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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)

ТОВ «БОМАКС ПЛЮС»

гудзики з рогу

м. Київ, вул. Бориспільська, 9, оф. 210

слоновий горіх (Corozo)

Ureia, Fort Horn та інші

+38 067 502-04-28
+38 044 503-69-78

КРАЩИЙ ДРУГ ВАШОГО БРЕНДУ

відправити заявку
на прорахунок

ȱɧɬɟɪɧɟɬɦɚɝɚɡɢɧ

• 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
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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 діяльність підлягає ліцензіюванню. Редакція не несе
відповідальностi за якість реклами, виготовленої 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 (шрифти в кривих);
• лінкована або занурена растрова графіка –
додатковими файлами;
• в растрових кольорових зображеннях має
бути виконано виділення чорного, дозвіл не
менше 300 dpi;
• всі кольорові макети повинні бути виконані тільки в CMYK.
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ВИГОТОВЛЕННЯ
НА ЗАМОВЛЕННЯ

КУРТКИ-ПУХОВИКА

(або заготовки для вашої кінцевої зборки)

в Україні

Консультація з вибору тканини і наповнювача
за нашими контактами

Тканина верху

будь-яка

Наповнювач

рулонний
утеплювач
пух натуральний
пух штучний
силіконова
кулька

Малюнок
строчки

ваш дизайн

Термін
виконання

за домовленістю

Контакти

м. Харків
+38 096 460 50 56
e-mail: stich_rich@ukr.net
Instagram: _stich_rich
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ЯК УТЕПЛЮВАЧ ВИБРАТИ:
рекомендації від К.tex

Щороку компанія К.tex отримує та
опрацьовує безліч запитів щодо
критеріїв вибору утеплювача, його
якості та ефективності. До нас
звертаються як новачки так і бувалі гравці українського ринку. І така
динаміка свідчить, що легка промисловість в Україні справді розвивається, а виробники шукають матеріали не лише за кордоном, бо
знають, що на внутрішньому ринку
є також матеріал не гіршої якості. У
зв’язку з цим потреба інформування та отримання реальних практичних порад щодо вибору утеплювача є актуальною. Компанія
К.tex узагальнила типові запити і
пропонує наступні рекомендації, які
можуть стати у пригоді усім, хто планує шити або вже шиє верхній одяг.

Порада 1
Обирайте утеплювач відповідно до основних параметрів закладених у ваш виріб та у ваш
бюджет
До цих параметрів умовно відносимо сезонність, фасон, тканину,
сферу застосування та ін. Список
критеріїв можна продовжити і чим
детальніше ви розпишите їх, тим
простіше буде вибрати утеплювач.
І звісно, не забувайте про бюджет,
це не менш важливий фактор при
виборі матеріалу, адже різницю
між звичайним синтепоном і брен-
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довим утеплювачем на практиці не
лише можна побачити, а й відчути.
Тому не бійтеся багато запитувати, перед тим як купуєте утеплювачі для одягу.

Порада 2
Порівнюйте і тестуйте
Якщо ви новачок у справі, намагайтеся максимально промоніторити ринок, відгуки на форумах, публікації у профільних журналах,
рекомендації фахівців. Щоб визначитися остаточно порівняйте декілька варіантів, які підходять за
вашими параметрами. У цьому вам
допоможуть не лише інформація, а
й можливість пощупати утеплювач
(у компанії К.tex є можливість замовити пробні зразки, або приїхати особисто і познайомитися ближче з асортиментом). Ще одна
рекомендація, яка точно спрацює —
це замовити пробний метраж і відшити тестовий виріб. Така практика корисна також тим, що
допоможе порівняти наскільки добре підібраний весь пакет матеріалів.

Порада 3
Якість кінцевого виробу залежить від усього пакету підібраних матеріалів, а не лише
від утеплювача
Проблеми, які можуть виникати
при пошитті верхнього одягу в ба-

гатьох випадках мають об’єктивні
причини. Не завжди виходить повністю їх уникати, але застерегти
себе зайвий раз можна. Часто виробники більшість з них списують
на погану якість утеплювача, але
на практиці це не так. Розберемо
декілька прикладів, якщо тканина
верху жорстка, має високу щільність і до неї підбирають менший
за щільністю утеплювач, то є шанси, що утеплювач порветься через
його не сумісність з тканиною.
Якщо нитки для пошиття підібрані
низької якості, а тканина і утеплювач брендові, то є така ймовірність, що утеплювач пролізе через
слабкі шви. Адже якість ниток має
відповідати якості усього пакету
матеріалів. Загалом таких прикладів можна назбирати чимало.
Доречі, якщо у вас є подібні історії – пишіть нам на пошту. Ми
спробуємо допомогти знайти рішення. А якщо плануєте замовити
утеплювач, експерти компанії К.tex
залюбки проконсультують вас з
усіх питань.

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

shd.com.ua

пропозиція

Компания «Dbtex»

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

Ультразвукова пайка

Наше підприємство пропонує вам найсучасніший метод стежки підкладки з синтепоном, ватином за корейською технологією. Також може здійснюватися
пайка з іншими видами тканини: плащовою тканиною, 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 давальницькою.

Плісіровка

Також ми здійснюємо плісировку тканин: плащівка, кашемір, твід, органза, замш, штучна шкіра, будь-які тканини з вмістом синтетичних волокон не менше 60%
Складка може бути: пряма, коса,бантова, комбінована, а також гофре.

Набивка пуховиків

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

Промислова вишивка на тканині

Ми здійснюємо вишивку на тканині (в рулонах) з
будь-яким малюнком. Ширина до 1,8 метра. Використовується 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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Парогенератори Jumag

Унікальний і геніальний дизайн,
що поєднує в собі переваги
компактного, недорогого і
швидкого парогенератора з
міцним і надійним корпусом.
Запатентована технологія
продукування пару, яка не має
собі рівних.
Наші споживачі – це промислові підприємства та комерційні замовники з різних галузей промисловості: пивоварні заводи,
харчова промисловість, текстильна промисловість, лікарні, фармацевтична промисловість і лабораторні технології.
Будучи компанією середніх розмірів, наше виробництво є інноваційним лідером на своєму сегменті ринку.

Парогенератори Jumag можуть
бути легко інтегровані в нові або
існуючі виробництва та процеси.
Вони безпечні, надзвичайно
економічні та дуже зручні у
користуванні.
Jumag представляє себе не просто як постачальник парогенераторів, а як партнер для своїх клієнтів.
ТОВ «ТЕКСКО ЮКРЕЙН»
Починаючи із гасла «Все для Вашої галузі», ми є одним із основних постачальників промислового обладнання, запасних деталей та аксесуарів
в країні з більш ніж 15-річним досвідом роботи в цій сфері. Але не тільки це має значення: група компаній TEXCO складається із молодої та
динамічної команди, яка готова запропонувати широкий асортимент інноваційних продуктів та оптимальні рішення відповідно до Ваших потреб.

Сьогодні компанія Текско Юкрейн разом із своїми партнерами пропонує
розробку, виготовлення та продаж парових котлів під назвою Jumag
Dampferzeuger GmbH. Компанія славиться своїми малогабаритними
водогрійними котлами на маслі чи газі з продуктивністю до 1.060 кг/год
споживаючи 720 кВт, які можуть працювати як єдине ціле і продукувати
3.180 кг/год споживаючи 2.160 кВт, або ж працювати в якості множинної
системи.
Якщо ж Ви шукаєте електричні коомпактні парогенератори, ми запропонуємо Вам ряд рішень, які носять всесвітньовідоме ім'я VEIT GmbH. При
невеликих розмірах ми досягли продуктивності від 6 кг/год до 80 кг/год.
ПЕРЕВАГИ НАШОГО ПРОДУКТУ
• висока ефективність використання палива за рахунок використанняенергетичної ефективності відпрацьованих газів до 97%;
• міцність – наша пароізоляційна система містить у котлі стінки із
матеріалу товщиною 6-8 мм;
• висока експлуатаційна надійність завдяки простій і компактній
загальнійконструкції;
• простота в експлуатації;
• висока якість пару;
• самоконтроль за допомогою системи PLC-Control;
• сенсорний екран для легкого керування меню, вибір мови;
• гарантія запасних деталей 20 років;
• сертифікат якості та відповідності ЄC;
• високі стандарти якості, досягнуті за рахунок використання якісних
деталей, доступних на ринку, наприклад: Ebara, Grundfos,
Weishaupt, Danfoss, Siemens, Klіckner, Moeller, ARI.
ТОВ «ТЕКСКО ЮКРЕЙН»
Ексклюзивне представництво компанії Jumag GmbH в Україні
Україна, 13312, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Короленка, 39-О
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тел.: +38 04143 4 2595
моб.: +38 (067) 412 0981

www.texco.com.ua
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Вишуканість родом з Італії
Ми поєднуємо найкраще!
Плоттери ALGOTEX – це синонімом передових
технологій, оригінального дизайну та легкого,
інтуїтивно-зрозумілого використання уже
більше 30 років.
Спектр інноваційних та доступних продуктів
компанії ALGOTEX розроблений з урахуванням
задоволеності замовника. Завдяки своїй неперевершеній якості та найсучаснішим функціям,
бренд ALGOTEX представляє найкращі плоттери
на ринку.

В центрі трикутника між Міланом, Венецією та Флоренцією,
де знаходяться найпопулярніші модні бренди Італії, більше
двох десятиліть тому народився CREA Solutions, яке відповідає суворим вимогам італійських майстрів-дизайнерів та
виробників лекал.Команда CREA р азом із Texco Ukraine – це
поєднання найкращих професіоналів! Ми вкладаємо в нашу
повсякденну роботу енергію та ноу-хау для досягнення
спільної мети: прагнення до досконалості!

ALGOTEX є лідером у галузі цифрових друкованих систем у виробництві одягу та сфері
звязку. Це група промислових технологій з
вісьмома компаніями у чотирьох країнах;
виробництво в Європі, США та Китаї, торгівельні та технічні центри в семи країнах; та
центри продажу в 89 країнах. ALGOTEX – це
місцева компанія, яка працює на світовому
ринку. Вона розташована в Емілія-Романья,
регіон Італії, відомий своїм точним машинобудуванням та технікою, включаючи виробництво спортивних автомобілів та промислової автоматизації. ALGOTEX поєднує в собі
місцеву традицію передових технологій з
унікальним
знанням
світової
швейної
промисловості.
У фірмі ALGOTEX працює команда кваліфікованих інженерів та дизайнерів, які співпрацюють над створенням плоттерів які поєднують в
собі красу та практичність. Задоволеність
клієнтів – головна мета ALGOTEX. Маючи
технічну команду в Україні – Texco Ukraine –
ми пропонуємо технічне обслуговування,
інформаційні семінари для клієнтів, цілодобово надаємо швидкий та ефективний сервіс
після продажу, будь-де в Україні і в будь-який
час. Офіційне представництво ALGOTEX –
Texco Ukraine є більш, ніж просто продавець
обладнання; Texco - це партнер, який сприяє
росту компанії та безперервному вдосконаленню продукції та послуг. Це означає, що
наші клієнти не просто купують продукт, вони
отримують постійну, надійну та світову систему підтримки.

Приходьте та переконайтеся.
Ми чекаємо на вас!

НАШІ РІШЕННЯ

Ми пропонуємо:
• найсучасніше нове покоління CAD 2D: CREATE™
з прямим
імпортером відповідного формату Optitex, Lectra, Gerber;
• CAD для шкіряних виробів : CREATE ™ BAGS
(для сумок)
• СAD 3D: LOTTA™ + VSTITCHER™
• Система автоматичного розкрію: MIND CLICHE’
• Автоматична система індивідуального пошиття (MTM): CREAFIT™
• MATCH ™
• Шкіро-різальна система: IVS™
• Планувальник CUTPLAN: PLANVISION PRO™

5%

Зателефонуйте нам і скажіть кодове слово

«Швацька справа»

Ви отримаєте гарантовану знижку
на всі товари в розмірі

ТОВ «ТЕКСКО ЮКРЕЙН»
Ексклюзивне представництво компаній ALGOTEX і Crea Solutions в Україні
Україна, 13312, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Короленка, 39-О

тел.: +38 04143 4 2595
моб.: +38 (067) 412 0981

www.texco.com.ua
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Перше враження про книгу людина отримує з обкладинки, а про
товар – з етикетки. Адже 90% інформації про навколишній світ ми
сприймаємо за допомогою очей.
Саме яскрава, креативна, етикетка, яка запам’ятовується, гарантує впізнанність бренду і стабільні
продажі ваших товарів.
Питання тільки в тому, де взяти
таку етикетку?
І тут на виручку приходимо ми –
«СВІТ ЕТИКЕТОК».
Більше ніж 19 років ми:
• пропонуємо повний цикл брендування: від ідеї та тестової
етикетки до цілої партії;
• розповідаємо світові про перевагу ваших товарів і послуг за
допомогою яскравих та різноманітних лейблів;
• висилаємо зразки якості, щоб
клієнт перед замовленням ознайомився з нашою продукцією.
Від невеликого цеху
до міжнародного підприємства
У 2000 році в невеликому цеху у
Стамбулі маленьке сімейне підприємство почало випускати перші
етикетки. Тоді у нас було всього 3
машини, 4 співробітника і вірна
мета – бажання розповісти барвисто, інформативно і лаконічно про
товар, продукт, послугу всьому світу.
Зараз «СВІТ ЕТИКЕТОК» – це штат
із 77 осіб в Стамбулі і Запоріжжі.
Більше 400 млн. етикеток, надрукованих 180 одиницями обладнання.
Наші виробничі потужності займають площу трохи більше футбольного поля – 1100 м2.
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вітчизняний виробник
За 19 років практичного досвіду у
нас 7500 відпрацьованих замовлень. Адже ми друкуємо етикетки
починаючи від партій невеликого
хенд-мейду і до потоку масштабів
великого підприємства.
Основні споживачі наших послуг –
виробники одягу, взуття, аксесуарів, меблів, іграшок та інші.
П’ять моментів, де ми незамінні для будь-якого бізнесу:
1. Ми є виробником жакарда, друкованої, каучукової, гумової та
шкіряної етикетки, картону, стікерів і кліпси. Доречі ви можете придбати у нас розмірники, які завжди
є в наявності. Ми здійснюємо брендування вашого бізнесу і різноманітних заходів вже довгий час.
Тому маємо великий досвід і злагоджену команду.
2. Завжди на зв'язку. Ви завжди
маєте можливість зателефонувати
нам або відправити нам листа на
електронну скриньку. Ми відкриті
до співпраці. Всі контакти є на нашому сайті labelofworld.com
3. При необхідності ми можемо надіслати вам зразки нашої продукції
щоб ви оцінили якість і зробили
правильний вибір.
4. Виготовляємо всі види етикеток
та фурнітури і готові виконати
комплексне брендування ваших
виробів – від підбору унікального
виду лейбла до створення ексклюзивного дизайну етикетки.
5. З нами працювати безпечно і
вигідно. Ми офіційно робимо імпорт, можемо працювати з відстрочкою платежу та з ПДВ. Видаємо сертифікати. Даємо ціну «від
виробника». А також пропонуємо
цікаві умови у разі постійної співпраці чи великих партій.
Для команди «СВІТ ЕТИКЕТОК»
немає відмовок і нездійсненних замовлень. Почніть співпрацю з нами
саме зараз!

тел.: +38 093 876 77 04
zakaz@labelofworld.com
www.labelofword.com
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ОДНОЦИЛІНДРОВІ ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТКОВІ
МАШИНИ SOOSAN
Soosan Precision Co., Ltd – південнокорейська компанія, заснована
в 1980 році і спеціалізується на виробництві комп'ютеризованих
одноциліндрових панчішно-шкарпеткових машин. Як один з перших
в світі виробників машин для шкарпеток, компанія Soosan має
більш ніж тридцятирічну історію.

Модель SS-604PM. Дитячі, жіночі вироби
Опис:

програм з моделями виробів, які можна змінювати за своїм бажанням. Контроль клинів;
• опис в'яжучої системи: односистемна машина з 6
групами нітеводов, що включають 23 нітевода.
В основній системі 8-м нітеводов і 15 нітеводов
для малюнка, з можливістю виробництва виробу
з 6-ма кольорами в одному петельному ряду;
• можливість регулювання розміру шкарпеток, з подачею еластичної нитки, покроковим двигуном;
• датчики зупинки в разі виникнення помилки, обриву нитки, поломки голки та інші несправності
зупиняють машину і відображаються на екрані;
• автоматичне тестування;
• більш точне управління в'яжучими системами.

•
•
•
•

легке та зручне управління;
висока продуктивність;
низьке споживання електроенергії і низький шум;
кращий вибір для виробництва колготок і
шкарпеток;
• можливість виробництва виробів з перекидною
платіровкой, плюшевим переплетенням, кулірною гладдю, подвійним і потрійним підворотом
борту, двоколірним бортом, Y-п'яти та ін.

Технічні особливості:

• повністю автоматична електронна система
управління, контролер, виробництва Demio, Італія. Програмне забезпечення містить понад 200
Моделі автомата

SS-606PM
Дитячі шкарпетки і колготки з плюшевим
та гладким переплетінням

Вид шкарпеток
Діаметр циліндра

3 1/2

Кількість голок

120-168

Швидкість, об/хв

240

Управління двигуном
Споживання енергії
(КВт/год.)

Серводрайвер
двигун

0,85

вентилятор

0,75

контролер

0,80

Розміри в робочому положенні, см
(ширина, довжина, висота)
Вага (кг)

150*120*240

нетто

330

брутто

400

Розміри упаковки, см
(ширина, довжина, висота)

110*100*180

Базові моделі SS-604P, SS-604T, SS-604U, 604PM2/604U2/604T2
Технічні особливості:

• повністю автоматична електронна система
управління;
• контролер, виробництва Demio, Італія;
• програмне забезпечення містить понад 200 програм з моделями виробів, які можна змінювати
за своїм бажанням;
• одна головна система плюс 5 груп нітеводов з можливістю виробництва 16-ти кольорового малюнка;
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• висока швидкість в'язання і продуктивність
близько 360 пар за 24 години;
• контроль щільності пряжі кроковим двигуном;
• можливість регулювання розміру шкарпеток, з подачею еластичної нитки, покроковим двигуном;
• висока швидкість обертання циліндра на п'яті і
шкарпетці виробу;
• кроковий двигун з електронним управлінням;

shd.com.ua
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• регулювання щільності, за допомогою покрокового двигуна;
• датчики зупинки в разі виникнення помилки;
• автоматичний пристрій мастила;
• різні види п'яти і носка;
• обрив нитки, поломка голки та інші несправності
зупиняють машину і відображаються на екрані;
• напруга 380 В, частота 50 Гц.
Додаткові функції:
• два прібавочніка. Два прібавочніка скорочують
реверсивний хід циліндра, що скорочує час

в'язання п'яти і збільшує продуктивність. Так
само необхідно для виробництва виробів з
3D-рисунком;
• IRO. Пристрій подачі нитки з попередньою перемоткою. Дозволяє зменшити кількість скидів петель і вирівнює щільність переплетення, дозволяючи зберегти стабільність розміру вироба.

Моделі автомата

SS-604P

SS-604Т

Вид шкарпеток

Класичні
шкарпетки

Плюшеві
шкарпетки

Класичні
або плюшеві

4

3 3/4, 4

84-200

84-220

240-300

240-300

Діаметр циліндра

3 1/2

Кількість голок

84-240

Швидкість, об/хв

350-400

Управління двигуном
Споживання енергії
(КВт/год.)

Серводрайвер
двигун

0,85

0,85

0,85

вентилятор

0,75

1,1

1,1

контролер

0,80

0,80

0,80

150*120*240

150*120*240

150*120*240

нетто

330

330

330

брутто

400

400

400

110*100*180

110*100*180

110*100*180

Розміри в робочому положенні, см
(ширина, довжина, висота)
Вага (кг)

SS-604U

Розміри упаковки, см
(ширина, довжина, висота)

Модель SS - 704 series. База + жаккард + одинарний борт
Опис:

Двосистемна (гладь і плюш), 3.5"/ 3.75"/4", одноциліндрова, 6-ть відборів, повністю комп'ютерна панчішно-шкарпеткова машина, 6-ть магнітних активаторів (16-ть штуцерів), 4-ре сбавочніка (2-а
прібавочніка для піднімання голки і 2-а сбавочніка
для зниження голок).

Вид в'язання

Однобортний, двобортний, повний плюш і полуплюш
(високий або низький слід), гладь, перекидна платіровка, жакардове переплетіння, двоколірний мисок /
п'ята, подвійний борт, підслідники, носок з п'ятою Y
форми, носок для лівої і правої ноги, носок з повною
гумкою і 3-D малюнком, носок зі 180-ю градусів зворотним миском, справжнє двосистемне жакардове переплетіння на носках і колготках і т.д.

Характер виробів

Максимум 5-ть кольорів плюс один основний колір в
одному петельному ряду і максимум 3-и кольора, плюс
один основний колір і плюс гумка в одному ряду, всього 18-ть кольорів (включаючи 3-и основні кольори) в
одному виробі, при роботі однієї системи.
Максимум 2-а кольору плюс один основний колір в одному ряду коли допоміжна система використовується
для малюнка і гумки, в загалі 15-ть кольорів (включаючи 3-й основні кольори і 6-ть кольорів на допоміжній
системі) в одній шкарпетці коли машина працює двома
системами.

Технічна характерістікіка

• 8-м нітеводів в основній системі, 6-ть нітеводів у
допоміжній системі, 2-а нітевода для гумки
(опція) і 12-ть нітеводов для малюнків, всього
28-м нітеводов;
• риб-шайба і циліндр рухається за допомогою
двигуна, основні нітеводи можна регулювати
окремо, мастило подачі автоматично, можливо
регулювати залишок довжини пряжі на малюнок
за допомогою піднімання або зниження риб
шайби і регулювання швидкості кільцевого
ножа.

Контроллер

• автоматична зупинка машини при обриві пряжі і
поломки голки або нестачі тиску повітря або при
відсутності мастила;
• функція UPS для збереження програм при виключенні електроенергії;
• багатомовний інтерфейс, включаючи російську та
англійську мову;
• покращена програма в'язання 3D виробів.
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Моделі автомата

SS-704P

SS-704PM

SS-704U

SS-704T

Функції

Гладь

Гладь/плюш
дитячі вироби

Гладь/плюш

Гладь/плюш

Діаметр циліндра

3 1/2

3 1/2

Gauge, gg

24-36-48-54

Кількість голок
Макс. швидкість, RPM

Потужність, кВт

Вага, кг

4

3 3/4

84-220
гладь
плюш

84-240

84-260

350 (84-200N), 300 (220-260N)
N/A

основний
двигун
турбіна

84-220

300 (84-200N), 250 (220-260N)
1~1.1

≥0.75

≥1.1

контролер

0.8

нетто

330

брутто

400

Розміри в робочому положенні, см
(ширина, довжина, висота)

145*110*240 (включая шпулярник)

Шкарпеткові машини 804 серії
Опис:

Повністю комп'ютеризована одноциліндрова 3 - х
системна машина, комплектується різними діаметрами циліндрів, з різною кількістю голок.
● 7F (8F) Повністю комп'ютерна одноциліндрова
3-х системна машина;
● 7F = 1 (main) + 1 (elastic, color, 2nd) + 1
(reciprocation) + 1 (color, 3rd) + 3 (color):
● 8F = 1 (основа) + 1 (еластик, 2-й малюнковой
системи) + 1 (реверс) + 1 (3-й малюнковой системи) + 4 (малюнковой основи):
● 7 (8) магнітних відборів селектор (16-ти крокові):
● 4 сбавочніка-прібавочніка: 2 (підйом голок) + 2
(опускання голок).

Детальна специфікація виробів

1. В'язання (6F, 7F):
A. 7F варіант:
● максимум 5-ти кольоровий малюнок плюс один
колір в основі в одному петельному ряду.
● максимум 4-х кольоровий малюнок плюс один колір в основі в одному петельному ряду, при в'язанні
2-мя системами.
● всього можливість виробництва 18-ти кольорового малюнка (включаючи основу 3-й системи)
B. 8F варіант:
● максимум 6-ти кольоровий малюнок плюс один
колір в основі в одному петельному ряду.
● максимум 5-х кольоровий малюнок плюс один колір в основі в одному петельному ряду, при в'язанні
2-мя системами.
● всього можливість виробництва 21-ти кольорового малюнка (включаючи основу 3-й системи)
C. Різнобарвні п'ята і носок різних розмірів, до 8-ми кольорів, можливість поєднання різного переплетення в
п'яті і шкарпетці, в т.ч. 3D-ефект і підслідники.
D. Одно- і двубортная гумка, повний плюш, різна геометрія п'яти і носка, жаккардовое переплетення, двоколірний еластик, лівий-правий носок, повністю елас-
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тіковий носок, зворотний мисок, дво- і трьох-системний
жаккард,
2. Характер виробів:
● (7F, 8F): 8-м нітеводітелів в основній системі.
● (7F, 8F): 3-и нітеводітеля в другій системі.
● (7F, 8F): 2-а нітеводітеля для подачі гумової жилки
(опція).
● (7F): 15-ть рісунчатих нітеводітелей.
● (8F): 17-ть рісунчатих нітеводітелей.
● Всього 28-30-ть нітеводітелей.
● Автоматичне регулювання щільності, висоти циліндра, подачі гумової жилки.
● Контроль за довжиною обрізу нитки за допомогою
зміни висоти риб-шайби і швидкості обертання
круглого ножа
● Універсальний платіний ковпак для гладі та плюшу, з трьома комплектами нітеводітелей і містків.
3. Контролер:
● Автоматична зупинка машини при обриві пряжі і
поломки голки або нестачі тиску повітря або відсутності масла.
● функція UPS для збереження програм при виключенні електроенергії;
● багатомовний інтерфейс, включаючи російську та
англійську мову;
● покращена програма в'язання 3D виробів.
Фахівці компанії ІВК 2 допоможуть правильно підібрати обладнання, зроблять проект технічного оснащення вашого виробництва, дадуть відповідь на
будь-які ваші питання, пов'язані з обладнанням компанії SOOSAN.
З технічних питань та придбання обладнання на території України зв'яжіться з нами:
Konstantin Zdorenko
ivk2.kiev.ua, ivk-ua.all.biz, ivk.zakupka.com
+380 93 3223348, +380 67 4015609
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пропозиція

ТРЕНДИ ЦЬОГО СЕЗОНУ
ЕКО-ХУТРА ВІД КОМПАНІІ ARTELTEX

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

«Ялинка» велика

«Норка» однотонні
та «Норка» клітина

«Валенсія» пальтова тканина

«Альпака»

тканина «Ворсовка»

каракуль «Еко хутро»
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Швейная линия
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ǮǿǷǎǮȑǰǱǹǽȈǶǬ
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044 4676437, 096 0443266
063 5989780, 050 6691324
info@sewline.com.ua

працюємо з 2000 року

ɂɆɄɌɆɈɊȽɌȽɂɊɀȺɅȯɉɊɔȯɅɆȺȸɎȯȰ

ɊɂȸɅɀɅɀ

Ⱥɽɜɜɽɣɧɨɦɜɘɞɽɚ
ɉɢɣɘɜʉ
ɋɢɨɘɾɥɘɤɉɫɤɠ
ɧɨɂɫɨɩɴɢɠɡ
050 407-29-36, Viber
050 407-10-60
067 542-28-82
0542 77-30-57,77-30-44,67-80-07
HPDLOVXP\B\DUQ#XNUQHW
KWWSVQDVKDSU\D]KDFRP

ɊɆȺ¨ɂɘɩɢɘɜɊɝɢɩɪɠɣɴ© ɊɄɅȸɐȸ
ɇɈɗȾȸ  ɻ ɥɘɜɽɡɥɠɤ ɧɦɩɪɘɯɘɣɴɥɠɢɦɤɧɨɷɞɽɚɋɢɨɘɾɥɽɚɞɝ
əɽɣɴɰ ɥɽɞ  ɨɦɢɽɚ Ʉɠɧɨɦɧɦɥɫɻɤɦɰɠɨɦɢɠɡɚɠəɽɨɚɠɩɦɢɦɷɢɽɩɥɦɾɪɨɠɢɦɪɘɞɥɦɾɧɨɷɞɽɽɚɦɚɥɷɥɦɾ ɛɨɝəɽɥɥɦɾ ɩɪɨɽɯɢɠ ɪɦɧɩɘ 
ɦɧɪɦɤɽɚɨɦɟɜɨɽəɚɽɜɧɨɦɚɽɜɥɠɭ
ɚɠɨɦəɥɠɢɽɚ ɋɢɨɘɾɥɠ ȹɽɣɦɨɫɩɽɾ
ȯɪɘɣɽɾɊɫɨɝɯɯɠɥɠȯɥɜɽɾɪɘɇɦɣɴɱɽ
Ⱥ ɘɩɦɨɪɠɤɝɥɪɽ ɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɦ
əɽɣɴɰ ɥɽɞ  ɧɦɟɠɮɽɡ ɧɨɷɞɽ
ɜɣɷ ɤɘɰɠɥɥɦɛɦ ɪɘ ɨɫɯɥɦɛɦ
ɚ ɷɟɘɥɥɷ°ɮɝɢɘɤɚɦɣɴɥɘɪɨɠɢɦɪɘɞɥɘ ɧɨɷɞɘ ɨɽɟɥɠɭ ɩɢɣɘɜɽɚ
ɥɘɧɽɚɚɦɚɥɘɘɢɨɠɣəɘɚɦɚɥɘɘɢɨɠɣ
ɚɽɩɢɦɟɘɘɢɨɠɣ əɘɚɦɚɥɘ ɬɘɥɪɘɟɽɡɥɘɧɨɷɞɘɚɰɠɨɦɢɽɡɢɦɣɽɨɥɽɡɛɘɤɽ

Ⱥɽɜɜɽɣɧɨɦɜɘɞɽɚ
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Тканини. Нитки. Фурнітура
Дизайнерські колекції
Домашній текстиль
Обладнання
Семінари
Київ, Міжнародний
виставковий центр
Броварський проспект
Метро Лівобережна
Український подіум ПП
тел.: 044 5724546
www.alltex.com.ua

весь світ текстилю

вітчизняний виробник

ПОЄДНАННЯ СТИЛЮ ТА СМАКУ В КОЛЕКЦІЯХ
ВІД GIORGIO & ЖУРАВЕЛЬ

1

Чи давно існує бренд?
Як з'явився?
Бренд "Giorgio" з'явився
на українському ринку 20
років тому. Спочатку це було виробництво з випуску верхнього
одягу.
Щоб
дані
моделі
запам'яталися споживачу, наші дизайнери і технологи розробили і
впровадили цікаву «фішку» – прикрашати колоритною вишивкою
пальто. Перша партія оновленого
продукту була розкуплена на «ура».
Наші покупці по достоїнству оцінили прекрасне поєднання яскравої
вишивки на пальтової тканини.
Цілісний образ, що запам'ятовується –
ось та мета, яку ми ставимо перед
собою і якої добиваємося. Років 5
тому, вже маючи досвід роботи в
напрямку вишивки, почався новий
етап у розвитку підприємства, на
цей раз бренд «Журавель». Ідея
полягала у використанні різноманітних еко-тканин для пошиття легкого одягу. Вишиванки – ось справжній український бренд. Ми лише
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поєднали ці складові і випустили
розкішні зразки фірмового стилю
«Журавель».

Магелан, 3-й поверх), фірмовий магазин у Львові на вулиці Театральна, 23. Так що чекаємо всіх в гості!

2

4

3

5

Розкажіть докладніше про колаборацію
Giorgio & Журавель.
Це два окремих бренди,
які об'єдналися в одну марку? На
чому спеціалізується кожен з них?
На сьогодні це один виробник, але
два бренда Giorgio і Журавель, які
паралельно успішно розвиваються і
доповнюють один одного. Giorgio –
виробництво верхнього одягу, а
Журавель – український бренд національного одягу.

Представлен чи ні одяг
бренду ще десь, крім
інтернет-магазину?
Безумовно, наша співпраця з споживачем відбувається не
тільки через інтернет-ресурс, але і
торгові майданчики. У нас є один
фірмовий магазин в Харкові (ТРЦ
Україна, 1-й поверх), фірмовий магазин в Києві (метро Теремки, ТРЦ

Чи бере участь бренд
в модних показах?
Історія і географія популярності нашої продукції
різноманітні – це і фешн-покази
KharkivFashion і KуivFashion; виїзні
ярмарки (Сорочинці, Сковородинівка); міські та зарубіжні виставки
(парад вишиванок, Central Asia
Fashion Autumn, Fashion Globus
Ukraine); конкурси краси (Міс Білорусь, Miss luxury) і багато інших.
У марки дуже великий асортимент продукції, не тільки одяг,
але і товари для будинку. Чи великий попит на товари для будинку українського
виробництва?
Сьогодні торговий ринок диктує
свої правила – бути різноманітним,
яскравим, незабутнім в своїй діяльності, тоді ти будеш цікавий. І наші
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споживачі, які по достоїнству оцінили продукцію цих марок, із задоволенням відзначили новий асортимент.
Це
величезний
вибір
домашнього текстилю - скатертини, серветки, рушники, столові доріжки, чохли для пляшок, постільна
білизна, рушники, пледи, штори, а
так само натуральні тканини. Такі
товари теж користуються великим
попитом, так як вони приносять затишок в будинок і відмінно вписуються в інтер'єр. Також вироби ідеально підійдуть, як в якості
подарунка до свята, так і для повсякденного використання.

6

Які тренди в одязі і моді
в цьому році? Які речі
вашого бренду якраз
потрапляють в тренд?
Зручність, комфорт, доступна цінова політика, якість та чудовий настрій - ось складові трендів. Мода
приходить та відходить, а стиль залишається. Трендів стільки, що вистачить на всіх! А вишивка - це завжди актуально і модно. Ось уже
який сезон поспіль, одяг в етностилі має популярність у всьому світі, та й квіткові мотиви - один з головних трендів сезону цього року.
Модно все, що вам подобається, і
що вам хочеться носити із задоволенням. Ми не прагнемо підкорювати вершини, ми покоряем плацдарми і робимо це елегантно і красиво
нашими яскравими товарами!

Будемо раді
співпрацювати з вами!
+38 098 381 34 50
+38 099 789 25 23
market.giorgio@gmail.com

www.giorgio.ua
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5 МІФІВ ПРО ТКАНИНИ
ДЛЯ СПЕЦОДЯГУ
Андрій Черичка,
директор з розвитку ТОВ «ТЕКСІКА»
Сьогодні доступна велика кількість інформації в різних сферах діяльності, з’являються нові технології та сучасні підходи і текстильний ринок не є виключенням. Не зважаючи на доступну інформацію, серед підприємств, які обирають для себе спецодяг досі зустрічаються типові міфи пов’язані з
тканинами. Опираючись на двадцятирічний досвід роботи ми спробуємо їх спростувати.

МІФ ПЕРШИЙ

спецодяг зі 100% бавовни –
найкращий вибір

Насправді, синтетичні волокна в
складі тканини збільшують зносостійкість та стійкість до стирання.
Такий робочий одяг служитиме довше та збереже свій зовнішній вигляд протягом терміну експлуатації. Для підприємства це означає
відсутність додаткових витрат на
заміну одягу, який не відслужив
свого заявленого терміну.
Можемо відстежити динаміку того,
як з початком бойових дій в нашій
країні в МОУ йшла еволюція від одних тканин до інших. На початку
2014 року МОУ закуповувало літній польовий одяг для військових
зі 100% бавовни. Сьогодні використовується вже 4-ий тип тканини, він містить усвоєму складі поліефірні волокна. Наступною буде
тканина, яка містить поліамідні волокна, що мають ще більш високу
міцність ніж поліефірні.
Крім цього існує міф, що бавовна –
це антистатичний матеріал. Насправді – бавовна (близько 90%
целюлози в складі волокон) – це
теж полімер, просто гігроскопічність цього матеріалу набагато
вище ніж у синтетичних полімерів,
відповідно волога, яка міститься в
бавовні не дає їй накопичувати
статичну електрику. Але при певних умовах бавовна теж стає діелектриком і здатна накопичувати
статичний заряд. Організаціям, які
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працюють у вибухонебезпечному
середовищі не можна використовувати одяг зі 100% бавовни, як
антистатичний. Засвідчує це гармонізований в Україні європейський стандарт ДСТУ ЕN 11495:2015 в якому чітко прописані
вимоги до антистатичного спецодягу та тканин, що використовуються для пошиття такого одягу. В
ньому прописана обов'язкова наявність в тканині антистатичної нитки сіткою з кроком не більше 1 см.

На прикладі одягу для собаки чудово показано використання кольорів high-visible і світлоповертаючої стрічки.

МІФ ДРУГИЙ

МІФ ТРЕТІЙ

кольори підвищеної видимості
(high-visible) тільки для дорожніх
робітників

тканини повинні
обов’язково відповідати
ГОСТ

Насправді, сьогодні в Європі дуже
широко використовуються кольори підвищеної видимості не тільки
в робочому одязі, але і в повсякденному. Наявність яскравих кольорів в одязі збільшує видимість
співробітника на робочому місці та
підвищує його безпеку.

В Україні з 01.01.2018 року скасовано дію більшості радянських
ГОСТ, які були розроблені до 1992
року. Протягом 2018 року деяким з
них подовжили дію, але з січня
2019 року вони все одно перестали діяти.
Вже 10 років в Україні діє технічний регламент засобів індивідуального захисту. З 01.01.2018 року
відповідно до технічного регламенту засобів індивідуального захисту, всі засоби індивідуального
захисту, в тому числі й спецодяг,
який використовується на підприємствах – повинні відповідати вимогам технічного регламенту.
На сьогоднішній день в переліку
Європейських стандартів є стандарти, що регламентують вимоги
до захисту від певних ризиків, на
відповідність окремим вимогам цих
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стандартів можна сертифікувати
тканини. Якщо ми говоримо про
звичайний одяг від загальновиробничих забруднень, то відсутні
стандарти, що описують вимоги до
тканин для такого одягу. Відповідно, якщо ви хочете розуміти параметри тканини, яка використовується для вашого одягу – потрібно
звернутися до протоколу випробувань, в якому визначені параметри
тканини і прийняти рішення, підходить вам така тканина чи потрібно
обрати іншу.

МІФ ЧЕТВЕРТИЙ
протоколи випробувань
тканин для спецодягу,
це нудно

Наведемо приклад: підчас випробування костюму на вогнестійкість
створюються умови наближені до
реальних, під час таких експериментів випробовується не тільки
спецодяг, а і засоби індивідуального захисту. Відео випробувань вогнестійкого костюма з нашої тканини ви можете переглянути на
нашому YOUTUBE каналі (перехід
до відео за допомогою QR-коду).
На фото ви бачите костюм з вогнестійкої тканини Етна, яку ми поставляємо на ринок України.

МІФ П’ЯТИЙ

робочий одяг повинен
захищати, не має значення як
він виглядає
Сучасна мода не оминула сферу
спецодягу. Зараз над костюмами
для зварювальників, вантажників,
лікарів, офіціантів, кур’єрів працюють команди технологів та дизайнерів. Робочий костюм став
схожим на повсякденний, тільки
до нього пред’явлені ще додаткові
захисні вимоги. Минув час коли
спецодяг був відокремлений від
організації, зараз робочий костюм –
це елемент іміджу та бренду компанії. Існують окремі спеціалісти
для розробки робочого одягу та
вже багато років є світові виставки де представляються найкращі
розробки спецодягу в різних сферах промисловості. Минулого року
ми розробили для співробітників
складу робочий костюм та демісезонну куртку з інноваційної тришарової тканини «КВЕСТ». Одяг
пошитий в поєднанні кольорів
High-visible та темних тонів. Результат роботи сподобався і нашим працівникам і клієнтам, які
теж звернули увагу на новинку. На
фото ви бачите наших співробітників в робочих костюмах.

Співробітники «ТЕКСІКА» проводять повний контроль якості тканини при її виробництві. Це українці, які працюють в наших офісах,
відкритих за кордоном. Тканини
ми виробляємо під власними
брендами. Згідно з українським
законодавством, компанія, що
продає товар під власним брендом прирівнюється до виробника.
Ми несемо повну відповідальність
за якість тканин, можемо виробляти різні тканини, залежно від
потреб, які є на ваших підприємствах. Не обмежуючись нашим
стандартним асортиментом, ми
розробляємо нові тканини, які
краще підходять під ті, чи інші
умови роботи наших клієнтів. Будь
ласка, звертайтеся – ми готові
провести навчальні семінари на
ваших підприємствах і розвіяти ці
та інші міфи.

+38 044 333 43 30

teksika.ua
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ІННОВАЦІЇ В ОБРОБЦІ ТРИКОТАЖУ
«Основна місія нашої компанії – створювати нові
цінності, випереджаючи тенденції, і вносити вклад
у розвиток суспільства»
Shogo Kondo,
президент і головний виконавчий директор
Yamato Sewing Machine Mfg. Co., Ltd
Виробництво високоякісних спортивних і трикотажних виробів на
швейному виробництві передбачає
використання найсучасніших матеріалів. Як правило така тканина характеризується високою складністю швейної обробки. При цьому
висока якість готового виробу повинна залишатися незмінною. Ключем до розв'язання цієї проблеми є
правильний вибір обладнання.
Технічний рівень машин ланцюгового стібка для пошиття сучасних
матеріалів надзвичайно високий, і
одиниці з фірм здатні відповідати
цьому рівню. Серед них необхідно
виділити явного лідера – японську
фірму Yamato, що має бездоганну
ділову репутацію на світовому
ринку швейного обладнання.
Загальновизнаний еталон якості
YAMATO SEWING MACHINE MFG.
CO., LTD. виробляє весь спектр машин ланцюгового стібка та овер-
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локів для пошиття трикотажного
та спортивного одягу. Нині компанія вирішує найскладніші технологічні завдання із застосуванням
комплексних підходів в організації
високопродуктивного виробництва.
Високий рівень конструкторських
рішень і технічний рівень виконання зробили продукцію фірми загальновизнаним еталоном якості:
• Yamato визнана кращою у
світі серед виробників швейного обладнання для трикотажу, що підтверджує золота
медаль «За кращу розробку»;
• Yamato стала першою у світі
компанією-виробником швейного обладнання, що отримала сертифікат забезпечення
системи якості ISO 9001: 2000.
Успіх фірми закономірний: Yamato,
мабуть, єдина японська компанія,
яка повністю зберегла виробництво швейних машин в Японії, а
при розміщенні додаткового ви-

робництва в Китаї зуміла уникнути
помилок конкурентів. У Китаї фірма відразу побудувала власний завод, на якому здійснює збірку машин економ-серії повністю з
японських комплектуючих.
Підприємствам, що використовують сучасні високоеластичні трикотажні матеріали, просто неможливо знайти альтернативу сучасній
серії машин Yamato, які дозволяють отримати еластичний ланцюжок ниток. Завдяки цьому шов
розтягується настільки, наскільки
тягнеться полотно. І при відновленні первісного розміру шов повністю відновлює свою структуру.
Купівля обладнання Yamato дозволяє виробникам трикотажних виробів економити на витратах виробництва при цьому знизивши
собівартість продукції.

shd.com.ua

сучасне рішення
Цьому сприяють наступні чинники:
• довгий термін експлуатації
обладнання;
• максимальна швидкість шиття зі збереженням високої
якості шва навіть на складних матеріалах;
• відсутність простою в роботі
обладнання, обумовлена можливістю машин працювати з
усіма можливими сучасними
трикотажними матеріалами.
Історія інновацій Yamato
Більше ніж за 90 років свого існування компанія Yamato стала провідним японським виробником
промислового швейного обладнання, що впровадив цілий ряд інноваційних рішень. З моменту свого
заснування в 1927 році компанія
внесла величезний внесок в розвиток швейної промисловості, а
довгий список інновацій Yamato,
створений завдяки тісному співробітництву з провідними виробниками одягу по всьому світу, встановив
стандарти
сучасного
виробництва трикотажу.

Yamato

1993 рік

DW1645

перша у світі швейна машина «інтерлок» з верхнім механізмом просування для покращення процесу
швейної обробки (серія VCF / VFF).

1996 рік

2012 рік

Yamato VG2790

UTQ

представлений перший у світі пристрій автоматичної обрізки нижніх
ниток з функцією запобігання розпускання шва (UTQ).

перша у світі плоскошовна машина
з малою циліндричною платформою та диференціальним просуванням матеріалу (VE2700).

1949 рік

з конвеєра компанії зійшов перший
промисловий оверлок DC-1 розроблений та виготовлений в Японії.
Згодом ця модель стала японським
промисловим стандартом оверлочної машини.
Yamato

2008 рік

Yamato DC-1

Yamato

VE2700

випущений перший у світі оверлок
класу AZ8000SD-8, який досягнув
високої швидкості та сухої обробки
для запобігання протікання масла
та скорочення часу простою обладнання.

1987 рік

Yamato випустила першу у світі
електронну машину для пришивання ґудзиків (плоских та на ніжці) NB2000.

Yamato FD-62DRY

Офіційний представник
Yamato в Україні:

1987 рік

випущена перша у світі плоскошовна машина для операції підшивки з лівостороннім прорізувачем тканини для поліпшення якості
обробки матеріалу (DW1645-LK).

VT2500

ТОВ «Центр швейного обладнання»
тел.: +380 (50) 322-44-88
+380 (61) 270-13-03
vip@yamato-sewing.com.ua
Yamato AZ8000SD-8

www.yamato-sewing.com.ua
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СУЧАСНІ РІШЕННЯ В ОБЛАСТІ
ВИРОБНИЦТВА МАНЕКЕНІВ
EUVEKA – це молода динамічна французька компанія, створена в 2011 році, що є експертом в
області модних технологій по персоналізації процесів в текстильної та швейної промисловості.
Сфера діяльності компанії: розробка біометричних рішень.
Компанія Euveka спеціалізується
на роботизованих технологіях,
пов'язаних з морфологією і біомімікрієй. На даний момент розроблений масштабований і підключений
робот-манекен, здатний відтворювати диверсифікацію людського
тіла. Це біометричне рішення призначене для професіоналів текстильної промисловості, від високої моди до готового одягу, а також
для більш спеціалізованих напрямків, таких як спорт, медицина і безпека.
Мета компанії – стати партнером
для виробників, ефективно супроводжуючи виробничий процес,
відповідно до індивідуальних вимог клієнта. Euveka працює з місцевою екосистемою для створення
продукту виключно у Франції
(Drôme).

РОБОТ-МАНЕКЕН

Результатом семирічних досліджень і розробок, з'явилася жіноча
модель манекена Euveka, що є технологічною інновацією. Ця модель
призначена для максимально можливої адаптації до еволюції людського організму відповідно до віку
чи морфотипу. Цей робот-манекен
використовує програмне забезпечення, яке може зберігати, систематизувати і обмінюватися даними, отриманими в результаті
вимірювань. Запатентована інновація використовує дані для відтворення форм і розмірів. Це перший манекен, здатний розвинутися
в будь-яку морфологію всього за
пару секунд.
Дана революційна технологія істотно скорочує терміни виробництва готової продукції. Вона допомагає професіоналам в області
текстилю, моди, спорту, медицини
та безпеки в процесі створення
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прототипів і дизайну одягу без необхідності використання традиційної моделі.
Дане рішення – від концепції, до
виробництва і роздрібної торгівлі –
є надійним партнером на всіх етапах створення продукту.
Морфологічна різноманітність – це
реальність, і в Euveka ми вважаємо, що воно є ефективним ключем
до задоволеності клієнтів, сприяючи стійким партнерським відносинам. Мета полягає в тому, щоб інтегрувати параметри тіла клієнта в
виробничий процес створення
продукту, від дизайну до виробництва і роздрібної торгівлі, та переконатися, що клієнту буде запропонован
правильний
одяг
потрібного розміру.
Інновації Euveka полегшують виробничі процеси, економлячи час і
скорочуючи в два рази витрати на
макетування. Так як цей процес є
одним з найдорожчих етапів при
створенні продукту, застосування
оного дозволяє ефективно керувати виробничими витратами.

Audrey-Laure Bergenthal
Засновник і генеральний директор EUVEKA:

«Слухаючи численні скарги моєї
прекрасної мами, яка насилу знаходила собі одяг, який їй би підходив, виникла ідея, що одяг для всієї
нашої планети був зроблений з одного дерев'яного манекена ... Я був
шокований ... Я зміг зрозуміти,
чому одяг не підходить! Я вирішив
роботизировать цей дерев'яний
манекен, щоб забезпечити одяг
потрібного розміру для всіх.
Мільйони предметів гардероба
щорічно продаються і витрачаються даремно. При використанні онлайн-сервісів, 30% покупок
повертаються з-за проблем з підгонкою і розміром. Це катастрофа для навколишнього середовища
і задоволеності клієнтів. Бренди
зосереджуються на наступних
цифрових рішеннях, щоб вирішити цю проблему, в той час як це
глобальна проблема.

shd.com.ua
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Морфологічна різноманітність –
це реальність, яка повинна розглядатися як основа продуктивності компанії.
Робот-манекен пропонує рішення,
як в первинній, так і в концептуальній виробничій сферах, а також в роздрібній торгівлі, онлайн/
офлайн продажах. 10 років тому,
коли у мене з'явилася ідея, не було
ні IA, ні 3D-принтерів, ні відповідного програмного забезпечення.
Сьогодні ідеальний час для інтегрування пов'язаних об'єктів з
програмним забезпеченням, тому
що все не може бути повністю
цифровим, ми продаємо реальний
продукт реальним клієнтам, які
прагнуть до персоналізації і більшої стійкості».
Одрі-Лор, займається підтримкою
інших стартапів і інноваційних розробок компанії в регіоні, є президентом французької компанії La
French Tech в Альпах, а також реалізувала такі проекти, як школа
кодування в Валенсії (Франція),
прискорювач для стартапів в індустрії мехатроніки.
Крім того, Одрі-Лор, яка призначена адміністративним консультантом
відділу
конкурентоспроможності
Minalogic в регіоні Овернь-РонаАльпи, бере участь в роботі відділу
технологічних переваг, щоб бути в
центрі ключових проблем та приймати конкретні рішення.

Зовсім недавно Президент Республіки посвятив її в лицарі Національного ордена за заслуги. Нарешті, Одрі-Лор Бергенталь веде
обширне листування з більш ніж
500 зв'язками в Linkedin і більше
ніж однією тисячею передплатників на Facebook і Instagram.

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Зрозуміти сьогодні, щоб краще діяти завтра.
Обробка текстилю вважається другою, найбільш забрудненою промисловістю в світі. Щороку у Франції 70% викинутого одягу потрапляє
на смітник або сміттєспалювальний
завод. Текстильні відходи – це реальність. Наші технологічні рішення
розроблені для значного скорочення кількості прототипів одягу. Наше
програмне забезпечення повідомляє про кожну помилку прототипирования в висхідному напрямку,
дозволяючи уникнути викидання
тонни текстилю.
Продукти компанії Euveka мають
екологічний дизайн і гарантовано
не підлягають старінню.
Наша екологічна упаковка придатна для вторинної переробки, і дозволяє здійснювати внутрішнє сортування всіх наших відходів.
Одним з питань майбутнього розвитку галузі, є навчання вчителів
сучасним технологіям, що забезпечує процвітання майбутнього текстильної промисловості.
Навчання адаптованим інструментам для шкіл і підприємств вкрай
важливо для того, щоб залишатися конкурентоспроможними і інноваційними на ринку.
Компанія Euveka докладає всіх зусиль, для того, щоб ефективно і
стабільно підтримувати кожного
фахівця в державному або приватному секторі, за допомогою нашого навчання.
У Euveka ми створили спеціальну
пропозицію для шкіл моделей, щоб
у них були найсучасніші інструменти для роботи.

ТВОРЧИЙ ПІДХІД

Технологія на службі майстерності
На сьогоднішній день текстильні
ремесла залишаються досить затребуваними і можуть претендувати на велику перспективу, за
допомогою нових, адаптованих
інструментів, які можуть сублімувати ноу-хау ремісників. Сприяння в підвищенні надійності процесів проектування лежить в основі
нашої стратегії розвитку. Ми хочемо реалізувати можливість кожному майстру вкладати свою творчість в свій продукт, а не в
повторювані рішення.

ЕТИКА КАПІТАЛУ

Сильний соціальний і солідарний
вплив для позитивного прогнозування майбутнього.
Ми виконуємо різні соціальні дії,
такі як проведення деяких наших
зборів Есат. Ми допомагаємо і підтримуємо проекти молодих підприємців, беремо участь в навчальних
програмах в областях з недостатнім рівнем забезпеченості. Ми активно підтримуємо навчальні програми в інженерних школах, щоб
студенти могли проходити практику в Euveka.
Усередині компанії ми підтримуємо
програму соціальних інновацій, засновану на вільній бізнес-моделі
що стала «Кращим місцем для роботи». Приєднуйтесь до нас!

Зв'язатися з нами:
Андреа Жилет – керівник відділу комунікацій
andrea.g'let@euveka.com
+33 (0) 7 77 94 53 16
Наші соціальні мережі
FB:
@Euveka

Instagram:

@euveka smartmorphosizing

Twitter:
@euveka

Linkedin:
EUVEKA
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ЯК ВІРНО ВИБРАТИ
ВИШИВАЛЬНУ МАШИНУ
Коли перед вами стоїть вибір, яку
саме промислову вишивальну машину потрібно придбати, необхідно мати відповіді на декілька простих запитань:
Яка вишивальна машина потрібна – побутова або промислова? Як правило, це питання ціни
і вільного місця в приміщенні.
Промислові машини бувають
багатоголівкові і одноголівкові,
рамні (стаціонарні) та компактні.
Треба вирішити, наскільки гнучке
виробництво необхідно отримати,
тому що набуваючи компактні машини, з'являється відразу кілька
серйозних переваг, такі як: масштабованість виробництва (розміщення машин в різних кімнатах),
багатозадачність (одночасна вишивка кількох різних макетів).
Питання – потрібна тільки плоска вишивка (на плоских виробах), або будуть необхідні круглі
(кепкові) пяльци? Якщо багатоголівкова машина стаціонарна, то ця
функція потягне за собою подорожчання вартості обладнання.
Компактні вишивальні машини, як
правило, вже мають можливість
вишивки на кепках.
Давайте більш детально розберемося в промислових вишивальних
машинах компактного типу на при-

1

2

3
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кладі нової серії вишивальних машин марки Веллес (VELLES).
З 2017 року у лінійці вишивальних
машин Velles з'явилися нові моделі, які оснащені сервоприводами,
що прийшли на зміну застарілим
кроковим двигунам. Така новинка
відразу завоювала популярність
серед професіоналів на вишивальному ринку України і Європи. Це
пов'язано, в основному, з низьким
споживанням електроенергії, а також зі зниженим шумом роботи.
Нові машини оснащені сучасними
комп'ютерами і дисплеями з сенсорними екранами.
Сучасний модельний ряд компактних
вишивальних машин Velles складається з таких серійних моделей:
• Velles VE 21C-TS (Touch Screen);
• Velles VE 25C-TS NEXT;
• Velles VE 23CW-TS (Touch Screen);
• Velles VE 23CW-TSL (Touch Screen);
• Velles VE 27C-TS;
• Вишивальна машина з лазером
Velles VE 23CW-TS (Fiber Laser
Device);
• Промислова двохголівкова
вишивальна машина для «рукавної» вишивки з полегшеним корпусом Velles VE 1502
CAP-SE.
Всі ці моделі оснащені вільним рукавом для вишивки на готових виробах з можливістю вишивки на

бейсболках. Вишивальні машини
можна об'єднати в локальну мережу для побудови моделі управління групою машин та одночасного
завантаження макетів в пам'ять.
Чим відрізняються ці машини, і як вірно вибрати вишивальну машину?
Основною відмінністю є розмір поля
вишивки. Стандартний і універсальний розмір максимального поля вишивки при використанні бордюрной
рами складає 510х330 мм.
Модель Velles VE 21C-TS (Touch
screen) має саме такий розмір, і при
максимальній швидкості вишивки
1200 стібків в хвилину ця вишивальна машина порадує вас найнижчою ціною на ринку і в модельному ряду вишивальних машин
Velles. Звісно ця модель за короткий час стала флагманом продажів.
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Якщо технологічний процес вимагає все ж більшого поля (як правило, необхідна велика глибина),
тоді можна зупинитися на моделі
Velles VE 25C-TS NEXT. Ця вишивальна машинка має збільшене
поле вишивки 510х420 мм. Збільшена глибина дозволяє отримувати економію до 30% на витратних
матеріалах (підкладкові тканини,
клейові з'єднання).
Зараз дуже модним стало носіння
вишитих суконь і верхнього одягу,
натуральні вишиті штори і скатертини стрімко витісняють синтетичні надруковані або ткані малюнки.
Для того, щоб вишити на великій
площі великий малюнок, необхідно щоб поле вишивки було більше
метра в довжину та мало бути пропорційно ширині (глибині). В машинах моделей Velles VE 23CW-TS і
Velles VE 23CW-TSL можливості
значно розширені, максимальне
поле вишивки в цих моделях складає 800х500 мм і 1200х500мм відповідно, що раніше було можливо
тільки при переобладнанні машин
іншими пантографами. Зараз це
завдання реалізоване в стандартних
заводських моделях без необхідності додаткових доробок машин.
Якщо ваше виробництво спочатку
вимагає наявності кількох виши-

вальних головок, щоб заощадити
час і кошти, відмінним рішенням
буде двохголівкова вишивальна
машина Velles VE 1502 CAP-SE.
Вперше ця машина реалізована в
компактному виконанні. Основною
перевагою цієї машини, є питома
вартість однієї головки, яка значно
нижче окремих компактних машин.
Поле такої машини на кожну вишивальну головку становить 400х450
мм. При цьому поле вишивки на
кепкових пяльцах залишається незмінним і становить 275х50мм!
Як наслідок вищезазначеного, новий модельний ряд вишивальних
машин Velles дозволяє підібрати
машину відповідно будь-яким вимогам з урахуванням технічних
особливостей вашого бізнесу.
Компанія Веллес допоможе підібрати необхідне вишивальне обладнання, організувати вишивальний
цех,
або
вишивальне
виробництво з повним циклом, від
закупівлі необхідних витратних
матеріалів та підбору вишиваль-

них машин, до організації реалізації готової продукції як на території України, так і за кордоном.
Кваліфіковані інженери допоможуть запустити вишивальні машини і навчать персонал, який в подальшому буде обслуговувати
техніку. Постійна гарантійна та
післягарантійна підтримка, дозволить нашим партнерам виключити простої через несправність обладнання, та не втрачати своїх
покупців, а також, в свою чергу,
не підводити суміжників.
Всі ми люди, та всі ми живемо в
одному великому будинку, назва
якому Земля. Ми всі однієї раси, і
найголовнішою цінністю для нас є
життя, тому будь-які питання які
виникають перед нами, ми можемо
і повинні вирішувати із порозумінням і взаємоповагою, всі труднощі
можливо подолати тільки разом!
Ми завжди відкриті до діалогу і готові розглянути будь-які пропозиції щодо співпраці.
Чекаємо вас у нашому виставковому залі за адресою:
Україна, м. Київ, вул. Введенська,
29/58, та в інтернеті за адресою

www. velles.com.ua
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ЕКОЛОГІЯ І МОДА: ЩО ЇХ ПОВ’ЯЗУЄ
Реальна загроза глобальної екологічної катастрофи вперше постала
перед людством в 70-х роках ХХ ст.
Дизайнери швидко відгукнулися на ідею відновлення оточуючого
середовища – так з’явився напрям екологічної моди, що базується на
використанні натуральних тканин, природних кольорів, ручної роботи.
Основною причиною екологіічної кризи є непомірне споживання. Сучасна людина заражена хворобою «речизму».
Володіння тою чи іншою річчю
стало не життєвою необхідністю, а ознакою та мірилом життєвого успіху. Риночна економіка зацікавлена в швидкій
зміні модних циклів. Дизайнери, створюючи ту чи іншу річ,
завчасу передбачають швидке
старіння (моральне і фізичне)
дизайну, чим провокують людей купувати все частіше.
Контрреакцією на цей процес
стала екологізація життя – зменшення споживання і повернення до речей довготривалого
використання. В моді ця тенденція вилилася у появу речей
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поза часом, які не виходять з
моди. Термін служби таких речей визначається зносостійкістю,
а не часом морального старіння.
Сучасні дизайнери закликають
до мінімалізму в гардеробі. Так
виникає капсульний гардероб,
де невелика кількість речей
ідеально поєднується між собою і створює необхідну базу,
в яку можна додавати будь-які
елементи.
З іншого боку, фешн дизайнери оспівують еклектику, розмаїття стилів і форм. Різні комбінації речей, нові та неочікувані
поєднання – все це дозволяє
продовжити термін використання одягу.
Звернення до одягу відомих
дизайнерів і кутюр’є минулого,

так званий «вінтаж», перешивання одягу за своїми розмірами, впеше виникло в ХХІ ст. До
цього закликає і сучасний погляд на моду, який вихваляє
неповторну індивідуальність та
індивідуальний стиль, на противагу сліпого слідування моді.
В рамках екологізації виробництва, скорочення синтетичних
матеріалів, створення безвідходних технологій, виникла
відмова від синтетики в модній
індустрії. Вже в кінці 70-х років
минулого століття синтетичні
тканини стали символом бідності і поганого смаку в одязі.
На зміну синтетиці прийшли
натуральні тканини з льону,
бавовни та вовни. Якісний дорогий одяг та аксесуари ство-
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рювався та продовжує створюватися переважно з таких
матеріалів.
З іншого боку, ріст руху «зелених» породив новий погляд на
використання натурального хутра, шкіри і пір’я, особливо
рідкісних та зникаючих видів
тваринного світу. У зв’язку з
цим, на показах хутряних колекцій будинків мод, часто
розгораються скандали із захисниками тварин. У відповідь
на вимоги «зелених» деякі модельєри відмовляються від використання натурального хутра та використовують штучне
хутро у своїх виробах. Яскравим прикладом є шуба з плюшевих ведмежат від Ж. Ш. Костельбажака.

Сьогодні перспективним напрямом в технології матеріалів
є створення нових біо-розкладних синтетичних матеріалів. Також робляться спроби
скоротити використання ресурсів та створення безвізходних технологій.
Дизайнери починають створювати окремі «екоколекції». Моделі в таких колекціях виготовляються з нефарбованих та
необроблених
натуральних
тканин і матеріалів, де навіть
гудзики, застібки, гачки – все з
природних матеріалів (кістка,
перламутр, метал, дерево). До
речі, і сировину для таких колекцій отримують без застосування хімічних речовин, які
руйнують довкілля.

Різноманіття стилів, проектування для вузької групи споживачів, орієнтація на індивідуальний дизайн – все це виявля ється
більш екологічним, ніж масове
виробництво для широкого
споживання.
Також у світі моди з’явився
новий тренд на повторне використання речей та їхню переробку – ресайклінг та апсайклінг.
Фірма Freudenberg піклується
про екологію ще з того часу,
коли це не стало мейнстрімом.
Компанія вважає, що захист
навколишнього середовища є
важливою та відповідальною
справою. Мета такої діяльності
полягає в тому, щоб постійно
зменшувати негативний вплив
у всьому ланцюжку створення
продуктів, більш ефективно
використовуючи ресурси, скорочуючи викиди, економлячи
енергію, воду та інші матеріали, одночасно покращуючи
транспортні процеси.
Freudenberg постійно та активно шукає альтернативи для небезпечних матеріалів. Багато
продуктів розробляються в поетапних процесах, щоб переконатися, що вплив нового продукту на навколишнє середо вище
менший, ніж в його попередника.
Так Freudenberg створив лінію
утеплювачів з 100% переробленого пластику, серію прикладних матеріалів з повністю
натуральних волокон та багато іншого. Якщо для Вас збереження довкілля також пріорітетне, ми маємо що Вам
запропонувати.

Обирайте екологічність та
безпе ку разом з «А-Те кс »
і «Freudenberg»!

Детальна інформація

044 492 32 79
info@a-tex.kiev.ua
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МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ВЕСІЛЬНИХ, ВЕЧІРНІХ СУКОНЬ
І КОСТЮМІВ ДЛЯ НАРЕЧЕНОГО

19�21 ЛИСТОПАД 2019
ЕЩИЛЬКЬОЙ – СТАМБУЛ

ПОВЕРНЕННЯ
МОДИ
У СТАМБУЛ

Ещилькьой 34149 Стамбул, Турція. Тел.: + 90 212 465 64 50. Факс: +90 212 465 64 50. www.cnrexpo.com

Ця виставка організована з дозволу Союзу палат і Торгових Бірж Туреччини відповідно до закону 5174.
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вітчизняний виробник

ПП Фофанов Ю.С. – український виробник текстильних виробів і текстильної галантереї, працює з 1994
року.
ПП Фофанов Ю.С. має у своєму розпорядженні власні потужності та
обладнання, що дозволяє в короткі
терміни випускати широкий асортимент текстильних товарів.
На нашому складі текстилю Ви можете знайти велику кількість готової продукції.
Ми зарекомендували себе стабільністю і високою якістю виробів.

НАША ПРОДУКЦІЯ
Ми випускаємо більше 20 груп високоякісних виробів.
Основні групи: Взуттєві шнурки.
Тасьми еластичні, тасьми трикотажні облямівочні. Шнури для
в’язання килимків, для поліграфістів (ручки для паперових пакетів),
для одягу, побутові шнури, а також
шнури зі світловідбиваючою ниткою, та шнури для рибалок (лідкор). Резинки круглі для поліграфії
та одягу. Еспандери для спорту,
батутів, банджиджампінгу, для тентів. Шнури силові, канати, мотузки,
паракорд, шнури скакалки для
спорту. Гніти для свічок. Сутаж.
Шнури для роллет та жалюзів. Ексклюзивні шнури під замовлення
клієнта. Також ми можемо запропонувати нитки поліефірні (поліестерові), нитки поліпропіленові, х/б
пряжу, люрекс, латексні нитки. Запчастини для текстильних станків
та устаткування.
Наші фахівці постійно працюють над
розширенням асортименту і використанням найновіших матеріалів.

шнури/мотузки силові

шнури для в’язання килимів

тасьма

резинки плоскі і круглі

шнури/мотузки для побуту і дому

світловідбиваюча нитка

НАШЕ ВИРОБНИЦТВО
Наше виробництво дозволяє випускати як стандартну продукцію для
кінцевих споживачів (наприклад,
взуттєві шнурки, канати і шнури
для різних цілей, господарські шнури і т.д.), так і нестандартну продукцію під замовлення клієнтів.
Виробництво ПП Фофанов розташоване в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області, в 5 км від Києва (ст. метро
«Теремки»).

шнурки для взуття

www.texfofanov.com
office@texfofanov.com
093 939-85-44, 068 325-62-09
095 127-41-92
джутові шнури/гніт

еспандери
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«ЕКСПОРТЕРИ МАЙБУТНЬОГО» ВІДКРИЛИ
25-ТУ МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ
EVTEKS 2019 У СТАМБУЛІ
Стамбульська міжнародна виставка домашнього текстилю, яка проводиться вже 25-й раз, пройшла за
участю 120 тисяч покупців з 120
країн світу. При цьому кількість покупців з-за кордону склало 50 тисяч чоловік. Штори, вироблені
шляхом переробки ПЕТ-пляшок, а
також поліефірні нитки і постільна
білизна, яка отримана шляхом переробки бавовняної пряжі, входять в число екологічно чистих
продуктів, представлених на виставці.
Відкриття ярмарку EVTEKS, яке
збіглося з 23 квітнем – Днем національного суверенітету та Днем захисту дітей, було відзначено
участю дітей в цьому процесі. Діти,
які є «експортерами майбутнього», хотіли, щоб виставка EVTEKS
стала найбільшою в світі.
Стамбульська міжнародна виставка
домашнього текстилю (EVTEKS),
одна з двох найбільших в світі виставок в своїй області, пройшла у
виставковому центрі CNR EXPO
Yeşilköy за участю більш ніж 1000

28 ■ липень 2019

різноманітних брендів. Інновації,
розваги та екологічність – основні
тренди цієї виставки.
224 компанії з Бурси, що входять в
Асоціацію експортерів текстилю
(UTİB), еспоніровалісь на цій виставці. За словами президента асоціації Engin Pinar Taşdelen: «Туреччина входить в число країн, які
приходять на розум, при першій
згадці про країну з розвиненою
текстильною промисловістю. У виставці взяли участь близько 800
компаній, серед яких 224 члена
UTİB. Іншими словами, компанії з
Бурси становили третину експонентів EVTEKS. Ця виставка, куди
прийшли найбільші покупці в світі,
була доброю нагодою збільшити
експорт галузі».
Глава правління Асоціації експортерів текстилю турецького регіону
Улудаг (UTİB) Ташделен Енгін сказав: «Хоча ми підтримували напрямок текстильної промисловості
і виставку за допомогою комітетів
по закупкам, які ми організовували
на попередніх ярмарках, в цьому

році ми запросили представників
засобів масової інформації з Америки, Франції , Мексики, Ірану,
Голландії, Лівану і Росії на наш ярмарок. Наші компанії, які щорічно
збільшують свій експорт, є одними
з найбільш конкурентоспроможних
на світовому ринку за якістю своєї
продукції. Ми успішно здійснюємо
експорт на насичені і зростаючі
ринки, такі як Європа і Америка, де
дуже інтенсивно конкурують тканини для штор, оббивні тканини,
штори, тюлі, постільна білизна, покривала, скатертини, рушники, халати, ковдри, мережива та інші
предмети інтер'єру. Наш сектор
збереже свої амбіційні позиції у
майбутньому. Маючи дуже важливу частку в 4,5% на світовому ринку домашнього текстилю, ми експортуємо свою продукцію в багато
країн світу.
Бавовняна білизна з переробленої
бавовни викликала інтерес у відвідувачів виставки. Компанія Zorlu
Tekstil TAÇ Ino займається інноваційними розробками, спрямовани-
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ми на полегшення життя людей.
Завдяки новітнім технологіям,
компанія розробляє продукти,
придатні для вторинної переробки. TAÇ Reborn Curtain, привносить інновації в житлові приміщення, переробляючи ПЕТ-тару
та поліефірну пряжу, а колекція
TAÇ Reborn Duvet Cover Collection,
що отримана шляхом переробки
бавовняної пряжі, виділяється як
екологічно чистий варіант домашнього текстилю.
Генеральний директор холдингу
CNR Алі Булут звернув увагу на
важливість організації виставки,
сказавши: «Протягом п'яти років
ми можемо зробити Стамбул новим центром всесвітньої організації виставок, якщо будемо дотримуватися правильної стратегії,
використовуючи ресурси в потрібних місцях. Ми можемо отримати
те, що ми заслуговуємо, працюючи з європейськими містами, які
отримують прибуток, розміщуючи
замовлення на продукцію, яку
вони не виготовлють, на зовнішніх ринках. Перемістивши фокус
уваги і наш досвід на нові ринки,
наприклад африканський, ми можемо стати плеймейкерами та
мати найбільшу частку на цих
ринках. Німеччина, Франція, Італія, Англія і навіть Іспанія – вдалі
приклади подібного».
Виставку EVTEKS відвідують люди,
чия творчість відома у всьому світі.
Серед них відомий голландський

стиліст Мілу Кет. Як концептуальний дизайнер і консультант, Кет
має унікальний досвід у сфері роздрібних продажів, закупівель і колекціонування. У зоні трендів
EVTEKS Мілу Кет розповіла про тенденції інтер'єру 2020/2021 і поділилася своїми надихаючими ідеями
про квіти, тканини, прінти і дизайни
з відвідувачами виставки. Дизайнер Іларія Бьянчіч також прийняв
участь в семінарах, присвячених
новітнім розробкам, інноваціям та
технологіям зв’язаними з дизайном.
Серед експонентів, які взяли участь
у виставці EVTEKS 2019, були три
компанії з України: BALAKKOM, VLADI
GROUP, медіа-ресурс SBF. За словами керівництва обох компаній,

виставка EVTEKS показала гарний
потенціал, спрямований на співпрацю між українськими та турецькими компаніями. За словами помічника українського консула в
Стамбулі, ця подія дозволила обговорити питання, пов'язані зі співпрацею між країнами, обміркувати ті
чи інші рішення, та прийти до
спільного розуміння специфіки роботи в даному економічному полі.
Велика кількість відвідувачів, інновації, представлені зарубіжними
компаніями, а також високий інтерес відвідувачів, говорить про
те, що даному заходу уготовано
перспективне і світле майбутнє.
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18- та виставка ITMA стала найбільшою в світі текстильних та
швейних технологій, яка успішно завершилась в Барселоні, Іспанія.
Світова індустрія текстильної та
швейної промисловості об’єдналась
на ITMA 2019, продемонструвавши
нові рекорди для виставки, яка
проводиться раз на чотири роки з
1951 року.
Було представлено багато цікавих
новинок, інноваційних технологій
та IT продуктів.
Учасниками стали 1 717 експонентів із 45 країн.
Виступаючи на прес-конференції в
день відкриття Fritz P. Mayer, президент Європейського комітету виробників текстильного обладнання
(CEMATEX), зазначив:

«Світова економіка все ще стикається з викликами, які підсилюються торговельною напруженістю.
Проте, текстильна промисловість, яка є найстарішою у світі

галуззю промисловості, продемонструвала свою стійкість протягом багатьох років. Це завдяки
нашим експонентам, які постійно впроваджують інновації, нові
технології та рішення».
Найбільша кількість експонентів із:
Італії (364 експонентів), Китаю (276
експонентів), Німеччини (222 експонента), Індії (169 експонентів) та
Туреччини (164 експонента). Технології друку, особливо цифрового, демонструють чимало досягнень
за
останні
роки
та
залишаються сектором зростання,
який захоплює. Завдяки збільшенню кількості експонентів на 38% у
порівнянні з попередньою виставкою, друк є одним з п'яти найбільших секторів ITMA 2019 та представлений 157 учасниками.

Найбільшу кількість експонентів
мав сектор фінішної обробки, який
представляли 325 компаній, сектор прядіння ˗ 281 експонент, а
в'язальний ˗ 136.
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ITMA Sustainable Innovation
Сталий розвиток інновацій
Один з найбільших виробників
джинсів у Європі ˗ Candiani SpA,
отримав нагороду ITMA Industry
Excellence Award за інноваційний
продукт Candiani Re-Gen ˗ це «circular
denim», створений із регенерованої та переробленої сировини.
Також отримали відзнаки
Levi
Strauss & Co і Lee.
Досягнення в галузі досліджень та інновацій
Нагорода «ITMA Research &
Innovation Excellence» (R&L) в розмірі 10 000 євро надається за видатні досягнення в аспірантських

дослідженнях у сфері текстилю та
одягу. Її отримав Mathias Zidda (Інститут Fur Textiltechnik, RWTH
Aachen University) за дисертацію
на тему: «Впровадження механізму
застосування зубчатої передачі для
3D роторної оплітальної машини та
концепція управління процесом».
Україна – експонент ITMA 2019
Вперше журнал «Швацька справа
та Мода» спільно з Українською
асоціацією підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» мали
змогу ознайомити відвідувачів та
учасників виставки з потенціалом
легкої промисловості України, а також з можливими напрямками
співпраці.

Асоціацією «Укрлегпром» проведено ряд зустрічей з профільними
асоціаціями виробників обладнання: AMTEX (Іспанія), VDMA (Німеччина), CEMATEX (Швеція), BTMA
(Британія), ACIMIT (Італія), а також
з бізнес-асоціаціями Японії, Китаю,
Кореї та Тайваню.
Медіа-ресурс «Швацька справа та
Мода» на консолідованому стенді
презентував широкому загалу фахівців з різних куточків світу спецвипуски видань "TECHNO STYLE",
"HOME TEXTILE TRENDS" та журнал
«Швацька справа та Мода», що демонструють потенціал українських
підприємств.
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Українські підприємства
ITMA 2019

на

Робочі візити українських підприємств на виставку ITMA є чудовим
трендом протягом останніх десятиліть. Цього року показовим є те,
що майже всі провідні українські
текстильні та трикотажні підприємства на ITMA 2019 є учасниками
Асоціації «Укрлегпром».
Під час роботи виставки керівники
підприємств та їх фахові спеціалісти ознайомлювалися з новітніми
галузевими технологіями та розробками, зустрічались зі своїми
партнерами, укладали контракти з
провідними виробниками обладнання Італії, Бельгії, Японії, Німеччини, Китаю.

Серед активних учасників виставки
були компанії: Picanol, Shima Seiki,
Stoll, Epson, представництва яких є
в Україні.
Компанія PICANOL

вним електронним контрольованим
рухом ремізних рам.

Інновації на ITMA 2019: верстат
OmniPlus-i пропонує вражаючі нові
можливості та опції: вдосконалений рух берда або оптимізована
установка естафетних сопел, які
об'єднані в системі SmartShed, з по-

Цифрова революція в ткацтві
просувається хвилею промисловості 4.0. Як піонер в ткацтві, так
і в електроніці, Picanol демонструє ткацтво джинсових тканин
OptiMax-i з майже повністю циф-

Світова прем’єра на ITMA в Барселоні: оцифрована прокладка уточин на рапірному верстаті Picanol.

Текстильне виробництво України
представляли: ПП «Ярослав», ТОВ
«VLADI», ПрАТ «Едельвіка», ПрАТ
«Черкаський шовковий комбінат»,
ТОВ
«НВП
«Синергія»,
ТОВ
«Вултекс-С», ТОВ «Карат», ТОВ
«K.ТЕКС», ТОВ «Неткам».
Представниками трикотажної підгалузі були: ТОВ «Фабрика штучного хутра «ФІМ», ПАТ «Трикотажна
фабрика «РОЗА», ТОВ «Т-Стиль»,
ТОВ «OMAKS International», ТОВ
«Торговий дім «Промінь».
Виробників одягу представляли:
ТМ M-TACC, ТМ Arjen, ТМ VAM.
Постачальників і виробників обладнання та запасних частин – ПП
«ІВК2», ПКФ «Солій», ТОВ «НВП
«Укрпромвпровадження», а виробників та постачальників фурнітури –
ТОВ «Барва», ТОВ «ТК-фурнітура»,
ТОВ «ПНП «Харківнитка» та ТОВ
«Легпромсервіс».
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ровою прокладкою уточної нитки, яка майже повністю оцифрована.
Завдяки
інтегрованій
концепції всі налаштування доступні і можуть бути отримані на
центральному мікропроцесорі.
PICANOL розробляє та створює високотехнологічні ткацькі верстати,
що працюють на базі пневматичної
або рапірної технологій.
Сьогодні близько 2600 ткацьких
фабрик по всьому світу використовують в загальній сумі більш ніж
300 000 ткацьких верстатів PICANOL.

сталого розвитку галузі призвели
високого інтересу відвідувачів до
ITMA 2019, не дивлячись на торговельну напруженість та погані
бізнес настрої. Багато з наших
експонентів були приємно вражені великою кількістю серйозно налаштованих покупців, які відвідали виставку. Також вони вражені
присутністю нових сегментів відвідувачів для ITMA – модних та
спортивних брендів».
CEMATEX, Європейський комітет виробників текстильного обладнання
та власник ITMA та ITMA ASIA, повідомили, що підтримка відвідувачів
та експонентів була величезною, що
і призвело до їх рекордної кількості з
моменту створення виставки.
ITMA 2019 відвідало понад 105 000
із 137 країн.
Топ-5 країн-відвідувачів: Іспанія
(11%), Італія (10%), Індія (8%),

Компанія Shima Seiki
Презентувала свої нові технології
трикотажного виробництва: модифікація машини для суцільного одягу MACH2VS. В цій машині зібрані
технології, які дозволяють на одній
машині в’язати як суцільнов’язані
вироби, так і регулярні.
Також була представлена машина
N.SVR123 з технологією, яка дозволяє поєднувати трикотаж з текстилем, та новою можливістю для
14 класу i-Plating – виконання двух-

Турцеччина та Німеччина (7%).
За ними: Франція, США, Португалія, Бразилія, Пакистан, Китай та
Великобританія.
Одним з експонентів, який залишився задоволений рівнем відвідувачів був Johan Verstraete, віцепрезидент Weaving Machines of
Picanol. Він пояснив: «В цілому, це
була хороша ITMA для нас. Ми прийшли з невеликими очікуваннями,
хоча і вони були дещо завищені. І
хоча у нас і не було великої кількості відвідувачів, але їх якість була
дуже висока. Ми мали багато перемовин, що трохи суперечило негативним настроям ринку».
Paolo Milini, президент та виконавчий директор MS Printing Solutions,
зазначив: «Ми дуже задоволені виставкою. Позитивні результати
ITMA 2019 стали можливими завдяки великій кількості відвідувачів на-

кольорового малюнку на кулірному
полотні.Нове програмне забезпечнення APEX4 скорочує термін обробки на 50 - 60%, також з’явилось
багато функцій, що спрощують автоматизоване створення програм
для суцільно-в’язаних виробів.
Світові гравці про ITMA 2019
Fritz P. Mayer, президент CEMATEX
зазначив: «Цифрова трансфор-

мація ланцюга процесу створення
вартості текстильної та швейної промисловості та проблеми

шого стенду: 600 контактів за день
з понад 90 країн!».
Члени VDMA – Textile Machinery
Association також відмітили якість
відвідувачів. Regina Brückner, генеральний директор Brückner Group
та голова Асоціації з ентузіазмом
відмітила: «Опитування VDMA, проведене на ITMA 2019, показало, що
майже 90% наших компаній-учасників виставки відмічають кількість
і якість відвідувачів як «добре» або
«дуже добре». Відвідувачі із усього
світу приїхали на ITMA Barcelona,
щоб обговорити нові проекти».
ITMA 2019 – місце інновацій
Протягом останнього часу впроваджено багато нових технологічних
рішень: від 3D-ткацтва та в’язання ˗
до високотехнологічних процесів
виробництва нетканих матеріалів,
стійких хімікатів та сучасних техно-
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логій виготовлення одягу, широкого спектру програмних рішень для
автоматизації.

сновник корпорації Youngone і президент Міждународної федерації
виробників текстилю.

«Я пропустив останню ITMA у
Мілані. Порівняно з моїми спостереженнями восьмирічної давнини я виявив, що в технологіях
спостерігається великий стрибок
вперед. Є багато цікавих нових
розробок, таких як цифровізація
і автоматизація, зміщено вектор
в сторону екологічності технологій. Я також приїхав, щоб купити
обладнання для своїх фабрик, так
що це була продуктивна подорож
для мене», ˗ сказав Khak Sung, за-

Інший провідний гравець галузі, RakhiI Hirdaramani – директор
Hirdaramani та голова комітету виробників
Всесвітньої федерації
спортивних товарів International,
відмітив: «ITMA ˗ це зустріч ін-
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телектуалів, яка фунціонує як і
виставка обладнання, так і платформа для розуміння нових технологій, зустрічей з колегами з
різних секторів галузі, щоб зрозуміти проблеми та способи їх вирішення. Одна з ключових тенденцій, яку ми спостерігаємо у цьому

році, стосується Sustainable та
Indusrty 4.0.».
R. Hirdaramani також взяв участь у
панельній дискусії, що була проведена на платформі Speakers – однієї із складових інноваційної лабораторії ITMA, яка також була
представлена на виставці у цьому
році. Платформа викликала жвавий інтерес: 60 презентацій і понад 900 учасників.
Крім того, інші заходи ITMA зібрали
понад 1000 делегатів.
Про це – у наступних випусках.
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ВЕРСТАТИ PICANOL
Починаючи дизайн нової машини,
ми намагаємося зробити краще,
ніж лише зробити наші машини
швидше, ніж попереднє покоління.
Сьогоднішній світ – це питання комунікації, дизайну орієнтованого
на користувача, інтуїтивне керування, здатність до самонавчання
та надійність і це тільки якщо назвати лише деякі з них. Це орієнтири
для нашого майбутнього дизайну.
Ми об'єднали їх у чотири основні
принципи, які є відправною точкою
для проектування будь-якої машини або функції Picanol:

Розумна продуктивність

Продуктивність є першою вимогою
для будь-якої машини або функції,
і очевидним показником є теоретична максимальна швидкість.
Дуже часто, однак, розрив між
цією теоретичною швидкістю і ефективною швидкістю в реальних умовах величезний.
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Розумна продуктивність – це інтелектуальна конструкція машини в
поєднанні з самостійним програмним забезпеченням, що забезпечує максимально можливу практичну швидкість і найкращу
продуктивність в реальних умовах.

Надійність в середині

Сьогодні зростає розуміння екологічної та соціальної надійності виробничих процесів. Що стосується
запобігання відходів і зниження
енергоспоживання, Picanol вже
давно постає перед своєю відповідальністю. Ми продемонстрували
це з нашою новаторською Sumo
Drive. Введений ще в 1996 році, він
все ще є найбільш енергоефективним головним приводом. Надійність також стосується управління
відходами. Ми не тільки зменшуємо відходи, але й намагаємося повністю уникнути їх. Наша функція
EcoFill є прекрасним прикладом

цього. Проривні розробки, такі як
покоління Blue2, дозволяють мінімізувати довжину відходів навіть
під час роботи машини. Тут також
технологія допомагає нам створювати нові можливості, які раніше
були немислимі. Таким чином, ми
можемо навіть мріяти про само налаштування машини у найближчому часі.

Керовані технологіями

З першого впровадження електроніки на ткацьких верстатах у 1970-х
роках, Picanol був на передньому
краї оцифрування. Систематичне
використання електронних засобів
управління та датчиків дало можливість генерувати дані на постійній основі. Це, в свою чергу, служить входом для різних програм,
які автоматично регулюють роботу
машини для максимальної ефективності. На додаток до знайомих
додатків, таких як ARVDIIPlus,
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Airmaster і Optispeed, нові можливості стають можливими для моніторингу, автоматичного налаштування та дистанційного усунення
несправностей, і це лише декілька
прикладів.
Ми всі знаємо, що
оцифрування стане ще більш важливим у наступні десятиліття. Дані
повинні бути оброблені і доступні
для штучного інтелекту, що робить
виробництво більш ефективним.

Інтуїтивне управління

Діти в даний час обробляють нові
технології без особливих зусиль і
інтуїтивно. Це те, що ми хочемо і
для наших машин. Так само, як
ваш смартфон або автомобіль,
дисплей ткацького верстату Picanol
є інтерфейсом, який контролює
майже всі функції машини. Бездротовий, надійний і розроблений для
миттєвого отримання інформації:
нові покоління не приймуть нічого
менше! Цей підхід, орієнтований
на користувача, також вбудований
в конструкцію всієї машини, роблячи всі операції легкими, інтуїтивними і зрозумілими.

Інновації представленні на
ITMA 2019:

Верстат OmniPlus-i, який пропонує вражаючі нові можливості
та опції: вдосконалений рух берда
або оптимізована установка естофетних сопел, які об'єднані в системі SmartShed, з повним електронним контрольованим рухом
ремізних рам.
Світова прем'єра на ITMA в Барселоні: оцифрована прокладка уточин на рапірному верстаті Picanol:
Ми, безсумнівно, бачимо цифрову

революцію в ткацтві, що просувається хвилею промисловості 4.0
(четверта промислова революція).
Ось чому, як піонер в ткацтві, так і в
електроніці, Picanol пишається тим,
що демонструє ткацтво джинсових
тканин OptiMax-i з майже повністю
цифровою прокладкою уточної нитки.
Як головний постачальник
ткацької машини в джинсовому бізнесі, ми знаходимося в найкращому
положенні для виявлення майбутніх
потреб наших клієнтів. Разом з нашими клієнтами ми можемо розробити рішення і зробити цю революцію насправді вже сьогодні. Таким
чином, ми демонструємо джинсову
машину з прокладкою уточини, яка
є майже повністю оцифрована. Завдяки інтегрованій концепції всі налаштування доступні і можуть бути
отримані на центральному мікропроцесорі.
ТОВ «Індастріал Девелопмент
Груп» є офіційним та єдиним
представником в Україні компанії розробника та виробника
високопродуктивних ткацьких
верстатів PICANOL.
PICANOL розробляє та створює високотехнологічні ткацькі верстати,
що працюють на базі пневматичної
або рапірної технологій.
Сьогодні, близько 2600 ткацьких
фабрик по всьому світу використовують в загальній сумі більш ніж
300 000 ткацьких верстатів
PICANOL.
Досвід, накопичений на протязі
довгих років виробництва ткацьких верстатів, забезпечує надійну
якість та гарантію для клієнтів, які
обирають PICANOL.

Інформація щодо продукції Picanol:

Обираючи верстати PICANOL ви
отримуєте:
• визнану світом якість продукції;
• високу продуктивність завдяки
високій швидкості верстатів;
• гарантійне обслуговування;
• навчання персоналу;
• швидку технічну підтримку
спеціалістів компанії;
• можливість сертифікації ліній
виробництва за Євро стандартами з отриманням відповідного сертифікату якості,
який дає можливість пільгового
імпорту продукції до
країн Євросоюзу;
• можливість отримати кредитування від европейских страхових та банківських установ.
З повагою, директор "IDG" Ltd,
Анатолій Єфремов
65045, Україна, Одеса
вул. Троїцька 50, офіс 1
тел.: +380674840670
факс: +380487378117

www.weave.com.ua
www.picanol.be

www.picanol.be/machines-features/machines
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КОНТАКТИ:

пропозиція

ПП «ДАНКО»
ТКАНИНИ ЦИВІЛЬНОГО
ТА ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Виробництво та продаж

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

• ВПС
• ВМС
• ЗСУ
• МНС

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

СТРІЧКИ
ремінні
національні
окантовочні
еластичні
(резинки)
• брючні
• з орнаментом
(жакардові)
•
•
•
•

49054,
Україна, м. Дніпро,
пр. А. Поля, 82-г

ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
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Фабрика
з виробництва
різноманітних
стрічок
СТРІЧКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКІПІРОВКИ
ТА СПОРЯДЖЕННЯ:
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

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

40 ■ липень 2019

shd.com.ua

