несу, модельєр або менеджер із закупівель.
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пів, на які покладаються десятки 
тисяч іноземних компаній і корпо-
рацій; назви цих стартапів в Украї-
ні не є гучними, але в недалекому 
майбутньому ми обов'язково буде-
мо ними пишатися.
Загалом, метою розвитку ІТ-
технологій є систематизація вели-

ких об'ємів інформаціі, полегшен-
ня обміну даними й забезпечення 
користувачів безперешкодним до-
ступом до них. 
Станом на сьогодні наша плат-
форма є потужним системати-
зованим онлайн-шоурумом, який 
працює в режимі 24/7 та є відкри-
тим виключно для ТОВ та ФОП, які 
є виробниками білизни та одягу. 
Користувачам, що пройшли автор и-
зацію через модератора, відкрива-
ється доступ до десятків тисяч 
автентичних принтів, серед яких 
завдяки запропонованим фільтрам 
із інтуітивною легкістю можна 
швидко обрати потрібні (дизайни) 
відповідно до вікової групи, сезо-

Саме такі цілі ми ставили перед собою, 
коли створювали міжнародну онлайн-шоу-
рум платформу «Джерсі Плюс», яка вже 
сьогодні налічує 1200 авторизованих ко-
ристувачів, кожен із яких – іноземний по-
стачальник тканин, власник швейного біз-
несу, модельєр або менеджер із закупівель.
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ну,  палітри кольорів, типу виробів 
тощо.
З великою імовірністю, того дня, 
коли Ви теж вирішите технологізува-
ти вашу роботу і зареєструєтесь, сайт 
буде виглядати по-іншому: напевне, 
буде мати ще ширший функціонал і 
більш футуризований дизайн.
Але не картинка є важливою, важ-
ливими є саме можливості, які 

платформа надає нашим партне-
рам (приватним швацьким цехам і 
державним підприємствам).
Кожної доби, особливо у вихідні, 
щонайменше 50 авторизованих на 
сайті підприємств, вироби яких ми 
кожного дня зустрічаємо на поли-
цях відомих маркетів, фірмових 
магазинів і поширених рітейлінго-
вих мереж, проводять на сайті в 

середньому від 10 до 45 хвилин та 
залишають від 100 до 150 броню-
вань, ексклюзивних замовлень або 
заявок на відвантаження.
За логами активності ми часто по-
мічаємо, як власники великих під-
приємств посеред ночі годинами 
обирають ексклюзивні дизайни для 
нових колекцій.
(Шановні, ми вас дуже любимо, 
пишаємося знайомством і співпра-
цею з вами.)
А вже наступного тижня народжу-
ється колекція, котра підкорює 
серця споживачів із України та 
найближчого зарубіжжя.
Ми дуже раді й щасливі, коли у вас 
все складається успішно, і готові 
надалі працювати заради цього!

Що далі?
Вже розпочато роботу над додат-
ками до смартфонів на операційній 
системі iOS та Android, тестування 
у бета-режимi заплановано на дру-
гу половину 2020 р.

www.dplus.in ua
info@dplus.in.ua

Авторизовані користувачі 
в декілька кліків можуть 
замовити зразки тканин

Найфантастичнішим є те, що можна безпосередньо на сайті обрати екс-
клюзивні принти до тканин і замовити їх на одному із запропонованих видів 
трикотажу; після чого платформа на електронну пошту буде сповіщати 
замовника про стадії виконання замовлення.

Щодо тканин, які ми імпортуємо й 
пропонуємо, наша компанія орієн-
тована та потреби кінцевого спо-
живача, тому якість для нас на 
першому місці. Ми піклуємося про 
здоров`я дітей і їх батьків, пропо-
нуємо виробникам одягу виключно 
безпечний, екологічно чистий та 
сертифікований товар.
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В цілому на виставках Techtextil і 
Texprocess прийняли участь 1818 
експонентів з 59 країн, кількість 
відвідувачів-фахівців склало 
близько 47000 з 116 країн світу. 
Відповідно, протягом чотирьох 
днів Франкфуртський торгово-ви-
ставковий центр знову став про-
відною міжнародною платформою 
для користувачів технічного тек-
стилю з самих різних секторів, а 
також для виробників одягу, спе-
цодягу, домашнього текстилю, 
м'яких меблів і виробів зі шкіри, 
взуття і т д. 
На виставці Techtextil 2019 взяли 
участь 421 компанії з Німеччини та 
1080 з закордону, що є збільшен-
ням інтернаціональності на 72%. 
Після Німеччини йдуть п'ять найбіль-
ших країн-експонентів – Італія (134), 
Китай (113), Франція (103), Швейца-
рія (63) і Великобританія (62).  

МІЖНАРОДНІ ВИСТАВКИ TECHTEXTIL 
ТА TEXPROCESS 2019 ФРАНКФУРТ –

ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ
На виставках Techtextil і Texprocess 2019 текстильна і швейна галузі продемонстру-

вали свою саму прогресивну сторону. Варто відзначити, що рекордна кількість 
експонентів і високий рівень міжнародної участі на сьогоднішній день ще раз 

підтвердили, що Франкфурт є важливим місцем зустрічі фахівців галузі.

Вперше беруть участь, або повер-
таються після періоду відсутності, 
Бразилія, Шрі-Ланка, Непал, 
Об'єднані Арабські Емірати, Марок-
ко і Туніс. Крім того, 14 країн пред-
ставлені національними павільйо-
нами. Було зареєстровано особливе 
зростання експонентів з Туреччи-
ни, Чехії, Китаю, США і Тайваню.
Інтернаціональность на виставці 
Texprocess склала 67%, про що 
свідчать данні: 212 експонентів з 
закордону та 105 компаній з Ні-
меччини. Після Німеччини йдуть 
п'ять найбільших країн-учасниць: 
Італія, Китай, Тайвань, Японія і Ту-
реччина. У перший раз беруть 
участь, або повертаються після пе-
ріоду відсутності, Фінляндія, Данія, 
Україна, Домініканська Республіка 
і Сінгапур. Крім того, Китай, Японія 
і Тайвань представлені національ-
ними павільйонами.

«За останні чотири дні Techtextil і 
Texprocess об'єднали весь світ тек-
стилю та області його застосуван-
ня у Франкфурті. Ця двостороння 
виставка мала, зокрема, три осно-
вні мети: зібрати більшу кількість 
провідних осіб, які приймають рі-
шення, надати більш високий рі-
вень міжнародної участі, та більш 
високу ступінь задоволеності се-
ред експонентів, ніж будь-коли ра-
ніше. І експоненти, і відвідувачі 
були дуже добре підготовлені і ак-
тивно використовували те, що 
пропонувалося на двох виставках, 
щоб цілеспрямовано просувати 
свій бізнес» – говорить Детлеф 
Браун, член правління 
MesseFrankfurt.
Треба відзначити що в цьому році 
збільшилася кількість відвідувачів 
з України, за чотири дні виставки 
кількість склала 486 фахівців і в 
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процентному співвідношенні з 2017 
роком, відвідування підвищилося 
на 22%. Дані цифри говорять про 
прагнення українських виробників 
стежити і застосовувати на вироб-
ництвах нові технології, матеріали, 
розвиватися і вдосконалюватися. 
На виставці брали участь компанії з 
України: ТПС і Еко Втор, також жур-
нал «Швацька справа та Мода», 
який представив у прес-зоні спец-
випуск «Techno Style». В цьому ви-
пуску були представлені провідні 
українські компанії: Асоціація «Ук-
рлегпром», ТК-Стайл (Текстиль 
Контакт), Реді Гармент Технолоджі 
Юкрайн, Укрснабсоюз, ПП Ярослав, 
Корсунь-шевченківська швейна фа-
брика, ФІМ, ТEXMET, Олтекс, ПрАТ 
Молнія, Харьковніть, К.Текс, ТЦ 
«Барабашово». Це свідчить про 
стремління наших співвітчизників 
роз ширити ринки збуту для вітчиз-
няної конкурентно- спроможної 
продукції.
Основні завдання та розділи ви-
ставки були спрямовані на збіль-
шення продуктивності, функціо-
нальності, технологічності, був 
представлен новий матеріал - ро-
зумний текстиль. Крім іншого, на 
Techtextil широко представлені по-
стачальники тканин для функціо-

нального одягу та витонченого 
текстилю з вбудованим освітлен-
ням, обігрівом і сенсорним функці-
оналом, які використовуються в 
спортивному одязі, модному одязі, 
верхньому одязі і робочому одязі. 
Також були представили електро-
провідні нитки, силіконові елек-
тропровідні матеріали, що відкри-
вають додаткові можливості для 
виробників у різних сферах.
На виставці можливо було побачи-
ти ткані, які заряджаються від со-
нячної енергії і світяться вночі, 
100% біо-розкладающиєся матері-
али, що завдають мінімальної шко-
ди екології і за своїми показниками 
не поступаються синтетичним ана-
логам, натуральні коркові тканини 
для виробництва одягу. І це тільки 
короткий перелік нових тканин, 
матеріалів яки можна було побачи-
ти на цій події. В найближчих но-
мерах ми будемо знайомити вас 
більш детально з компаніями та 
їхньою продукцією.
На виставці Texprocess 2019 були 
стенди, присвячені цифровим рі-
шенням для цього сектора - від по-
вністю мережевих виробничих лі-
ній в формі мікро-заводів і машин, 
здатних до автономного навчання, 
до спільної роботи на основі хмар-

них обчислень між дизайнерами, 
розробниками продуктів, виробни-
ками і роздрібними торговцями без 
кордонів. Цифровизация і взаємо-
залежні мережі в цьому секторі на-
бирають обертів і тепер досягли 
високого рівня. «Я вважаю, що в 
не дуже віддаленому майбутньо-
му, справи йтимуть все далі і далі в 
цьому напрямку, і в співробітни-
цтві з постачальниками програм-
ного забезпечення та виробника-
ми обладнання для інших етапів 
роботи» – говорить Олександр 
Бем, менеджер по продукції тех-
нічного текстилю в H. Stoll AG & 
Co. KG.
Системи GeminiCAD: «З нашою 
концепцією « PixeltoProduct » ми 
змогли ясно продемонструвати на-
шим численним відвідувачам пере-
ваги вимірювання одягу і наскріз-
ний технологічний процес їх 
виробництва». 
Sustainability, екологічний розви-
ток одна з головних тем в Techtextil 
і Texprocess. Обидві виставки скон-
центрували увагу на підходах своїх 
учасників до питань екологічної 
стійкості. Спеціально організова-
ний виставковий гід, привів відвід-
увачів прямо до відповідних експо-
нентов. Марк В. Лорч, генеральний 
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директор ZwisslerHoldingAG: «Для 
нас акцент на Sustainability розви-
ток Techtextil в цьому році був над-
звичайно важливий. У нас є влас-
ний менеджер зі Sustainability 
розвитку, який постійно займаєть-
ся цим питанням і його наслідками 
у всіх областях. Ми не лише гово-
римо про стійкість – ми живемо 
цим. Ми готувалися до цього ви-
ступу протягом довгого часу напе-
редодні виставки, а також залучи-
ли наших клієнтів і постачальників 
». Вперше у 2019 році два лауреа-
та отримали премії за інновації 
Techtextil в категорії Sustainability 
розвитку.

«Sustainability розвиток в Techtextil» 
і «Sustainability розвиток в Texprocess» 
це дві теми, обговорювані на між-
народних виставках технічного тек-
стилю і нетканих матеріалів, а та-
кож обробки текстилю та гнучких 
матеріалів. Вони вперше зусереди-
ли свою увагу на підходи своїх екс-
понентів до стійки. Серед тих, хто 
вносить свій внесок, є основні грав-
ці в галузі, такі як Kering, Lenzing 
і Zalando.
Волокна, виготовлені з переробле-
ного поліестеру, високотехноло-
гічного текстилю на біологічній 
основі, водосберегающих процесів 

фарбування та оздоблення, функ-
ціонального та робочого одягу, з 
використанням практично без роз-
чинників і клеїв: в області техніч-
ного текстилю, а також при оброб-
ці текстилю і гнучких матеріалів, 
все більше і більше фірм застосо-
вують підходи до більшої 
sustainability. За допомогою 
«Sustainability and Techtextil» і 
«Sustainabilityat Texprocess» про-
відні гравці, продемонструють 
саме ці підходи, використані ними.
Напередодні Techtextil і Texprocess 
експоненти на обох ярмарках змо-
гли представити свої підходи і до-
кази своєї роботи по кожному ас-
пекту sustainability організаторам 
виставки. Незалежне міжнародне 
журі експертів по стійкості, оціни-
ло представлені матеріали відпо-
відно до їх актуальністі і дійсністю 
існуючих національних і міжнарод-
них критеріїв екологічної стійкості 
продукції, таких як: Bluesign, 
Cradle-to-Cradle, EU EcoLabel, ISO 
14001, GOTS, GRS, а також SteP від   
Oeko-Tex.
Всього було відібрано 47 фірм, в 
тому числі 44 експонента на 
Techtextil і три на Texprocess. Фо-
рум Techtextil на тему sustainability 
розвитку пройшов під девізом «На 
шляху до сталого розвитку та на-
данню серії матеріалів, присвяче-
них виключно стійким текстильним 
інновацій». Під головуванням Бра-
за Коста, керуючого директора 
португальського технологічного 
центру CITEVE, в число тем про-
грами, увійшли наступні питання: 
рециклинг текстилю (TWD Fibers, 
VelenerTextil), стійке будівництво з 
використанням вовни (Minet SA, 
Румунія), стійкі текстильні покрит-
тя (Centexbel) біополімери (RWTH 
AachenUniversity), виробництво 
бавовни без ГМО (інститут Хо-
енштайн) і недорогих вуглеце-
вих волокон на біооснові (науко-
во-дослідний інститут Жюля 
Верна, Франція).
На Fashionsustain Conference ви-
робник волокна Lenzing, виробник 
трикотажного обладнання Santoni 
і виробник компонентів взуття 
Procalçado S.A. представлять інно-
ваційне роуд-шоу під назвою 
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«Майбутнє виробництва взуття з 
екологічною свідомістю». Роудшоу 
пройшов за підтримки  MesseFrank
furtTexpertiseNetwork. На ньому 
були представлені приклади про-
цесу сталого виробництва взуття, 
що демонструють, як фундамен-
тальна зміна в стійкості вже може 
стати реальністю в сучасній інду-
стрії моди і текстилю.
Sustainability розвиток є рушійною 
силою інновацій, взаємозалежної об-
робки текстилю, електронної комер-
ції та наступних кроків в напрямку.
В рамках виставки на офіційній  
церемонії відкриття пройшов про-
цес нагородження чотирьох пере-
можців конкурсаTexprocessInnovati
onAward 2019 за нові і подальші 
технологічні розробки в області 
обробки текстилю. Нагорода 
TexprocessInnovationAward прису-
джується за видатні досягнення і 
нові розробки в області обробки 
текстилю та гнучких матеріалів з 
2011 року. Продукти-переможці 
відбираються на основі таких кри-
теріїв, як інноваційність, вибір ма-
теріалів і екологічна якість.
У категорії «Нові технології» журі 
обрало першого лауреата: нову 
швейну систему M-TYPE DELTA ви-
робництва DürkoppAdler AG. Зазна-
чена нагородами концепція про-
мислового шиття, може бути 

інтегрована в повністю цифрову 
швейну виробничу лінію для авто-
мобільних інтер'єрів, оббивки бу-
динку, виробів зі шкіри та техніч-
ного текстилю. Максимально 
використовуючи цифрові рішення, 
машина направляє оператора і по-
стійно розширює його функції і 
«знання». 
Друга нагорода в категорії «Нові 
технології» дісталася Vetron Typical 
Europe GmbH за надлегку швейну 
систему VetronViper, виготовлену з 
використанням вуглецевих компо-
нентів. Система важить в цілому 
шість кілограм, включаючи корпус 
пряжі і приводний двигун, що 
означає, що в процесі шиття мож-
на використовувати більш дрібно-
го і більш економічного промисло-
вого робота. Таким чином, рішення 
є компактним, гнучким і простим в 
установці і видаленні.
Переможцем в категорії «Новий 
процес» стала – компанія Assyst 
GmbH за інноваційний 3D-процес. 
Вперше, компанія демонструє на 
Texprocess, як інновація в області 
цифрових процесів, може револю-
ціонізувати ланцюжок створення 
вартості в текстильній промисло-
вості – від дизайну до розробки і 
продажів. Assyst розробив вірту-
альну допомогу в прийнятті рішень 
для всіх, хто бере участь в цьому 

процесі, від дизайнерів на етапі 
творчості, та розробників продук-
тів на етапі віртуальної підгонки, 
до торгового персоналу з 3D-     
презентацією в магазині. Більш 
того, ця технологія забезпечує аб-
солютно новий досвід роботи з 
продуктами для клієнтів B2B і B2C.
Друга нагорода в цій категорії діс-
талася компанії Lectra за техноло-
гію «Мода на вимогу», перше 
комплексне рішення для персона-
лізації моди. Готове рішення авто-
матизує виробництво на вимогу, 
так що тепер компанії можуть об-
робляти кілька окремих замовлень 
одночасно, включаючи індивіду-
альний одяг. Іншими словами, ін-
дивідуальні продукти можуть бути 
доставлені так само швидко, як 
стандартні товари.
На виставці було представлено ве-
личезну кількість нових техноло-
гічних рішень обладнання, автома-
тичних комплексів, ліній для 
виробників.
Напівавтомати для різних сфер за-
стосування, автоматичні лініі, сис-
теми СОТ нового покоління згідно 
екологічності і зменшення енерго-
затратності , раскройні комплекси, 
та багато іншого. Нові безшовні 
технологіі, які дозволяють 
з’єднувати не тільки синтетичні,але 
і натуральні тканини. Гермітізація 
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пост-реліз

швів. 3D сканери і багато іншого.
 У секторі текстильної промисло-
вості на виставці була представле-
на   шведська технологічна іннова-
ційна компанія Coloreel. З 2009 
року компанія розробила техноло-
гію Coloreel – новаторську іннова-
цію, яка забезпечує високоякісне 
фарбування текстильних ниток за 
запитом, відкриваючи нові диво-
вижні можливості дизайну. Техно-
логія може бути використана для 
промислової вишивки, шиття, 
в'язання, ткацтва і багато чого ін-
шого. Першим продуктом Coloreel, 
заснованим на цій технології, є 
пристрій для фарбування ниток, 
створений для використання в 
промислових вишивальних маши-
нах. Coloreel сприяє більш стійко-
му виробництву вишивки, змен-
шуючи витрати матеріалу і 
мінімізує використання ресурсів в 
процесі окраскі.Coloreel - це авто-
номний пристрій, яке добре пра-
цює з усіма типами промислових 
вишивальних машин. 
Текстиль можна знайти майже в 
кожній частині повсякденному житті.
«У всій Європі технічний текстиль 
є одним з найбільших секторів тек-
стильної та швейної промисловос-
ті, вирішальною рушійною силою 
його економічної потужності. Од-
ночасно з цим Texprocess і її інно-
ваційні експоненти виступають за 
високі технології в текстильній 
промисловості, що не мають собі 
рівних. У зв'язку з цим ми зараз го-
воримо про Impact 4.0, іншими 
словами, про значні та помітні по-
дії, що виникають в індустрії 4.0» – 
каже Детлеф Браун, член правлін-
ня Messe Frankfurt.
Від Hyperloop до вуличної моди.От 
архітектури, автомобільної про-
мисловості та медицини, до модно-
го бізнесу і особистого захисту. 
Techtextil – це дзеркало для широ-
кого спектра застосувань тек-
стильних матеріалів. У спеціальній 
зоні Techtextil і Texprocess «Міська 
життя – місто майбутнього». Від-
відувачі виставки могли побачити, 
наприклад, карбоновий відсік Тех-
нічного університету Делфта для 
Hyperloop, 3D-текстиль для поліп-
шення акустики приміщень, експе-

риментальну моду. Єкспоненти 
Techtextil продемонстрували сен-
сорний текстиль, за допомогою 
якого незабаром стане можливим 
управляти дзеркалами, вікнами і 
освітленням в автомобілях, тек-
стильними залізобетонними фаса-
дами, світлодіодними тканинами 
для внутрішньої обробки і функціо-
нальними тканинами з переробле-
них волокон.
Провідні світові інститути предста-
вили на виставках свої розробки, 
область застосування яких досить 
обширна, спеціальний одяг, архі-
тектура, меблі, автомобілі та літа-
кобудування і звичайно одяг, 
спортивний і функціональний та 
багато іншого.
Протягом чотирьох днів можна 
було відвідати досить велику кіль-
кість конференцій і більш доклад-
но познайомитися з новими висо-
кими технологіями, від матеріалів 
до машин.
Інноваційний формат конференцій 
додає новаторські, sustainability 
текстильні інновації до діалогу і 
використовує сінергетічний ефект 
в секторі, щоб революціонізувати 
процеси і виробничі потоки. 
«Старі руки, безрозсудні молоді 
люди – як отримати максимум від 
вашої команди з 3D!» – панельна 
дискусія з професором Майклом 
Ернстом з Німецького університету 
в Нідеррейне, доктором Андреа-
сом Зайдль з HumanSolutions і ін-
шими експертами:

• цифрові рішення для модного 
торгівлі, цифрові салони і ін-
струменти продаж- Mobi Media 
і Assyst GmbH;

• способи створення одягу на ви-
могу – Lectra;

• аватари в області цифрової 
розробки одягу – Avalution 
GmbH;

• підходять чи ні віртуальні про-
тотипи також для перепрода-
жу продуктів – Інститут тесту-
вання Хоенштайн;

• як забезпечення якості може 
поєднуватися зі скороченням 
термінів поставки WKS 
Textilveredlungs GmbH;

• управління життєвим циклом 
продукції – PTC;

• електронний комерція – S.HE 
Business;

• автоматичні магазини плоских 
товарів – SpeditionBarth & Co;

• Мікро-фабрики текстильний 
промисловості – Німецький ін-
ститут досліджень текстилю 
та волокон, Денкендорф;

• швацькі роботи – KSL;
• вплив Amazon на інвестиції, па-

тенти і майбутнє – WTiN;
• і ще багато важливих і актуаль-

них тем і дискусій.
Це тільки короткий огляд з чим 
можна було познайомитися на ви-
ставках Techtextil і Texprocess 2019 
з 14 по 17 травня. Techtextil і 
Texprocess об'єднали весь світ тек-
стилю та області його застосуван-
ня у Франкфурті - це важливе міс-
це зустрічі фахівців галузі. У 
найближчих номерах ми продо-
вжимо знайомити вас з інновацій-
ними технологіями, матеріалами і 
думками експертів галузі. Але як 
то кажуть: «Краще один раз поба-
чити, ніж сто разів почути». На-
ступні Techtextil і Texprocess про-
йдуть з 4 по 7 травня 2021 року.
Висловлюємо велику подяку за про-
ведену роботу Асоціації «Укр легпром» 
та представництву Франк фурт Мессе в 
Україні «Парус Експо Медіа».
Запрошуємо виробників України 
вже сьогодні взяти участь у вистав-
ках 2021 р. та представимо рідну 
країну національним стендом. 
Давайте зробимо це разом !!! 

Редакція журналу 
«Швацька справа та мода»
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24 роки на ринку України

вул. Чорноморська, 12, м. Одеса, 65014
тел.: 048 77-777-01/02/03/04
факс: 048 77-777-05
e-mail: filtex-odessa@ukr.net

нитки швацькі “777” 
в асортименті

підкладка поліестер 
в асортименті

такнини синтетичні: 
• атлас 
• плащовка
• габардин

такнини смісові для пошиву: 
• спецодягу 
• одягу для праці 
• комуфляж

Фірма «Філтекс ЛТД»
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Компанія Coloreel представила ре-
волюційну розробку – модуль фар-
бування ниток для промислових 
вишивальних машин. Embroline –
новаторський аксесуар для фарбу-
вання ниток, який можна викорис-
товувати з будь-якою існуючую 
вишивальною машиною.
Embroline дає повну свободу твор-
чості при створенні вишивки, без 
будь-яких обмежень у виборі ко-
льорів або кількості кольорів. Ко-
льорові зрушення можуть бути 
зроблені швидко з одного суціль-
ного кольору в інший  або посту-
пово, щоб зробити плавні перехо-
ди. Користувач також може 
створювати інші унікальні колірні 

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОДУКТ 
ВІД КОМПАНІЇ COLOREEL

17-20 вересня 2018 року, на міжнародній виставці високих техно-
логій Avantex в Парижі, був представлений революційний продукт 
від компанії Coloreel. Це новаторська установка для фарбування 

ниток, яку вже зараз можна придбати у офіційних дилерів.

ефекти по всій довжині нитки, які 
абсолютно неможливо зробити за 
допомогою сучасних технологій.
Відповіддю ринку на дану пропози-
цію став високий попит на даний 
продукт, і як наслідок, поява великої 
кількості замовлень від відомих ком-
паній, що працюють в різних сег-
ментах, від спорту і стильного одягу, 
до ексклюзивної і високої моди.
На стенді компанії, клієнти змогли 
зустрітися як з представниками 
компанії Coloreel, так і з європей-
ськими дистриб'юторами. Також, 
відвідувачі змогли побачити живі 
демонстрації революційного при-
строю для фарбування ниток, що 
виробляє унікальні кольорові ви-

шивки, які раніше не бачили. Зміна 
кольору, застосовувана технологія і 
процес створення вишивки можна 
було побачити, спостерігаючи за 
внутрішньою частиною пристрою.
Coloreel – шведська технологічна 
інноваційна компанія, що впрова-
джує свої продукти в текстильну 
промисловість. У 2009 році компа-
нія розробила технологію, що до-
зволяє миттєво і з високою якістю 
фарбувати нитки, які використову-
ються у текстильному виробни-
цтві, що дозволило реалізовувати 
нові можливості при створенні ди-
зайну, підвищити продуктивність, 
створювати абсолютно нову якісну 
продукцію. Технологія може бути 

сучасні рішення
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використана в промислової вишив-
ці, шитті, в'язанні, ткацтві і т. д.
Перший продукт, який був створе-
ний на основі даної технології та 
представлений на виставці – це ін-
новаційна установка для фарбу-
вання ниток, яка дозволяє працю-
вати з будь-якими існуючими 
промисловими вишивальними ма-
шинами. Миттєво фарбуючи білу 
базову нитку під час вишивки, 
установка від компанії Coloreel, дає 
повну свободу у створенні унікаль-
них вишивок без будь-яких обме-
жень у використанні кольорів.
Можливості компанії-замовника при 
використанні технології Coloreel:

• повна свобода в дизайні і ви-
шивка більш високої якості;

• зміни кольору на нитці можуть 
бути зроблені швидко (від 
будь-якого суцільного кольо-
ру, до іншого), поступово 
(щоб зробити плавні перехо-
ди) або будь-який тип ефекту 
забарвлення;

• невелика кількість обробок і 
блокування стібків покращує 
якість вишивки, як спереду, 
так і ззаду;

• покращене виробництво виши-
вок і загальна ефективність;

• потрібно лише одна котушка 
ниток на кожну вишивальну 
головку, що мінімізує час пе-
реналагодження обладнання 
між замовленнями;

• відсутність непотрібних пла-
нок та стібків з замками при-
скорює виробництво.

Технологія Coloreel сприяє більш 
якісному виробництву вишивки, 
зменшуючи витрати на матеріали і 
мінімізуя використання ресурсів в 
процесі забарвлення. Спеціалізо-
вані зміни в модифікації машини не 
потрібні. Фарбувальний модуль 
Coloreel – це автономний пристрій, 
який добре працює з усіма типами 
промислових вишивальних машин.

Характеристики модуля:
Висота: 81 см
Ширина: 31 см
Довжина: 127 см
Вага: 53 кг

Вісім кроків до створення яскравої 
неповторної кольорової вишивки.
1. Створіть свій власний унікаль-
ний дизайн вишивки Coloreel, ви-
користовуючи будь-яке програмне 
забезпечення для оцифровки.
2. Збережіть ваш дизайн у вигляді 
файлу DST.
3. Відкрийте файл DST в Coloreel 
Studio – спеціалізованому ПО для 
розфарбовування макета.
4. Виберіть будь-яку кількість су-
цільних кольорів, плавні колірні 
переходи, або будь-який тип ефекту, 
який ви зможете собі уявити.

5. Скопіюйте файл DST в вашу ви-
шивальну машину.
6. Встановіть флешку з файлом, 
створеним в Coloreel Studio, в мо-
дуль Coloreel.
7. Почніть процес вишивки на ва-
шому обладнанні.
8. Дивіться як перед вашими очи-
ма твориться майбутнє вишивки!
Провідні світові компанії в області 
текстилю, моди і спортивного одя-
гу стоять в черзі, щоб використо-
вувати цей революційний продукт.

Технологія струменевого друку 
Ricoh і технологія Coloreel для 
фарбування.
Компанія Coloreel вступила в дов-
гострокове партнерство з гло-
бальним виробником електроніки 
Ricoh. Разом вони створили висо-
котехнологічне рішення для за-
барвлення ниток в текстильній 
промисловості. Розробка здій-
снювалася спільно з інженерами 
Ricoh в Японії, Англії та інженера-
ми Coloreel в Швеції. Ricoh розро-
била і виготовила одну з осно-
вних підсистем в глобальній 
технології Coloreel. Coloreel і 
Ricoh співпрацюють протягом де-
кількох років, і тепер підписали 
остаточні контракти.
Ricoh займається інноваціями вже 
більш ніж 80 років, і є провідним 
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постачальником на ринках: управ-
лінських рішень, ІТ-послуг, комер-
ційного та промислового друку, 
виробництві цифрових камер і 
промислових систем. Ricoh створи-
ла підсистему для процесу забарв-
лення, використовуючи свій бага-
торічний досвід в світі друку, і 
об'єднала цей модуль з новою тех-
нологією Coloreel.
Партнерство Coloreel і Scanfil
Глобальний контрактний виробник 
Scanfil брав участь в створенні 
Coloreel Embroline, яка зробила ре-
волюцію в текстильній промисло-
вості. Виробництво розташоване в 
Отвидаберг (Швеція). Компанія 
Scanfil була заснована в Сіеве в 
1976 році. Вона виросла з фінсько-
го виробника виробів з листового 
металу, до міжнародного контрак-
тного виробника і постачальника 
систем для електронної промисло-
вості. Сьогодні, Scanfil є лідером 
ринку в скандинавських країнах, 
серед найбільших компаній в своє-
му європейському сегменті.

Дистрибуція продукту
Починаючи з моменту ви-
ходу пристрою на ринок, 
компанія Coloreel забез-
печує його поширення в 
Європі. Тепер Coloreel за-
ймається реалізацією 
свого продукту через 
провідних дистриб'юторів 
промислових вишиваль-
них машин і текстильних 
принтерів. Дистриб'ютори 
будуть нести відповідаль-
ність за продаж, сервіс і 
установку для всіх клієн-
тів. Coloreel зробила пер-
ший крок у побудові гло-
бальної мережі 
дистриб'юторів. Провідні 
європейські дистриб'ю то-
ри на ключових ринках 
для вишивальної промис-
ловості, стали основою 
цієї мережі. Завдяки до-
бре структурованої орга-
нізації технічного обслу-
говування, дистриб'ютори 
будуть відповідати за 
продажу, установку і об-
слуговування на відповід-
них ринках.

Coloreel – саме захоплююче ново-
введення в світі вишивки за остан-
ні 20 років!
За словами Тоні Дорсі, генераль-
ного директора AJS Embroidery, 
дистриб'ютора Coloreel для ринку 
Великобританії та Ірландії: «ця 
технологія змінить спосіб роботи 
багатьох виробників вишивки».
«Ми вважаємо, що технологія 
Coloreel стане наступним кроком в 
майбутньому бізнесу вишивки. 
Більше ніяких колірних обмежень! 
З'явилася можливість створювати 
дизайни без будь-яких бар'єрів » 
– говорить Торстен Прайсс, гене-
ральний директор Barudan 
Deutschland, дистриб'ютор Coloreel 
в Німеччині, Данії, Австрії та Швей-
царії.
Через величезний ринковий по-
тенціал і простежуємой тенденції в 
персоналізації своєї продукції, ком-
панія Coloreel, в першу чергу, зо-
середить сили на випуску вироба 
на європейському ринку. До сих 
пір багато виробників приєднують-

ся до дистриб'юторської мережі 
Coloreel, що охоплює більшість 
ринків Європи.
«Це одне з тих революційних від-
криттів, яке є істотною характе-
ристикою між минулим і майбут-
нім. Ми ледь розуміємо, як ми 
могли зустрічатися, або підтриму-
вати зв'язок без смартфонів всього 
десять років тому, або як нам вда-
валося подорожувати всюди без 
GPS. Дуже скоро ми подумаємо 
про те, як ми могли б вишивати 
протягом багатьох років без тех-
нології Coloreel», – каже Францис-
ко Фандос, генеральний директор 
Grupo FB Maquinaria S.A., 
дистриб'ютор Coloreel в Іспанії і 
Португалії.
Наступним кроком є   розширення 
діалогу з потенційними дистриб'ю-
торами за межами Європи. Мета 
полягає в тому, щоб розширити 
дистриб'юторську мережу по всьо-
му світу, щоб кожен міг отримати 
вигоду від можливості використо-
вувати один потік з необмеженою 
кількістю кольорів.

«З їх багаторічним досві-
дом і знаннями на ринку 
вишивки, я впевнений, 
що дистриб'ютори змо-
жуть продати наш рево-
люційний продукт», – 
каже Магнус Хеллстром, 
віце-президент з прода-
жів і маркетингу компанії 
Coloreel.
Компанія Coloreel розши-
рила свою європейську 
дистриб'юторську мережу 
в Нідерландах і Бельгії ра-
зом з PalsPrint & Screen, 
дистриб'ютором виши-
вальних машин і цифро-
вих принтерів. PalsPrint & 
Screen відповідатиме за 
продажі, обслуговування і 
установку для всіх клієн-
тів на своєму ринку.
«Це дивовижний, іннова-
ційний розвиток, який очі-
кували наші клієнти. Для 
нас пристрій Coloreel є 
унікальним продуктом як 
доповнення до нашого 
асортименту брендів ма-
шин. Ця технологія надає 
великі можливості і рі-
шення в сучасному світі, 
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наприклад, для інтернет-магази-
нів, які тепер можуть вишивати ди-
зайни з необмеженими кольорами 
і, навіть, кольоровими градієнтами », - 
говорить Антон Палс з PalsPrint & 
Screen, дистриб'ютор Coloreel в Ні-
дерландах і Бельгії.
Голландський та бельгійський рин-
ки відомі своїми надзвичайно висо-
кими вимогами в області друку і 
якості вишивки. Поєднання вико-
ристання різних технологій, персо-
налізації і попиту на швидкі термі-
ни доставки дуже важливо. Сучасні 
ринки добре розвинені в рамках 
онлайн і веб-сервісів для індустрії 
вишивки.
«Тепер ми охоплюємо всю Західну 
Європу своєю дистриб'юторською 
мережею, і завдяки цій угоді, у нас 
з'явився ще один мотивований і 
захоплений партнер, який хоче 
працювати з нашим революційним 
підрозділом Coloreel», – каже Маг-
нус Хеллстрем, віце-президент з 
продажів і маркетингу в Coloreel.

Шведські текстильні інновації на 
врученні Нобелівської премії миру
Коли Беатріс Фін, директор ICAN, 
лауреат Нобелівської премії миру 
2017 року, брала участь в урочис-
тостях з нагоди нагородження, 
вона прийшла в сукні, розроблено-
му Бахаре Ардакані (бренду 
Artésir). Сукня виконана з найтон-
шого чорного шовку, прикрашено-
го розкішними гірськими кристала-
ми і вишивкою Embroline від 
шведської інноваційної компанії 

Coloreel. Ці унікальні вишивки зро-
блені з більш ніж півмільйона стіб-
ків, з 4000 метрів вишивальних ни-
ток, які м'яко змінюють колір з 
зеленого на синій. Володіючи цим 
платтям, Беатріс є першою люди-
ною в світі, який публічно носить 
вишивку Embroline. Йоаким Ста-
берг, засновник компанії Coloreel, 
каже: «Для нас було великою чес-
тю внести свою техніку фарбуван-
ня ниток в плаття, яке носять на 
таком шляхетном заході».
Бахаре каже: «Embroline відкриває 
для мене, як дизайнера, нові мож-
ливості для створення вишивки, 
яки раніше було абсолютно не-
можливо зробити. Вишивка на 
плаття Беатріс є хорошим прикла-
дом цього. Embroline – безумовно 
майбутнє для ринку вишивки». Бе-
атріс погоджується і додає: «Мені 
також подобаються екологічні пе-
реваги, які дає цей інноваційний 
метод фарбування нитки».
У 2017 році компанія Coloreel ви-
грала престижну премію Texprocess 
Innovation Award, яка вручається 
за видатні нові технології. «Це по-
казує, що Coloreel визначив ринко-
вий потенціал і досяг успіху в роз-
робці успішного і продаваного 
продукту», – говорить Майкл Янек, 
директор по бренд-менеджменту, 
технічного текстилю і обробці тек-
стильних виробів, Gesse Frankfurt 
Exhibition GmbH.
Компанія Coloreel витратила понад 
дев'ять років напруженої роботи 
на розробку своєї запатентованої 

технології. Незважаючи на складні 
обставини і подолання труднощів, 
пов'язаних з реалізацією цієї тех-
нології, компанія Coloreel перетво-
рила свою унікальну ідею в уні-
кальний продукт. 
Найближчим часом дане обладнан-
ня і технології будуть представлені 
в Україні компанією АСГ Ністром.

Магнус Хеллстрем Йоаким Стаберг
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КАДРИ 
ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

XXI століття – це століття оновлення зміс-
ту освіти, що потребує розв’язання складної 
проблеми: як перетворити гігантський масив 

суспільних знань в індивідуальне надбання кож-
ної особистості. 

Головним завданням освіти є підготовка молоді до сучас-
ного життя, тобто формування в неї необхідних компе-
тентностей. Тому і мета освітньої системи – підготувати 
на належному рівні фахівця, що відповідатиме вимогам 
роботодавця за напрямами, яких потребує ринок праці. 
Рівень професійної освіти робітника – головний його со-
ціальний захист в умовах ринкової економіки. 
Сучасному виробництву все біль ше потрібні високо-
квалі фі ковані робітники, які володіють широким тех-
нічним світоглядом, здатні оперативно реагувати на 
будь-які зміни в технологічному процесі, спроможні 
передбачити наслідки цих змін, планувати свої дії, 
самостійно визначати найраціональніші прийоми тру-
дових дій.
Новий етап розвитку суспільства характеризується 
високим динамізмом, якісними перетвореннями в усіх 
сферах життя. Однією з умов ставлення України як 
самостійної, економічно незалежної держави є ство-
рення високоякісної системи підготовки кваліфікова-
них робітників. Сьогодні економіка, яку називають 
«економікою знань», ставить високі вимоги до рівня 
кваліфікації та компетентності кожного працівника.
Підготовка конкурентоспроможних на ринку праці, 
компетентних робітників залежить від володіння 
ними прогресивними технологіями.
Зрозуміло, що подальший розвиток економіки не-
можливий без належного забезпечення підприємств 
кваліфікованою робочою силою.
В умовах відомої демографічної ситуації, коли збере-
ження, а тим паче нарощування потенціалу країни за 
рахунок збільшення чисельності населення та його 
працездатної частини стає неможливим, основне на-
вантаження з відтворення трудово го потенціалу пере-
носиться на фактор інтенсивного характеру. Адже в 
Україні останнім часом спостерігаємо величезний від-
тік працездатного населення за кордон. Причому, 
якщо 20 років тому українці виїздили на заробітки з 
перспективою повернення, то нині люди залишаються 
за кордоном, а Україна втрачає кваліфіковані кадри та 
працездатне населення.
Слід зазнати, що переважна тенденція, що визначає 
сучасний демографічний базис трудового потенціалу 
і, очевидно, буде зберігатись ще тривалий час. За 
прогнозами науковців потреба у кваліфікованій робо-
чій силі в більшості регіонів України буде задовольня-
тися на 37-40 відсотків. 

А висновок такий: яке б ми не впровадили нове об-
ладнання, сучасну технологію, без кваліфікованого 
робітника це мертве залізо. Жодна галузь економіки 
не може обійтись без кваліфікованого робітника, 
тому без робочих рук неможливий соціально-еконо-
мічне зростання країни.
Можна розробити прекрасні проекти, знайти інвесто-
рів, привести якісні матеріали, винайти нові техноло-
гії, але щоб втілити все це потрібен робочий, а його 
повинен виростити, навчити и випустити на ринок 
праці досвідчений педагогічний працівник.
Усе це потребує від працівника ґрунтовних знань відпо-
відної професії. Серед професій легкої промисловості най-
більш популярні – «Швачка», «Кравець», «Закрійник».
Легка промисловість – один з найважливіших показ-
ників розвитку про мисловості країни, тому перспек-
тиви цієї галузі є вигідними, як економіці держави, 
так і населенню загалом.
У зв'язку з цим виділення основних перспектив роз-
витку легкої промисловості має великий теоретичний 
і практичний аспект.
Легка промисловість України протягом останніх років 
зіткнулась з рядом проблем,які призвели до стійкого 
погіршення показників її діяльності. Потужність легкої 
промисловості України за роки незалежності змен-
шилась в десятки разів. Сьогодні галузь складається 
з 17 підгалузей, що забезпечують близько 150 тисяч 
робочих місць, має потужний виробничий потенціал, 
здатний виробляти широкий спектр товарів широкого 
вжитку і промислового призначення.
Водночас легка промисловість пов’язана з багатьма 
суміжними галузями і обслуговує господарський 
комплекс країни .
Пріоритетність даної галузі визначається швидким 
обігом капіталу, низькою енергоємністю виробни-

Директор ДЗП(ПТ)О 
«Харківське вище професійне училище 

швейного виробництва та побуту»
Н.В. Батраченко
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цтва, незначним впливом на довкілля та наявністю 
висококваліфікованих кадрів в усіх регіонах.
Основні причини, що перешкоджають розвитку лег-
кої промисловості – це неконтрольований імпорт та 
відсутність нормативної бази захисту внутрішнього 
ринку від контрабанди товарів, втра та ринків збуту 
внаслідок згортання системи опто вої торгівлі та пе-
ренесення оптового обі гу на ринки, дефіцит страте-
гічно важ ливих для галузі видів сировини, нестача 
кваліфікованих кадрів, високий ступінь зно - шеності 
основних засобів виробниц т ва, необхідність його 
модернізації та тех нічного покращення.
Стратегічним пріоритетом легкої промисловості має 
бути Істотне зростання обсягів виробництва з орієн-
тацією на вітчизняного споживача.
Незважаючи на ряд проблем, які склалися в розвитку 
легкої промисловості України, все ж таки її варто роз-
глядати як перспективну галузь, Тому головною ме-
тою її стратегічного розвитку є створення умов, на-
правлених на підвищення ефективності виробництва 
сучасних конкурентоспроможних товарів, які будуть 
задовольняти потреби населення, держави і суб’єктів 
господарювання, що й забезпечить ста біль ний розви-
ток легкої промисловості.
З цією метою уряд своєю Постановою визначив про-
фесії «Швачка. Кравець. Закрійник» – як професії за-
гальнодержавного значення. Ці професії пріоритетні 
для розвитку економіки країни.
Завдяки цьому рішенню в Україні був впроваджений 
Всеукраїнській проект «Нелегкий прорив легкої про-
мисловості». Головна мета його – зміна стереотипу 
швейної галузі легкої промисловості як в системі осві-
ти, так і для суспільства, яке має побачити нову, змі-
нену до сучасних стандартів швейну галузь та рівень 
підготовки її кадрів.
Сьогодні існує структурна невідповідність запитів на 
працівників підприємствами та пропозицією фахівців, 
підготовлених у сфері освіти, тобто спостерігаєть-
ся дисбаланс як за видами спеціальностей, так і за 
рівнем освіти. Роботодавці нарікають на відсутність 
у випускників профтехосвіти практичних навичок, а 
для них ця проблема обертається втратами продук-
тивності, конкуренто спроможності та прибутковості, 
зростанням втрат на адаптацію працівників до кон-
кретних виробничих вимог, а часто на перекваліфі-
кацію робочої сили.
Настав час взятися за вирішення цих проблем всім. 
Потрібно залучити роботодавців до активної участі у 
заходах, що проводяться освітою у контексті онов-
лення змісту підготовки кваліфікованих робітників і 
молодших спеціалістів, здатних до самореалізації, 
швидкого реагування до потреб ринку праці. В остан-
ній час помітним стає цікавість до тих освітніх техно-
логій, моделей і інновацій, нових форм навчання, які 
здатні забезпечити високу якість підготовки кваліфі-
кованих робітників. 
Так в 2017 році були розроблені і впроваджені нові 
освітні державні стандарти і програми. 

Однією з перспективних та, водночас, стратегічно 
важливою технологією організації навчального про-
цесу в професійній підготовці кваліфікованих робітників, 
є дуальна система навчання, сенс якої полягає у пара-
лельному навчанні учнів в училищі та на підприємстві.
Засновником дуальної освіти вважають Німеччину. 
Від неї цю систему перейняли Канада, Австрія, Швей-
царія та інші країни. Досвід цієї країни є взірцем для 
всього Європейського Союзу.
Дуальне навчання у Німеччині введено в строгі зако-
нодавчі рамки і здійснюється за допомогою торгово-
промислових і ремісничих палат. 
В Україні правовою основою для здійснення дуальної 
освіти став Закон про професійну освіту, затвердже-
ний 14 серпня 1969 року. Нажаль до цієї системи ми 
повернулися в ХХІ столітті. 
Федерація роботодавців заявила про суттєву нестачу 
висококваліфікованих кадрів. Роботодавці запросили 
Міносвіти створити робочу групу для впровадження 
дуальної освіти для професійно-технічних спеціаль-
ностей. Для цього навіть зібрали круглий стіл. І така 
робоча група була створена, назвавши дуальну осві-
ту «потребою нашої країни». Та ось нормативно-пра-
вове забезпечення – Наказ Міністерства освіти і нау-
ки за № 916 від 23.06.2017 р. «Про впровадження 
елементів дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників», лист Мініс-
терства освіти і науки за № 3-545 від 14.07.2017 р. 
За основу цієї системи покладено принцип взаємного 
зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не 
лише знайомитися з виробництвом, але й засвоюва-
ти  прийоми та навички роботи на робочих місцях 
підприємств промисловості.
Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, 
що вона відповідає інтересам всіх учасників цього 
процесу: держави, навчального закладу, підприємств 
та учнів і безробітних. 
Для підприємств – це можливість підготовки робо-
чих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, 
виробничі технології, максимальна відповідність 
корпоративним інтересам, економія часу та коштів 
на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та 
адаптація до умов конкретного підприємства. У під-
приємства з’являється можливість перспективного 
планування заміни робочих ресурсів та відбору кра-
щих учнів, так як за час навчання можна виявити їх 
сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді ро-
бочі кадри швидко пристосовуються до робочого 
ритму виробництва і втрачають мінімальний час для 
адаптації, що позитивно відображається на іміджі 
підприємства та училища.
Для держави – це можливість реалізувати зміст про-
фесійного (професійно-технічного) нав чання згідно ді-
ючого законодавства і державних стандартів професій 
та зменшити витрати на укомплектування училища су-
часним технологічним обладнанням та його утримання, 
зменшити витрати на енергоносії, придбання облад-
нання, утримання виробничих майстерень. 
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Навчальний заклад забезпечує учнів та слухачів тео-
ретичними знаннями, достатньою професійною орі-
єнтацією та послідуючим працевлаштуванням. Учні 
за дуальною системою навчання рано набувають до-
брі знання і стійкі професійні прийоми та навички ро-
боти, самостійність і безболісну адаптацію до дорос-
лого життя. у них з`являється впевненість у 
завтрашньому дні.
Останні дослідження та публікації доводять, що ви-
вченню дуальної системи підготовки кваліфікованих 
робітників в Україні приділяється значна увага. В 
Україні чимало навчальних закладів та підприємств, 
які сьогодні діляться першими кроками в розвитку 
експериментальної діяльності щодо впровадження 
елементів дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників.
Виконуючи Наказ МОНУ № 916 від 23.06.2017 р. 
«Про впровадження елементів дуальної форми на-
вчання у професійну підготовку кваліфікованих ро-
бітників» колектив Державного закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти «Харківське вище про-
фесійне училище швейного виробництва та побуту» 
вирішив провести експеримент по впровадженню 
елементів дуальної форми навчання з професії 
«Швачка».

В квітні 2018 року училище домовилося з приватним 
підприємством «Основ`янка» щодо впровадження 
елементів дуальної форми навчання в професійну 
підготовку кваліфікованих робітників з професії 
«Швачка».
По училищу було видано наказ:
• провести засідання методичних комісій з педпра-

цівниками училища;
• створити робочу групу для розробки начально-

плануючої документації;
• скорегувати навчальні плани, програми, графік 

навчально-виробничого процесу з урахуванням 
потреб роботодавця;

• підписання тристоронніх договорів про профе-
сійне навчання «підприємство-учень-училище»;

• комплектування навчальної групи.
При дуальній системі навчання перед Харківським 
вищим училищем швейного виробництва та побуту 
та підприємством – замовником кадрів «Основ`янка» 
було поставлене завдання по підготовці кваліфікова-
них робітничих кадрів, рівень професійної компе-
тентності яких повинен відповідати, з одного боку 
вимогам кваліфікаційної характеристики і державно-
го стандарту з професії «Швачка», а з другого боку 
корпоративним вимогам підприємства.
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Перед училищем та підприємством була поставлена 
одна спільна задача – рівень професійної компетенції 
і підготовки молодих робочих не повинен поступати-
ся рівню працівників підприємства.
Особливістю дуальної системи Державного закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти «Харків-
ське вище професійне училище швейного виробни-
цтва та побуту»  є те, що навчання учнів відбувається 
за схемою: теоретичний цикл та формування пер-
винних навичок з професії «Швачка» відбувається в 
училищі, а формування складних та комплексних на-
вичок на виробництві, або точніше, на конкретному 
робочому місці виробничого цеху.
Професійні знання та досвід учнів набуваються, роз-
ширяються та поглиблюються під час виробничого 
навчання та виробничої практики.
Позитивною якістю дуального навчання є ще й те, що 
учні під час виробничої практики зараховуються на 
робочі місця та отримують заробітну платню.
Досвід використання дуальної системи навчання має 
наступні переваги у порівнянні з традиційною:
• дуальна система підготовки кваліфікованих робо-

чих усуває основний недолік традиційних форм 
та методів навчання – розрив між теорією та 
практикою;

• зацікавленість керівників підприємства у практич-
ному навчанні свого майбутнього робітника;

• училище працює у тісному контакті з підприєм-
ством замовником кадрів та ураховує його вимоги 
до майбутніх робочих;

• дуальна система навчання дозволяє скоротити 
витрати училища на закупівлю та утримання 
виробничого обладнання. Окрім того в умовах 
виробництва швидше оновлюються виробничі 
технології і використовуються новітні швейні 
машини;

• позитивним моментом можна визначити вплив на 
учнів робітників виробництва з великим досвідом 
роботи і психології виробничого середовища на 
формування та становлення молодого робітника, 
його орієнтацію на конкретне виробництво.

Цілі дуальної системи навчання – впровадження ду-
альної системи навчання у Харківському вищому про-
фесійному училищі швейного виробництва та побуту 
будується на дослідженні передових технологій і пра-
ці новаторів виробництва підприємства, аналізі 
структури професійної діяльності, визначенню обсягу 
знань, умінь і навичок, які використовуються у робо-
ті, забезпеченні умов за яких майбутні швачки пови-
нні розвиватися як особистість, виявляти здібності, 
врахувати свої важливі професійні якості.
Дуальна система навчання це:
1. Створення необхідних умов досягнення нової, су-
часної якості професійної освіти.
2. Надання рівних можливостей до повноцінної про-
фесійної освіти різних категорій тих, хто навчається, 
відповідно до здібностей та індивідуальних якостей.
3. Розширення соціалізації через збереження між за-
гальним і професійним навчанням та більш ефектив-
ною підготовкою випускників училища до виробничої 
діяльності та самостійного життя.

Матеріали надані Харківським 
кластером легкої промисловості 

та дизайну

Одним із засобів підготовки висококваліфікованих робіт-
ників – є співпраця із соціальними партнерами.
Наш колектив почав роботу з налагодження співпра-
ці із виробниками, які володіють сучасними техноло-
гіями та з роботодавцями, яким украй необхідні висо-
кокваліфіковані робітники швейних професій.
Таке співробітництво відбувається на засадах приватно-
го підприємства «Основ’янка», ТОВ «Сенссмарт», ТОВ 
Науково-виробниче інноваційне підприємство «Амолєс».
Ретельно аналізуючи актуальну проблему підготовки 
кваліфікованих робітників ми разом вирішуємо як у 
новій системі не тільки вижити, а й стати більш впев-
неними, досягти виконання стандартів, причому не 
формально, а якісно, природно і легко, звичайно, 
практика спрямована на забезпечення неперерив-
ності та послідовності оволодіння учнями професій-
ною діяльністю відповідно до вимог ДСПТО України.
Під час проходження виробничої практики учень ви-
значає сферу своєї майбутньої діяльності за професі-
єю. Тому ми дійшли висновку, що наш випускник має 
бути не тільки висококваліфікованим фахівцем, а й 
володіти набором професійних компетенцій, гнучкіс-
тю і здібним учитися протягом усього свого життя.
Кращі учні приймають участь в обласних олімпіадах 
та Всеукраїнських конкурсах. Так 22-23 березня 2019 
року в м. Хмельницькі приймали участь в 4-му Всеу-
країнському конкурсі «Прорив легкої промисловості» 
за що одержали диплом у номінації «Безпека, як 
тренд» та подяку за розробку сучасного одягу.
14-16 березня відбулася Десята Міжнародна вистав-
ка «Сучасні заклади освіти - 2019» в м. Київ. За пере-
могу в номінації «Розробка та впровадження іннова-
ційних проектів, тренінгових технологій, програм і 
рішень для осучаснення навчального процесу та під-
вищення рівня знань молоді» ДЗП (ПТ)О «Харківське 
вище професійне училище швейного виробництва та 
побуту» нагороджено золотою медаллю Десятої Між-
народної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019» у 
номінації «Упровадження інноваційних освітніх тех-
нологій – ефективний засіб підвищення якості підго-
товки кваліфікованих кадрів» та дипломом за активну 
участь у реформуванні національної системи освіти. 
Вже два роки училище має гарні партнерські відноси-
ни з громадською організацією «Харківський кластер 
легкої промисловості та дизайну» з яким підписано 
меморандум про співпрацю та участь у проекті «Хар-
ківське – це модно», що сприяє популяризації про-
фесій легкої промисловості.
Працівники та учні приймали участь у різноманітних 
заходах, (конференціях, форумах, круглих столах, 
семінарах, тренінгах, тощо), які були організовані 
кластером, за що неодноразово отримували подяки 
від Управління інноваційного розвитку та іміджевих 
проектів Харківської міської ради.





Стиль твого міста!
Дизайнерский одяг з авторським принтом





комплектуючи 
для виготовлення 
взуття

шкіра, ш
кірпідкладка

хутр
о нату

ральне та
 ш

ту
чне

шкіра галантерейна, 
одягова, меблева 

та автомобільна

хутр
о нату

ральн
фурнітура

для взуття,
сумок

взуття

LZ MARKET

Офіційний ділер

M-FASHION, IDEAL PLAST, ZIYLAN, 
POLTAB, ALKAN TABAN, GOMMER
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ПП «ДАНКО»

ТКАНИНИ ЦИВІЛЬНОГО 
ТА ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Виробництво та продаж

Вовняні та напіввовняні для:
•охоронних агенцій
• лісництв
• митної служби
• прикордонних військ
• поліції

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 22
тел.: 050 721 61 16, viber: 093 216 09 38

• ВПС
• ВМС
• ЗСУ
• МНС
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• ремінні
• національні
• окантовочні
• еластичні 

(резинки)
• брючні
• з орнаментом 

(жакардові)

виробляє:

СТРІЧКИ

ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

49054, 
Україна, м. Дніпро, 
пр. А. Поля, 82-г
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стрічки ремінні п/а, п/п
стрічки окантовувальні 
п/а, п/е
стрічки еластичні 
(резинка) п/е, п/а
стрічки національні
шнури плетені п/а, п/п

стрічки матрацні
стрічки брючні, капелюшні
стрічки окантовувальні 
для автокилимів
стрічки для виробництва 
взуття
резинка взуттєва
стрічка кант подушковий

Фабрика 
з виробництва 
різноманітних 
стрічок

СТРІЧКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКІПІРОВКИ 
ТА СПОРЯДЖЕННЯ:

фурнітура та матеріали 
для пошиву одягу
фурнітура для шкіргалантереї
змійки-блискавки YKK
фурнітура для взуття
бірки, лейби
стрічка сумочна
фурнітура для чохлів мобільних 
телефонів

м. Миколаїв, вул. Карпенко, 46, к. 210
тел.:/факс: 0512 536035, моб.: 050 5930475 
Skype: f.group, e-mail: fgroup@mksat.net
www.furnituregroup.com.ua






