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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 продукції

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
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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 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);  

• 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 викона-
ні тільки в CMYK.



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

тел.: +38 0675567937, viber: +38 0934457307, +38 0631079126

ТОВ «Торговий дім Оршанській льонокомбінат-Одеса»
є офіційним дилером в Україні ВАТ «КАМВОЛЬ», м. Мінськ

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

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

057 7194583
050 3039081

e-mail: hapineith@gmail.com   

kharkovnit.prom.ua

Технічний текстиль:

 ñòðîïè
 ïàðàêîðä

 
  ( )

 
  

ПНП «Харьковнить»



працюємо з 2000 року

 line
Швейная линия
SEW

044 4676437, 096 0443266
063 5989780, 050 6691324

info@sewline.com.ua



ДРУК 

НА ТКАНИНАХ

+38 097 382 63 12
+38 097 510 62 14

 Планування колекцій
Конструювання і моделювання
Технологія виготовлення
Розкладка лекал
Планування виробництва
Облік матеріалів і продукції





20-22 ЛИСТОПАДА 2019

Н О В I  З О Н И !  

5 0 0  е к с п о н е н т Iв

4 0  к р а Iн

3 3 0 0 0  в Iд в Iд у в а ч Iв

6-A ВИСТАВКА

д о м а ш н I й  |  т е к с т и л ь  |  ф а с т - ф е ш н  |  р е к л а м н и й  |  т е к с т и л ь

т к а н и н а  |  т р и к о т а ж  |  о б л а д н а н н я  |  п р я ж а  |  п о с л у г и  |  а к с е с у а р и  |  ф у р н I т у р а



17-19

Київ, Міжнародний 
виставковий центр
Броварський проспект
Метро Лівобережна

в е с ь  с в і т  т е к с т и л юУкраїнський подіум ПП
тел.: 044 572�45�46
www.alltex.com.ua

Тканини. Нитки. Фурнітура
Дизайнерські колекції
Домашній текстиль
Обладнання
Семінари

17-19
вересня



3 

колонка редактора

З лютого 2019 року, отримав-
ши міжнародну реєстрацію, та 
ставши міжнародним медіа- 
ресурсом, активно рухаємося 
в цьому напрямку. З'явилася 
постійна читацька аудиторія, 
друзі і партнери. Співпрацюємо 
з асоціацією «Укрлегпром», різ-
ними виставковими оргкоміте-
тами (Польща, Італія, Туреччи-
на, Китай, Німеччина і т.д.), та 
багатьма іншими вітчизняними 
та зарубіжними компаніями.  
Чотири місяці тому ми повніс-
тю змінили формат журналу і 
перейшли на повнокольоровий 
друк. Тепер зовнішній вигляд 
видання повністю відповідає 
вимогам часу та ринку.
Як і раніше, повідомляємо про 
події в Україні, а також регу-
лярно розповідаємо про інно-
ваційні рішення, які допомага-
ють нашим виробникам бути в 
тренді Легпрому. Наприклад 
про автоматизацію швацько-
го і текстильного виробництв 
та тенденції в індустрії моди 
(нові матеріали, інноваційні 
рішення в області обробки ма-
теріалів, забарвлення тканин, 
вишивки і т.д.).
Але це далеко не усе. Світ не-
стримно змінюється, і треба 
сильно постаратися, щоб не за-
лишитися на узбіччі подій. Рік 
тому ми почали новий вид діяль-
ності – організовуємо байерскі 
програми та відвідуємо заходи, 
пов'язані з легкою промисловіс-
тю по всьому світу. На нашому 
рахунку кілька найбільш знач-
них виставок тканин, пряжі, і 
швацького обладнання Європи 
та Азії. 

Звичайно, більшість українських 
бізнесменів можуть самостійно 
їздити за кордон, але в «коман-
дній роботі» є багато переваг. 
Ми безпосередньо працюємо з 
організаторами з Італії, Китаю, 
Туреччини та іншими. Вирушаю-
чи у бізнес-поїздку разом з нами, 
ви точно знатимете, що буде 
найбільш цікавим і які заходи 
варто відвідати в першу чергу. 
Нещодавно ми повернулися з 
Іспанії, де приймали участь у 
глобальній Міжнародній ви-
ставці технологій виготовлен-
ня тканин і одягу ITMA 2019, 
яка проводиться раз в чоти-
ри роки.
У травні, відвідали виставку 
Techtextil/ Texprocess, яка про-
водилась у Франкфурті-на-Май-
ні. На цій виставці ми презенту-
вали спеціальний проект 
«Techno Style», в який увійшли 
провідні підприємства України.    
Відвідуючи міжнародні вистав-
ки, ми через наше видання, ді-
лимося досвідом з учасниками 
ринку легкої промисловості на-
шої Країни. Стежте за публіка-
ціями і підписуйтеся на друко-
вану версію журналу. 
Запрошуємо до співпраці ви-
робників одягу, взуття,  тканин, 
дизайнерів, торгових представ-
ників і усіх, хто працює в легкій 
промисловості. 

Якщо є питання, побажання або 
бізнес-ідеї – ми завжди відкриті 
до співпраці, пишіть на e-mail, 
або телефонуйте – будемо раді!

Дорогі друзі, 
у вересні нашому журналу виповнюється сімнадцять 
років, за цей час він навчився «ходити і розмовля-
ти» і вже досить міцно «стоїть на ногах». 

Головний редактор
Меркулова Н. В. 
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сучасні рішення

З наближенням осені потреба утеплення особли-
во актуалізується як серед виробників так і серед 
споживачів, і нам приємно, що з кожним роком 
прихильників тонкого утеплювача slimtex® стає 
більше. У чому ж секрет його успіху? Насправді 
все просто, йому вдається ефективно реалізову-
вати свій потенціал на різних фасонах та типах 
виробів. А продукт, який здатен виконувати до-
бре не одну а цілий пакет функцій безперечно 
має цінність. Детальніше про мультипотенціаль-
ність тонкого утеплювача slimtex® у публікації. 
Тонкий утеплювач
slimtex® – це тепло
Забезпечувати надійну теплоізоляцію — основ-
на функція будь-якого утеплювача одягу. Тонкий 
утеплювач slimtex® її виконує відмінно, адже ним 
активно користуються виробники як осіннього 
і весняного одягу так і зимового. Лінійка щіль-
ностей дозволяє підібрати варіант під різні по-
треби і завдання. А завдяки тонкості утеплювача 
slimtex®, яка істотно вирізняє його з поміж інших, 
ним утеплюють не лише одяг для дорослих, а й 
дитячі речі. Така тенденція свідчить про довіру 
виробників до матеріалу.
Тонкий утеплювач 
slimtex® – це форма
Збереження форми – це одна з функцій, яку до-
бре виконує тонкий утеплювач slimtex®. Будучи 
у складі підкладу для пальто він добпомагає за-
фіксувати основу, чіткіше підкреслити силует не 
обтяжуючи його. Крім цього тонкий утеплювач 
slimtex® у щільності 80 г/м2 добре зарекомен-
дував себе у роботі з дрібними деталями одя-
гу, такими як кишені, лацкани, клапани, комір. 
З утеплювачем slimtex® перелічені деталі мають 
чіткіші контури, що відповідно виглядає естетич-

НОВИЙ СЕЗОН У ТРЕНДІ З ТЕПЛОМ: 
МОЖЛИВОСТІ ТОНКОГО УТЕПЛЮВАЧА SLIMTEX®

но привабливіше. Такий нюанс особливо важли-
вий при створення класичних моделей, напри-
клад, пальто-честерфілд чи шинель.
Тонкий утеплювач
slimtex® – це підсилення
Аналізуючи тенденції верхнього одягу українсь-
ких виробників ми помітили, що популярним і 
дуже вдалим рішенням для зими є використання 
подвійного утеплювального шару. На практиці 
це означає, що підклад формується з декількох 
матеріалів, які виконують функцію утеплення. 
Здебільшого беруть один утеплювач як основний – 
більшої щільності, а інший допоміжний – меншої 
щільності. У сумі отримуємо надійний теплоізо-
ляційний пакет, що витримає навіть дуже холод-
ну та морозяну погоду. Часто саме допоміжним 
шаром у такому утепленні виступає тонкий уте-
плювач slimtex®. Його цінність як раз у тому, щоб 
підсилити дію основного утеплювача. Наприклад, 
популярні пакети із утеплювачем Termoloft®+ 
тонкий утеплювач slimtex®.

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

Історія кожного бренду почи-
нається задовго до його офіційної 
реєстрації. За нею завжди стоїть 
особистість і характер творця, 
його падіння і злети. Сьогодні 
хочемо познайомити вас з дизай-
неркою Іриною Дубровиною – за-
сновницею бренду Dia Cosa, кон-
цепція якого ідеально збіглася з 
ідеєю соціального проекту "Краса 
розкриває серця". У ньому втілив-
ся заклик до жінок приймати свою 
зовнішність і пишатися її унікаль-
ністю. У дефіле і фотосесії проекту 
брали участь дуже різні дівчата, 
які кардинально відрізнялися ста-
турою і зовнішнім виглядом. І зов-
сім не випадково, що на них були 
брюки бренду Dia Cosa.
Ірина Дубровіна впевнена, що 
наші думки формують реальність. 
Вони, як архітектори, будують 
наше життя. Хочемо поділитися з 
вами роздумами Ірини.
Про споглядання
Часто спостерігаю на вулиці за 
жінками. Бачу, як вони вибігають 
вранці з дому поглинені турбота-
ми, не завжди встигають приділити 
собі достатньо часу. А так приємно 
бачити наших жінок усміхненими, 
доглянутими! Тому мені хочеться 
одягати їх красиво, якісно і разом 
з тим комфортно, легко і доступно. 
Щоб у них був час вранці хоча б 
на пару хвилин зупинитися, підня-

ти голову вгору, побачити крони 
дерев, хмари, відволіктися від ру-
тини і вічного поспіху.
Про проект 
«Краса розкриває серця»
Коли дізналася про цю соціальну 
акцію, що проходила в Києві, відра-
зу ж прийняла рішення підтримати 
її. Ідея проекту виявилася дуже 
близькою до цінностей мого брен-
ду Diа Cosa: популяризація жіночої 
краси та індивідуальності кожної 
жінки, незалежно від віку, фігури 
і фізіологічних особливостей тіла. 
Впевнена, в кожній людині є своя 
привабливість – як духовна, так і 
зовнішня. Учасниці проекту були, 
дійсно, дуже різні за статурою, але 
мої брюки призначені для живих 
жінок, а не манекенів. Тому для 
кожної дівчини знайшлася своя 
модель з готових колекцій.
Про покликання
Скільки себе пам'ятаю, завжди 
шила. У ранньому дитинстві ство-
рювала вбрання лялькам на бабу-
синій ручній швейній машинці. З 
класу п'ятого вже обшивала себе, 
подруг, маму. Мені подобалося 
придумувати моделі, яких ні в кого 
не було. 
Я могла сидіти над шиттям ціло-
добово, але батьки вирішили, що 
мені потрібно стати географом. В 
знак протесту спеціально прова-

лила вступні іспити в інститут і в 
16 років знайшла собі першу ро-
боту – секретарем академіка Лю-
бові Малої, директорки Харківсь-
кого НДІ терапії. Через два роки 
звільнилася і з тих пір працювала 
тільки на себе. Пізніше закінчила 
з червоним дипломом ХСЕІ, со-
ціально-економічний факультет. 
Паралельно продовжувала шити, 
але ніде спеціально цьому не вчи-
лася, все по натхненню. Професій-
но, як мої швачки, шити не вмію 
досі, але, коли розкладаю тканину, 
просто бачу готову модель – та-
кою, якою вона повинна бути, щоб 
добре сіла. І мені це подобається, 
я стільки радості відчуваю від про-
цесу створення красивих речей!
Про випробування долі
Це були 90-ті роки, я вчилася, на-
родилася дочка. Мій перший чо-
ловік працював на заводі, де зар-
плату просто не платили, грошей 
в сім'ї не було. Елементарно нічого 
було їсти, і я зрозуміла, що потріб-
но щось робити. З'явилася ідея 
шити на продаж. Спочатку це були 
модні тоді гіпюрові спідниці, які я 
два роки відшивала і продавала на 
ринку «Лужники» в Москві. Гроші 
з'явилися, але потім прийшла фаза 
розорення. Так вийшло, що нікого 
не виявилося поруч, щоб підтри-
мати. І я почала новий бізнес з 
нуля: шила спідниці-шестиклинки 

Ірина 
Дубровіна: 
«Якби життя спочатку створило 
мені «теплу ванночку», я так 
і сиділа б у ній до цих пір»

Текст: Катерина Чернова
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з букле, все було «на око». Вдень 
продавала їх на харківському рин-
ку з рук, потім їхала за тканиною, 
кроїла, вночі відшивала і вранці 
йшла знову продавати.
Я вдячна труднощам, які були в 
моєму житті. Вони підштовхнули 
мене до того, щоб стати активні-
ше, проявити себе. Якби життя 
спочатку створила мені «теплу 
ванночку», напевно, так і сиділа в 
ній досі. Я завжди багато працю-
вала і заробляла. Тому що, коли 
хочеш досягти матеріальних благ, 
потрібно наполегливо працювати.
Про творчість
У 2000 року однією з перших ку-
пила контейнер на "Барабашово". 
На той час перейшла на торгівлю 
колготками, стала одним з дилерів 
італійських виробників Omsa і 
Golden Lady. Була в їх топовій 20-
ці, їздила на конференції в Італію. 
Все було чудово, але з'явилося 
відчуття «білки в колесі» – ніякої 
творчості, радості. Ти просто заро-
бляєш гроші. Прийшли втома, по-
чуття спаду.
Тоді ж, в 2008 році, з'явився по-
пит на лосини, а їх не було у по-
стачальників. Абсолютно нічого в 
цьому не розуміючи, купила рулон 
тканини, знайшла по оголошенню 
закрійника. Мені відшили в цеху 
першу партію одного розміру. Не-
забаром у мене вже з'явилися ко-
лекції лосин з розмірним рядом і 
різних відтінків: жовтого, зелено-
го, оранжевого, червоного. Вони 
були яскраві, незвичайні – з квіта-
ми, ромбами. Всі дивувалися, як 
таке можна продавати, але колек-

ція йшла «на ура». Мене почали 
копіювати.
Про створення бренду
Відкрити власний цех зважилася 
завдяки своїй родині, яка мене під-
тримує у всіх починаннях. Я дуже 
багато чого не знала і не розуміла 
тоді у виробництві, але було велике 
бажання – і все вийшло. Закупила 
обладнання, зробила ремонт при-
міщень, знайшла відмінних швачок. 
Я вмію і люблю організовувати про-
цес. Шили лосини, потім до мене 
прийшла ідея шити штани.
Виношувала цю думку рік, хоча 
зазвичай дуже швидко приймаю 
рішення. Потім настав прорив – я 
створила першу модель джинсів. 
Незабаром прийшло розуміння, що 
потрібно випускати колекції. Усві-
домлення, що дозріла до бренду, 
теж прийшло не відразу. З тих пір 
почала співпрацювати з коман-
дою фахівців: бізнес-консультант, 
розробники сайту, професійні фо-
тограф і моделі. Вони дають мені 
розуміння багатьох важливих мо-
ментів, допомагають створюва-
ти якісний плацдарм для ведення 
бізнесу. Це істотно полегшує за-
вдання: минулого року я створила 
дев'ять колекцій, а зараз їх вже 
вісім, хоча пройшло всього півроку. 
Крім брюк з'явилися комбінезони.
Про життєві цінності
Бренд Dia Cosa – моя особиста від-
повідальність. Тепер на рівні під-
свідомості в мені живе думка, що 
просто зобов’язана відрізнятися, 
бути неповторною. При цьому ро-
зумію, що відповідаю своїм ім’ям 
за якість, тому особистий контр-
оль не послаблюю ні на секунду. 
Для мене дуже важливий такий 
критерій, як виконання взятих 
зобов’язань. Ціную цю якість в лю-
дях і строго запитую з себе.
Зараз, маючи достатньо досвіду, 
мені хочеться допомагати іншим 
формувати і вести їх власний біз-
нес. Тому працюю тільки з оптови-
ми партнерами. Прагну допомогти 
їм створити свій плацдарм: знімаю 
з них головний біль по розробці 
колекцій, закупівлю тканин, бо 
співпрацюю безпосередньо з ту-
рецькими фабриками, буваю в цій 
країні на виставках. Мені подо-
бається створювати для бізнес-

партнерів «історію вітрини»: про-
поную не тільки чорно-сірі варіанти 
брюк, які вони 100 % продадуть. 
Даю їм чіпляючий гачок для клієн-
та – актуальні і в той же час смі-
ливі моделі. Ми шиємо такі теж, 
примітно, що великі розміри розку-
повуються першими.
Про радість
Жити потрібно в радість. Впевне-
на, кожен повинен принести в світ 
щось світле. Мені хочеться прино-
сити хороші речі, які подарують ко-
мусь крапельку радості. У моїх мо-
делей дуже хороші посадки – ніде 
немає зморшок. Мрію, щоб в моїх 
брюках будь-яка жінка або дівчина 
вийшла з дому і відчувала себе на 
підйомі, щоб вони посміхалися не-
залежно від віку. Тому 85 % моїх 
творінь не потрібно гладити, вони 
зберігають форму і вигляд, залиша-
ючись яскравими і зручними. Мої 
клієнтки зізнаються, що коли надя-
гають мої брюки, у них з'являється 
бажання жити в повну силу.
Запрошуємо до співро-
бітництва:

+38 098 9 03 02 01 
+38 095 9 03 02 01
+93 093 9 03 02 01 
info@diacosa.com.ua

www.diacosa.com.ua
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Гардероб кожної представниці 
прекрасної статі – це окремий світ, 
в який доступ простому смертно-
му категорично заборонено. Зміна 
пір року, важливі події та заходи, 
навіть зміна настрою, здатні впли-
нути на вибір одягу під час трива-
лого шопінгу.
У цій статті ми будемо говорити 
про жіночі головни убори. Вірніше 
ми торкнемося цієї теми, надавши 
читачеві можливість задуматись і, 

СТИЛЬ ТА ЯКІСТЬ 
У ВИРОБНИЦТВІ 
ЖІНОЧИХ ГОЛОВНИХ УБОРІВ 
ВІД КОМПАНІЇ R.E.D. STYLE

прийнявши рішення, звернутися 
до професіоналів.
Жіночий головний убір формував-
ся досить тривалий час, ставши не 
тільки функціональною частиною 
костюма, а й елементом стилю, оз-
накою етнічної приналежністі, сим-
волікою, відображенням внутрішнь-
ого світу людини яка його носить.
У світлі сьогоднішнього дня, різ-
номанітність тканин, творчих ідей 
і засобів візуалізації, дозволяє 

створювати неймовірні речі, об-
межені лише технічним оснащен-
ням виробництва, яке виготовляє 
таку саму продукцію.
Підприємство R.E.D. STYLE почала 
свій шлях у 2002 році, придбавши 
за цей час великий досвід у виго-
товленні головних уборів. Вироб-
ничі потужності оснащені суча-
сним обладнанням, що дозволяє 
випускати вироби різного ступеня 
складності. Спектр обладнання 

A U T U M N
W I N T E R
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компанії дозволяє виготовляти го-
ловні убори під ключ, від моменту 
народження ідеї, до моменту ре-
алізації готової продукції. Фахівці 
компанії мають великий досвід в 
області виготовлення жіночих го-
ловних уборів, і допоможуть вам 
втілить в життя ваші творчі ідеї.
Команія R.E.D. STYLE  шиє колекції 
на будь - який смак і сезон: «ве-
сна», «літо», «осінь» та «зима», 
при цьому використовуя різно-
манітні тканини та матеріали таки 

як: ангора, замша, оксамит, фліс, 
мікрофліс, штучне хутро, трико-
таж, мустанг гладкий, шифон і ін.
Одним з напрямків виробництва є 
в'язка головних уборів, відповідно 
до модних тенденцій даного сезону.
Одним з напрямків діяльності під-
приємства є виготовлення бей-
сболок з нанесенням логотипів, 
малюнків і написів.
Окрім пошиття власних колекцій, 
підприємство R.E.D. STYLE  надає 

послуги з розробки колекцій під за-
мовника, також можливе виготов-
лення продукції клієнта на вироб-
ничих потужностях підприємства.
Компанія R.E.D. STYLE  бере ак-
тивну участь в зарубіжних вистав-
ках в Латвії, Литві, Польщі на ін., 
а також експонується на вітчизня-
них заходах, наприклад таких як 
Kiev Fashion.
У виробництві жіночих голов-
них уборів, як і в будь-якой іншій 
справі, величезну роль грає до-
свід, знання і можливості вироб-
ника. Надамо професіоналам са-
мим говорити за себе. Завдання 
автора було, зорієнтувати вас в 
правильному напрямку.
Будемо раді допомогти вам ство-
рити неперевершений шедевр!

+38 050 364 24 00
+38 098 429 14 15
r.e.d.style@mail.ru

S P R I N G
S U M M E R

A U T U M N
W I N T E R
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ЯК ПОДОЛАТИ

КРИЗУ

З цими питаннями ми звернулися 
до директора ТМ «Сварга» Наталії 
Яриш.
Наталія добрий день ви 
дуже позитивна, вольова, 
хорезматічная жінка, розка-
жіть будь ласка що потрібно 
зробити, щоб добитися успі-
ху і бути в тренді.
Для цього має бути бажання ство-
рювати, творити, бути постійно в 
темі, спати і бачити свій бізнес, та-
ким, яким ви хочете його бачити.
Скільки ви вже працюєте на 
ринку України?
Я працюю на ринку України вже 
понад 12 років, постійний розвиток 
і бажання створювати підштовхну-
ло п'ять років тому на створення 
бренду ТМ «Сварга». Мені тоді 
було 30. Це були чудові роки. За 
цей час було пройдено багато, 
може завдяки цьому, зараз я стала 
краще розбиратися в людях, на-

вчилася створювати бізнес з нуля, 
знаю як це робити і можу навчити 
створювати власну справу.
Чому саме вишивка? Це 
віяння часу, добре продума-
на ідея вдалого бізнесу чи 
внутрішня потреба?
Придбання високовартісного облад-
нання, дозволило втілити творчі 
ідеї нашої команди в життя. На сь-
огоднішній день сучасна вишивка 
це не тільки набір національних 
орнаментів, а модне явище, яке 
набирає все більше обертів у всь-
ому світі. Одяг з вишивкою, носять 
в Європі, Азії, Америці та Африці. 
Елементи вишивки на тканині – це 
світовий тренд.
А що вас надихає?
Усе, що я роблю – то є моя душа, 
моє серце. 
Натхнення я черпаю в своїх подо-
рожах, в прочитаних мною книгах, 
в творах мистецтва.

Для створення своїх орнаментів ми 
перерили тисячу скринь по хатах, 
у кого вони збереглися. У старо-
винних книжках вишукуємо тен-
денції, підбираємо елементи. Про-
те не можна стверджувати, що ми 
вишиваємо класику. Намагаємося 
максимально все осучаснити. 
Коли ти одягаєш жінку, дитину 
не так як усі, привносячи свою 
творчість, роблячи костюм непов-
торним і незабутнім получаеш ве-
личезне задоволення, яке є наго-
родою за твою працю.
З чим пов'язана історія на-
зви вашого бренду?
Я дуже діяльна людина, заряджаю 
енергією не тільки свій колектив, 
а ще й партнерів по бізнесу. Свар-
га це солярний символ, який має 
сильну енергетику і захищає лю-
дину від злого духа. Продукція ТМ 
Сварга заряджає людей позитив-
ною енергією, робить їх красиві-

Від чого залежить  успіх бренду 
в сучасних умовах 
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ше, спокійніше, впевненіше, одним 
словом – на всі 100%. Адже пра-
вильно підібраний образ людини, 
створений його одягом, дає йому 
неповторний шарм, народжує пра-
вильне думки, змушує людину дія-
ти, бути енергійним, розкривати 
себе до кінця.

Успіх ТМ сварга це ваша за-
слуга як керівника, або ре-
зультат роботи всього ко-
лективу?
Мені здається що я хороший органі-
затор, і розумію що успіх будь-якої 
компанії – це заслуга всього колек-
тиву. Завдання керівника полягає 
в об'єднанні спільних зусиль, а 
також у визначенні напрямку роз-
витку. Необхідно направляти ко-
лективну думку в потрібне русло. 
У нашій компанії працюють про-
фесійні фахівці, кращі художники, 
дизайнери, менеджери, швачки, 
якими я пишаюся. Для мене колек-
тив – це не підлеглі мені люди, не 
наймані співробітники, а єдина ко-
манда, колеги по роботі, друзі.
На ваш погляд, що ще важли-
во для розвитку власної ТМ?
Це постійне самовдосконалення, 
прагнення бути на виду. Ми бе-
ремо активну участь у багатьох 
київських заходах. Відвідуємо за-
кордонні виставки. На цих вистав-
ках можна поспілкуватися зі своїми 
потенційними замовниками, отри-
мати від них зворотній зв'язок, 
дізнатися щось нове для себе, що 
можна втілити в своїх колекціях.
Для отримання нового досвіду, 
ми їздимо на закордонні вставки 
в якості відвідувачів. У квітні 2019 
року, ми відвідали виставку тка-
нин в Бурсі (Туреччина), на яку 
нас люб'язно запросив медіа-ре-
сурс Швацька справа та мода. На 
цій виставці ми познайомилися з 
виробниками тканин і побачили 
тенденції колірних палітр, тканин, 
тренди 2019-2020 рр. Також ми 
плануємо відвідати виставку в Ан-
талії, в складі української групи, а 
в листопаді – виставку інновацій-
ного текстилю і нових технологій 
в Шанхаї. Все це сприяє визначен-
ню вектора розвитку компанії, дає 
можливість привнести щось нове в 
скарбничку знань, дозволяючи йти  
в ногу з часом.

 
Який матеріал ви використо-
вуєте в ваших виробах?
Ми використовуємо натуральні 
матеріали. В першу чергу ми пра-
цюємо з льоном, бавовною і сороч-
ковими тканинами. Сорочкова тка-
нина містить поліестер, але його 
небагато – 20 чи 35 відсотків. Така 
тканина не мнеться, не дає усадку, 
виглядає вишукано, елегантно.
Я дуже люблю льон. Працюю з ним 
більше 20 років. Ці тканини наби-
рають все більше популярності в 
сучасній світовій моді, проте це 
дороге задоволення. Незважаючи 
на відносно високу вартість, якість 
матеріалу і його корисні власти-
вості, роблять його популярним 
у всьому світі. У цій тканини від-
чуваєш себе комфортно навіть в 
самий жаркий час. Натуральні тка-
нини займають величезну нішу у 
виробництві одягу для дітей, а діти 
це наше майбутнє!
Яким чином у вас налагод-
жений збут продукції?
У нас надзвичайно великий асор-
тимент. Ми не маємо своїх роздріб-
них магазинів, а працюємо тільки 
з оптовим покупцем, для якого 
розроблена лояльна цінова політи-
ка з фіксованою рекомендованою 
ціною. Ми завжди прислухаємося 
до думки своїх клієнтів, тому що 
вони мають безпосередній кон-
такт із споживачем та їх думка - це 
квінтесенція спілкування з кінце-
вим покупцем. Вся наша продукція 
представлена в шоу-румі.

Дякуємо пані Наталя за ціка-
ве інтерв'ю, бажаємо вам 
творчих успіхів і підкорення 
нових вершин!
Дякую, навзаєм!

м. Львів
вул. Б. Хмельницького, 223

+38 097 491 01 69
svarga.lviv@gmail.com

svargalviv.com
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вітчизняний виробник

Виробнича компанія ПрАТ «Софія» –  українське 
підприємство по виготовленню  верхнього три-
котажного одягу для всієї родини та домашнього 
текстилю. 
Компанія почала свою діяльність в 30-х рр. ми-
нулого століття, використовуючи для успішного 
старту високий інноваційний і науковий потен-
ціал професіоналів в області виробництва ди-
тячого трикотажного одягу з натуральних видів 
сировини. 
Компанія ПрАТ «Софія» – це бездоганний фір-
мовий стиль. Ми віддаємо перевагу мінімалізму, 
який не втрачає своєї актуальності, та є основою 
классики моди.

ЯКІСНИЙ ТРИКОТАЖНИЙ 
ОДЯГ  З НАТУРАЛЬНОЇ 
СИРОВИНИ  ВІД ВІТЧИЗНЯНОГО 
ВИРОБНИКА  ПРАТ «СОФІЯ»

ПрАТ «Софія» – є великим оператором у сфері 
виробництва, оптової та роздрібної торгівлі одя-
гом з трикотажу. Компанія постійно проводить 
експертні та маркетингові дослідження ринків.
Відповідаючи ринковим запитам, компанія вирі-
шує перспективні завдання:

• відстеження актуальних трендів купівельного 
попиту в ключових сегментах діяльності;

• виробництво унікальних товарів бездоганної 
якості, що користуються стабільним попитом 
у споживачів;

• створення і виведення на ринок брендів, що 
лідирують у своєму ринковому сегменті за 
ключовими параметрами;

• досягнення максимальної ефективності при 
співпраці з партнерами, дистрибуторами та 
кінцевими споживачами продукції.

Сьогодні компанія успішно реалізує на українсь-
кому ринку одяг з трикотажу, як для повсякден-
ного використання так і ексклюзивні моделі з на-
туральних видів пряжі, до складу яких входять 
натуральні компоненти бавовни, шовку, віскози і 
вовни. Асортимент товарів просувається під вла-
сними торговими марками.
Новітнє обладнання фірми «STOLL», багаторіч-
ний досвід роботи і грамотні рішення, дозволя-
ють нам виробляти трикотажний одяг найвищої 
якості для будь-якого віку. 
Нашими споживачами є різноманітні  групи насе-
лення України. Колектив компанії SOPHIA  розро-
бляє моделі   дитячого асортименту,  жіночого та 
чоловічого – ми намагаємося задовольнити по-
треби всіх наших покупців.
Фахівці фабрики постійно поповнюють колекції 
одягу новинками, відповідними високим євро-
пейським стандартам якості. 
Новаторські ідеї і постійний моніторинг останніх 
тенденцій моди, роблять наш трикотажний одяг 
сучасним і неповторним.
Наше завдання – моделювати і виробляти одяг, 
який став би улюбленою річчю в гардеробі наших 
покупців.
Асортимент моделей різноманітний – джемпери, 
свитшоти, сукні, спідниці, брюки, жакети та кар-
дигани т.і.



13 
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Трикотажні вироби від SOPHIA 
прагнуть підкреслити індивіду-
альність кожної людини і ство-
рити відповідний образ, будь 
то сувора класика або елеган-
тна жіночність. Ми виробляємо 
моделі трикотажного одягу для 
всієї сім’ї, для будь-якого вимо-
гливого споживача. Недарма, 
одяг з трикотажу від SOPHIA 
завоював довіру оптових ком-
паній по всіх регіонах України. 
Для наших партнерів по бізнесу 
ми пропонує тільки найкомфор-
тніші умови співпраці і низькі 
ціни. 
Одяг нашого виробництва 
представлений   на торгових 
майданчиках у багатьох містах 
України, ми цінуємо співпрацю 
з нашими партнерами і нама-
гаємося вибудовувати довго-
строкові комерційні відносини.

Будемо ради співпрацюва-
ти з вами.

Адреса підприємства:
Київська обл., 07400, м. Бровари, 
вул. Незалежності 16.
Керівництво:
+38 04594 5-22-26, 5-00-88
buro@sophia.com.ua
Відділ оптових продажів:
+38 04594 5-15-72, 5-21-77
+38(067)409-54-91, 
+38(063)220-52-49
sophia.sb.51572@gmail.com

www.sophia.com.ua
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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 
ЕКО-ХУТРА ВІД КОМПАНІІ ARTELTEX
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сучасні рішення

Компанія Softorg презентує на 
нашому ринку появу нових ма-
шин лінійки DIGITALLY Smart 
Solution від компанії Juki. 
Їх головною особливістю є 
комп’ютеризація, яка допома-
гає зробити крок вперед до ав-
томатизації виробництва. Пере-
хід швейних машин на цифрові 
технології дає привід переосми-
слити традиційну ставку на до-
свідчених операторів швейних 
фабрик. Це дозволяє підвищи-
ти якість, досягти оптимальних 
параметрів машини і оптиміз-
увати час, необхідний для на-
лаштування і технічного обслу-
говування. 
На сьогоднішній день ми вже 
знайомі з комп’ютеризованими 
машинами Juki DDL-9000C, Juki 
LK-1903BN, Juki LK-1900BN та 
Juki LBH-1790AN. А тепер цей 
модельний ряд поповнився на-
ступним обладнанням:

Juki LZ-2290C – цифро-
ва швейна машина човникового 
стібка типу «зиґзаґ» з напівсу-
хою головою. Це перша маши-
на серії «зигзаг», яка містить у 
собі шаблони налаштувань про-
сування матеріалів 4 різними 
способами, з рухом зубчастої 
рейки за висхідною, низхідною 
траєкторіями, а також за траєк-
торіями еліпса і прямокутника. 
Крім того, машина має функцію 
створення індивідуальних на-

НОВИНКИ ВІД КОМПАНІЇ JUKI ВЖЕ У SOFTORG

лаштувань для різних ділянок 
шиття. Вбудований сенсор роз-
пізнає ці ділянки та автоматич-
но змінює під них параметри.

Juki MS-1261A/DWS – 
високошвидкісна 3-голкова швей-
на машина подвійного ланцюго-
вого стібка з П-подібною плат фор- 
 мою (з комп'ютеризованим робо-
чим місцем). Машина облад нана 
ремінним пулером, параметри про-

сування якого можна змінювати 
програмним методом. Завдяки 
вбудованому сенсору машина ви-
являє різні ділянки шиття та в ав-
томатичному режимі змінює па-
раметри до заданих оператором.

Juki MEB-3900 – багато-
функціональна комп’ютеризо-
вана швейна машина для обме-
тування петель з вічком (для 
джинсів та штанів з бавовни). 

Перехід на повноцінне викори-
стання цифрових технологій 
надав можливість легко вико-
нувати програмування параме-
трів шиття і перенесення даних.
Усі вищевказані машини вже 
доступні для замовлення у ком-
панії Softorg – офіційного 
дистриб’ютора Juki в Україні. 

+38 044 390 47 00
www.softorg.com.ua
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У цій та наступній публікаціях ми 
пірнемо у минуле і познайомимо-
ся із захопливою історією появи та 
еволюції джинсів, а також торкне-
мося важливих і слабо висвітлених 
питань виготовлення цього одягу. 
Як завжди, поділимося ексклюзив-
ною інформацією з технології і за-
пропонуємо вирішення найболючі-
ших питань.
Перші джинси були пошиті у 1853 
році Леві Строссом в якості робо-
чого одягу для фермерів. Першо-
початково джинси виготовляли з 
конопляного вітрильного полотна 
англійського або американського 
походження, яке значно здешеві-
ло у зв'язку із занепадом вітриль-
ного флоту. Саме завдяки цьому 
матеріалу джинси завоювали сла-
ву надзвичайно міцного одягу. В 
подальшому коноплю витіснила 
бавовна і до початку «джинсової 

ДЖИНСИ ТА ПОСТПРОЦЕСІНГ. 
Частина 1

Джинси – один з найпопулярніших предметів гардеробу у світі. 
Мабуть, хоча б одна пара, є у кожного мешканця планети, 

незалежно від статі, віку та модних вподобань.

революції» в світовій моді (1960-ті 
роки) конопляна тканина вже не 
використовувалася на виробництві 
так масово.
Ще у 16 ст. в Європі була відома 
бавовняна саржа з діагональним 
переплетенням jean – окремий вид 
генуезької бумазеї. З італійсько-
го gene у старофранцузькій мові 
з'явилося слово jane і вже звідти 
воно перейшло в англійську мову, 
трансформувавшись у jeans. Назва 
матеріалу утворилася від топоніму 
Генуя. Саму тканину виготовляли 
у Франції, в місті Нім (de Nimes), 
а Генуя постачала фарбник – ін-
діго. У слов'янські мови іменник 
«джинси» увійшов в другій поло-
вині 20 ст.
Історики вже давно прослідкува-
ли походження джинсів за їхніми 
назвами в англійській мові: denim 
і jeans. Перша вказує на французь-

ке місто Нім, яке славилося своїми 
цупкими тканинами, друга – на 
італійську Геную з її текстильними 
фабриками.
Перші джинси з'явилися у амери-
канських вантажників. В письмо-
вих джерелах збереглися уривчасті 
відомості про те, що в середині 17 
ст. з Генуї в Північну Європу (осо-
бливо в Англію) постачали дешеву 
тканину цього типу.
Зображення, ймовірно джинсо-
вого одягу, виявлені мистецтвоз-
навцями на картинах невідомого 
італійського майстра середини 17 
ст., умовно названого «майстром 
блакитних джинсів».
У Великобританію з Генуї ввозили 
тканину, яка пізніше отримала на-
зву денім. З неї шили штани і про-
давали їх у всій Європі під назвою 
джейн або джин.
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У 1750 році Джон Холкер створив 
«Книгу зразків текстильної проми-
словості Франції», де були описані 
і зображені вісім моделей брюк, 
схожих на сучасні джинси.
Близько 1300 року н.е. у фран-
цузькому місті Німі виготовляли 
полотно serge de Nimes. Через 150 
років з цієї тканини під назвою 
denim почали шити джинси.
Близько 1492 року експедиція 
Христофора Колумба відправилася 
на пошуки нового шляху в Індію. 
Вітрила на кораблях також були 
пошиті з цієї ж тканини.
1597 рік – італійські матроси з міста 
Генуя носять штани з вітрильного 
полотна. З часом їх почали нази-
вати дженес або на американський 
лад, джинс. З'явившись в середині 
19 ст. як спецодяг ковбоїв та золо-
тошукачів, до сьогодні практичні 
джинси завоювали увесь світ.
20 травня 1873 року Лейб Штраусс 
(він же Леві Стросс), син єврея-ло-
точника, який за 20 років до цього 
перебрався в Америку, отримав 
патент № 139121 Бюро патентів 
і торгових марок США (US Patent 
and Trademark Office) на виготов-
лення «робочих комбінезонів без 
бретель з кишенями для ножа, 
грошей і монет». До того часу 
Стросс успішно продавав тканини 
в Нью-Йорку і в Каліфорнію подав-

ся в пік «золотої лихоманки»: Він 
планував шити одяг з англійської 
парусини і збувати його старате-
лям. Штани здобули популярність. 
Вони були товстими; пошитими з 
бавовни, а не з шкіри, щоб їх мож-
на було прати; з трьома великими 
кишенями – двома попереду і од-
нією позаду, а також з ще однією 
маленькою кишенею для монет. 
В якості фарбника обрали найстій-
кіший на той момент індолу (тем-
но-синій). Перші джинси коштува-
ли 1 долар 46 центів.
Особливість джинсової тканини, 
що надає їй характерного вигля-
ду, полягає в способі фарбування 
тканини. Як правило, фарбується 
не вся тканина повністю. Перед 
прядінням фарбують лише одну 
з систем ниток: поздовжню або 
основну. Поперечна система ни-
ток не фарбується. Тому зі звороту 
тканина може виглядати блідішою, 
ніж з лицевого боку.
Види джинсу:

• денім – найдорожча ткани-
на, груба, після прання стає 
м'якшою;

• шабрі – різновид деніму;
• ламана саржа;
• джин – дешева, рівномірно по-

фарбована тканина, різновид 
деніму, нитки переплетені по 
діагоналі;

•  стретч (en) – бавовна з еласта-
ном або лайкрою;

• натуральний стретч – рамі 
(китайська кропива), 44-45% 
з бавовною;

• екрю (écru) – нефарбована 
бавовняна тканина.

З історією, видами та походженням 
джинсу все з’ясували, в наступній 
публікації перейдемо до ще цікаві-
шого – технічного боку створення 
джинсів і пост-обробки вже гото-
вих виробів.
Більше цікавих публікацій Ви 
можете знайти на нашій сторінці 
у Facebook: 
www.facebook.com/a.tex.kiev

Пізнавайте світ легкої промисло-
вості разом з «А-Текс» 
та «Freudenberg»!

Детальна інформація: 
+38 044 492 32 79
info@a-tex.kiev.ua
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Виробнича лінія складається з 
в'язальних перчаточних авто-
матів. Є автомати 7 класу, 10 
класу, 13 класу, 15 класу.
Автомати в процесі складання     
і програмування налаштовують-
ся під розмір. Основні розміри M і L.
Рекомендуємо зупинити свій 
вибір на перчаточних автома-
тах від компанії Shaoxing Jinhao 
Machinery co., Ltd, торгова мар-
ка JOMDA:
http://www.jinhaojx.com/en/index.asp
Ці перчаточні автомати, за більш 
ніж 20 років імпорту, зарекомен-
дували себе як найбільш техно-
логічні і якісні з тривалим термі-
ном експлуатації.

Пропонована виробником мо-
дель GD-D
Продуктивність автоматів:

• 7 клас: 
   360 пар рукавичок за 24 години;
• 10 клас: 
   260-280 пар рукавичок за 
   24 години;
• 13 клас: 
  180 пар рукавичок за 24 години.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
РОБОЧОЇ РУКАВИЧКИ

Всі автомати обладнані при-
строєм Х-нитки.
Такий пристрій дозволяє обро-
бляти бортик рукавички висо-
коусадковою термониткою, яка 
під впливом температури за-
кріплює бортик рукавички. Ця 
процедура дозволяє виключити 
операцію зашивання бортика 
на оверлок.

Операції оверлочіванія бортика 
рукавички виконують на спе-
ціальній машинці – оверлоці 
для рукавиць.
Характеристики оверлока:

• Кількість ниток: 3
• Швидкість гол. вала: 5500-6000 

об/хв.
• Довжина стібка: 0-5 мм.
• Тиск лапки: 6 мм.
• Рівень шуму: 84 Дб.
• Ширина оверлочіванія: 1.5-6 мм.
• Потужність двигуна: 220 В/250 Вт.

Рекомендуємо оверлок від 
JOMDA. Моделі цієї марки, за-
рекомендували себе як надійні 
і продуктивні вироби. Можна 
знайти моделі від 450 до 6500 
доларів. Ми імпортували більш 
дешевші моделі – замовники не 
задоволені надійністю і продук-
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тивністю. Дорожчі моделі – на 
розсуд.
Таким чином робоча в'язана ру-
кавичка готова. Але для додан-
ня більш високої зносостійкості 
і нових властивостей, на рука-
вичку наносять покриття з ма-
люнком або обливне покриття:
Класичним є точкове покриття 
ПВХ.

Малюнки можна наносити різ-
ні, в залежності від дизайну і 
бажання виробника чи дистри-
бютора. Покриття з малюнком 
наносять на спеціальних друко-
ваних верстатах. 

JOMDA пропонує верстат типу 
«крокодил» моделі GD-TD. За-
гальний вигляд на сайті JOMDA.

Характеристики такого верстата:
• Кількість форм: 46.
• Продуктивність: 17000-20000 пар / 

24 години.
• Необхідний тиск повітря: 0.4 MПа
• Витрата повітря:  0.6м х 0.6м х 

0.6 м/min. 
• Споживання ел.енергії: старт – 

14 кВт, робочий стан – 6 Вт.
• Підключення: 3 / 380 В 50 Гц.
• Вага: 900 кг.
• Розміри: 5700 х 1800 х 1500.
• Робоча температура: 0-250 °С.

Альтернативне обладнання: 
Виробник – Dongguan Hoystar 
Printing Machinery Co., Ltd. Гон-
конг. Світовий лідер у вироб-
ництві друкарського обладнан-
ня. Посилання на сайт компанії 
http://www.hongyuan-pad.com/
products/rotate-screen-printing-
machine/
Найдемократичніша модель 
GW-100TRS-G.

Характеристики:
• Максимальний розмір друку: 130 мм 

х 180 мм.
• Швидкість нанесення друку:   800 

штук на годину.
• Споживання ел. енергії: 3.2 кВт.
• Розміри машини: 1150 х 950 х 1550.
• Вага: 120 kg.
• Кількість консолей: 5.
• Кількість сушильних систем: 2. 

Ціна такого пристрою буде де-
шевше, але одна незручність в 
експлуатації: необхідно, перш 

за все, наносити ПВХ на ліву/ 
праву напівпару, потім перевер-
тати форму і рамку і наносити 
ПВХ на праву / ліву напівпару.
Зараз, на наш запит, розроблен 
новий пристрій – на 6 консолей з 
подвійною формою (права-ліва). 
Перша така машина відванта-
жена в Каховку. Характеристи-
ки аналогічні попередній мо-
делі за винятком:

• кількість консолей: 6;
• продуктивність: 1000 пар/год;

• кількість інфрачервоних сушок: 3;
• витрата ел.енергії: 4,5 кВт.

Будемо раді співпрацювати з 
вами.

Konstantin Zdorenko
+380 93 3223348
+380 67 4015609

ivk2.kiev.ua
ivk-ua.all.biz
ivk.zakupka.com
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Сучасна швейна машинка, до-
повнена побутовим оверлоком, – 
ось кращий комплект «для лову» 
прибутку просунутому домого-
сподарству або індивідуальному 
підприємцю. Та й невеликому біз-
несу такий самодостатній підхід в 
своєму виробництві – тільки під-
мога, адже всім відомо: «Хочеш 

ВИРОБНИК ПОБУТОВИХ ШВЕЙНИХ 
МАШИН І ОВЕРЛОКОВ «LEADER» – 

НЕЗДОЛАННИЙ РУХ ВПЕРЕД!
Сьогодні відбувається справжній бум в модернізації функціональних 

можливостей побутових швейних машин і оверлоков. 
І компанія-виробник «Leader» – одна з тих, хто його очолює.

допомогти людині – даруй не риб-
ку, подаруй вудку!»
Модний і комфортний одяг, впіз-
наваний домашній текстиль з еле-
ментами саме вашого фірмового 
стилю, дорогі індивідуальні на-
ряди, в яких ми відзначаємо свої 
кращі святкові дні, будь то весіл-
ля або ювілей, – все це можливо 

відшити практично в домашніх 
умовах на найвищому виробничо-
му рівні. І навіть виворіт вироба, 
при наявності оверлока від фірми 
Leader, буде відповідати найви-
щим вимогам споживача.
Заснована у 1992 році компанія 
«ВЕЛЛЕС» спеціалізується на про-
дажу швейного обладнання для 
домогосподарства.
З 1992 року основним напрямком 
діяльності групи компаній «ВЕЛЛЕС» 

Leader NewArt 50
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стає продаж швацьких машин і 
швейного обладнання для дому та 
бізнесу.
У знаменному для «Velles» 2006 
року, компанії заслужено присвоєно 
звання «Краще підприємство року»!

Унікальний бренд
«Leader»
З моменту свого створення цей 
виробник зосередився на вироб-
ництві та продажу краєобметоч-
них і швейних машин для будин-
ку. Власне виробництво «Leader» 
розмістив на заводах в країнах 
Азії. Він забезпечує оверлоками і 
побутовими швейними машинами 
Україну, держави СНД, а також 
Східну Європу і Балтію. Під керів-
ництвом наших і зарубіжних фах-
івців, на виробництві, що має в 

світі надійну репутацію, випуска-
ються машини, які впроваджують 
інновації в свої технологічні лінії  
і надійно контролюється якість 
продукції бренду.
Відповідно до вимог часу Leader ак-
тивно освоює IT-технології і в 2011 
році компанія запустила в роботу 
свій сайт. Одночасно модельний 
ряд бренду динамічно розвиваєть-
ся і поповнюється новинками, осна-
щеними новим функціоналом.
Оверлоки бренд Leader випускає з 
2014 року. 
Виробництво налагоджено на тай-
ванському заводі і вперше пред-
ставлений 3-4х нитковий оверлок. 
Максимальна завантаженість за-
воду замовленнями свідчить про 
велику популярність продукції 
Leader. Компанія регулярно про-
водить семінари, майстер-класи з 
навчання своїх покупців.
Швацькі машини фірми Leader 
оснащені більш ніж двома десят-
ками функціональних операцій, а 
також вертикальним човником. 
Їх різноманітний модельний ряд 
регулярно доповнюється вдоско-
наленими новинками.
Комплектація швацьких машин 
для будинку продумана до дріб-
ниць і максимально сприятли-
ва користувачеві. Комплектація 

містить набори голок, додатко-
ві стандартні лапки, шпульки, а 
також інструменти, які необхідні 
при експлуатації машинки щодня. 
У комплект входить і покриття, 
призначене для зберігання маши-
ни. Деякі екземпляри модельного 
ряду забезпечені додатковими ак-
сесуарами.
Історія розвитку компанії – вироб-
ника «Leader» – це історія успіху!
Широкий асортимент побутових 
швейних і краєобметочних ма-
шин на піку розвитку технологій, 
актуальне оновлення модельно-
го ряду, надійність, відповідність 
ціни і якості продукції – ось основ-
ні характеристики бренду! Все це 
офіційно підкріплюється дворіч-
ною гарантією на швейну машину 
від її виробника.

www.velles.com.ua

Leader NewArt 100

Leader NewArt 200

Leader NewArt 300
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Виробниче підприємство 
Collective вітає Вас!
Підприємство Collective є українсь-
ким виробником з 1998 року, і за цей 
час зарекомендувало себе як надій-
ний партнер, що виробляє якісну 
продукцію за доступними цінами. 
Особлива увага приділяється якості 
продукції, термінам виготовлення та 
швидкості обслуговування.
Нижче представлені товари, які ми 
виготовляємо за вашими замов-
леннями.
ПП Collective пропонує:

• Шнурки для взуття та одягу
• Шнури круглі
• Шнури плоскі
• Шнури для в'язання
• Канат декоративні та шторні
• Шнури еластичні для полігра-

фії та одягу 
• Тасьми еластичні з логотипом
• Плечові накладки (підплічники)
• Тасьми та стрічки декоративні
• Тасьми ремінні та тасьми об-

лямівочні
• Канти текстильні
• Етикетка жаккардовая
• Оплітки кабельні
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Компанія орієнтована на довго-
строкову співпрацю і завжди при-
кладає максимум своїх зусиль, 
щоб задовольнити клієнта. Якісний 
матеріал з якого виготовляється 
продукція, служить хорошою запо-
рукою таких відносин, а кваліфіко-
ваний персонал, створить продук-
цію відповідно до побажань клієнта 
або ж проведе консультацію і під-
бере саме те, що вам треба.
Підприємство розглядає мож-
ливість співпраці з виробника-
ми одягу, взуття, а також шукає 
партнерів. Розроблено програму, 
спрямовану на залучення дилерів, 
які працюють в регіонах України на 
взаємовигідних умовах.

Будемо раді співпраці:
www.collective.com.ua

www.ctv.prom.ua
063 922 00 28

collective.ctv@gmail.com
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25 липня відбулась презентація 
комбінату «Камволь» (Мінськ), 
який спеціалізується на виготов-
ленні різноманітних вовняних та 
напіввовняних тканин костюмної 
групи. Зустріч-презентація  відбу-
лась у Посольстві Білорусі в Україні 
на запрошення білоруської сто-
рони. Серед запрошених гостей 
були: представники посольства, 
Асоціація «Укрлегпром», представ-
ники компаній-виробників, торгі-
вельні компанії, та представники 
медіа – ресурсу «Швацька справа 
та мода». 
На презентації були присутні керів-
ники великих компаній, серед 

яких: генеральний директор ком-
бінату «Камволь» Субботко Ана-
толій Анатолійович, представники 
комбінату «Камволь» з цивільно-
го асортименту (костюмна група), 
керівники офіційних представників  
ВАТ «Камволь» в Україні: Зайчук 
Сергій Миколайович ТОВ «Союз-
Текстиль», м.Київ, ШкарупаОлек-
сандр ЯковичТОВ «Оршанський 
льонокомбінат», м. Одеса.
Відзначимо, що ТОВ «Оршанський 
льонокомбінат» працює на ринку 
України з 2007.... року та зареко-
мендував себе не тільки як вироб-
ник льняних тканин, штучних та 
швейних виробів з льону, але і як 
надійний постачальник та партнер.
Керівництво комбінату ознайоми-
ло учасників з історією ВАТ «Кам-
воль», його виробничими потуж-
ностями, асортиментом  і зразками 
тканин, а також планами щодо 
взаємного тривалого співробіт-
ництва  з Україною.
«Камволь» – мистецтво створюва-
ти тканину
ВАТ «Камволь» – найбільший в Бі-
лорусі виробник чисто вовняних і 
напіввовняних тканин костюмно-
го і сукняного асортименту –по-
чав свою роботу в далекому 1955 
році. За цей час у комбінату були і 
хороші часи, були і важкі для ви-
робництва періоди. Однак в 2016 
р. пройшла повна модернізація 
підприємства і тепер виробничий 
цикл здійснюється на високотех-
нологічному обладнанні провідних 
європейських виробників.

Нове обладнання та технології, до-
бірна сировина та кваліфікована 
робота персоналу забезпечують 
високу якість тканин «Камволь», в 
виробництво яких закладено понад 
80 операцій. Так спочатку вовняне 
волокно із сумішевої камери потра-
пляє в машину кардочесання. Для 
додання пряжі і тканині кольору 
фарбування проходить в апаратах 
під тиском. З готової рівниці на пря-
дильних машинах кільцевим спосо-
бом прядіння виробляється пряжа 
різних сумішевих складів.
На підприємстві, також, виробля-
ються і нові види пряжі: сайра, 
коріспан, сайраспан. Для поліп-
шення якості пряжа перемотується 
на мотальних апаратах. Устатку-
вання дозволяє скручувати пряжу 
в два складання за одну операцію. 
Контроль натягу нитки і щільності 
намотування – автоматичний.

«КАМВОЛЬ» 
ПРОПОНУЄ ТКАТИ ВИГОДУ

Понад 300 артикулів і більше 2000 кольоромалюнків. Саме таке 
різноманіття пропонує в своїх  промислових колекціях підприємство 

«Камволь», в тому числі і інноваційні тканини діапазону 
Super-120s і Super-140s. 
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пост-реліз

Щодо обладнання, то тканини 
різних типів виробляються на 
ткацьких верстатах Picanolі. Ро-
бота на обладнанні такого рівня 
забезпечує дуже високу якість 
суворих тканин і при підвищеній 
продуктивності скорочує термі-
ни виконання замовлень. Зіткана 
тканинапроходить мокру обробку, 
промивається на спеціальних ма-
шинах, заварюється для зниження 
схильності до заломів при наступ-
них обробках, потім висушується. 
На цьому ж етапі обладнання дає 
можливість надати тканині різні 
ефекти: зм'якшуючі, антистатич-
ні, брудо та водовідштовхувальні, 
олієвідштовхувальні.
Заключна обробка тканини прохо-
дить на стригальних машинах: пресі, 

безперервному декатирі, автоклав-
номдекатирі. Результат – готова 
тканина має комплексом нових, 
функціональних властивостей і па-
раметрами, які відповідають світо-
вим стандартам. При цьому співвід-
ношення за характеристиками: 
мода, ціна, якість, функціональність 
у тканини «Камволь» оптимальне.
Тож якщо ваше підприємство спе-
ціалізуєтесь на пошитті формено-
го і корпоративного одягу, одягу 
для школярів, то тканини «Кам-
воль» – те, що вам потрібно! Во-
вняні, віскозні і поліефірні волок-
на тканини володіють високими 
гігроскопічними властивостями, 
гарною повітряпроникністю. А во-
вняні костюмні тканини – симбіоз 
комфорту природного вовняного 

волокна, еластичності і пружності 
синтетичної нитки, що позбавляє 
костюми від витягування.
Важливим фактором для прийнят-
тя рішення про співпрацю з «Кам-
воль» має стати і те, що білоруські 
підприємства приділяють велике 
значення ДЕСТам і завжди дотри-
муються заявленого складу тканин.
Незаперечна інноваційність тка-
нин «Камволь» і багатий асор-
тиментний ряд дозволить вам 
створювати за допомогою тка-
нин «Камволь» не просто якісну, 
а стильну,сучасну продукцію, що 
зробить ваше підприємство висо-
коконкурентним!
Тканини ОАО КАМВОЛЬ  Ви може-
те придбати у офіційних представ-
ників  ТОВ Союз-Текстиль та ТОВ 
Торговий дім Оршанський льоно-
комбінат-Одеса.

Офіціальний представник в Україні:
ТОВ «ТД Оршанський льонокомбі-
нат–Одеса»

+38 067 7811893
+28 067 5567937
+38 093 2160938 Viber
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Спад виробництва легкої промисловості за 6 місяців 
2019 р. вже досяг 10,5%, а експорту – 2,3% проти 
відповідного періоду 2018 р. І це після відновлення у 
надзвичайно складних умовах позитивного тренду як 
виробництва: (2016 р. – 102,2%, 2017 - 107,2%, 2018 
р. – 96,8%), так і експорту (2016 р. – 107%, 2017 – 
113,3%, 2018 р. – 111,8%). Адже, індустрія вимушена 
працювати у багаторічних нерівних умовах конкурен-
ції на внутрішньому ринку через контрабанду, засил-
ля азійського імпорту та «секонд-хенду», заниження 
митної вартості готових товарів, можливості реалізації 
галузевих товарів без обліку і контролю тощо. 
Натомість, імпорт галузевої продукції динамічно зро-
стає та перевищує експорт вже у 2,2 рази. За 2018 р. 
імпорт зріс на 17,9% і досяг 2,66 млрд.дол. США. 

ЩО ВБИВАЄ УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГПРОМ?

При цьому у минулому році агресивна динаміка зро-
стання імпорту саме готових виробів: одяг трикотаж-
ний – 140,2% (у т.ч. блузки жін. – 207,5%, дитячий 
одяг трикотажний – 184,9%), одяг текстильний – 
128,9% (у т.ч. сорочки чол. – 161,5%, білизна жіноча 
і чоловіча – 295% і 171% відповідно, костюми спор-
тивні – 174,1%), білизна постільна, кухонна - 143,1%, 
ковдри і пледи  - 137,4%, готові вироби зі шкіри – 
122,7%, взуття – 136,5% (у т.ч. шкіряне взуття – 
150,4%, інше взуття (найдешевше) – 605%).  
Окрім кількісного зростання імпорту готових виробів, 
у минулому 2018р. зафіксовано значне зниження мит-
ної вартості готових товарів проти 2017р., зокрема, по 
одягу загалом – зниження ціни на 20% (або на 4,22 
дол/кг), а по окремих видах: блузки трикотажні жі-
ночі - на 56% (на 15 дол/кг), одяг дитячий трикотаж-
ний – на 40,6% (на 10,33 дол/кг), костюми трикотаж-
ні для жінок – на 32,1% (на 8,15 дол/кг), костюми, 
піджаки трикотажні для чоловіків – на 27,2% (на 6,28 
дол/кг), сорочки чоловічі – на 52,4% (на 14,7 дол/кг), 
костюми чоловічі – на 20,7% (на 4,71 дол/кг), костю-
ми жіночі – на 16,2% (на 4,7 дол/кг), взуття шкіряне – 
на 20,7% (на 3,95 дол/кг), інше взуття – на 19,5% (на 
1,7 дол/кг).

Слід звернути увагу, що на 2-му місці (після Китаю) 
за обсягами імпорту на український ринок – Туреч-
чина, з часткою – 11,2%. Обсяг галузевого імпорту 
з Туреччини у минулому році стрімко зріс у 1,5 раза 
(на 97,5 млн.дол.США)  і досяг 297 млн.дол.США. У 
2018 р. імпорт готових турецьких виробів бив рекор-
ди зростання: одяг трикотажний зріс у 3,2 раза, одяг 
текстильний – у 2,5 рази, взуття – у 2,8 рази. З огля-
ду на це та переговорний процес з Туреччиною про 
укладення Угоди про зону вільної торгівлі, Асоціація 
«Укрлегпром» продовжує наполягати на позиції збе-
реження ввізних мит на готові турецькі товари легкої 
промисловості.  
За І півріччя 2019 р. імпорт досяг 1336,7 млн.дол.США 
(114,1% до І півріччя 2018). Причому, стабільно зро-
стає, насамперед, імпорт готових виробів (одяг три-
котажний – 142,9%, одяг текстильний – 127,7%, до-
машній текстиль – 128,5%, взуття – 146,9%, вироби 
зі шкіри – 121,5%. Натомість, по імпорту майже всіх 
сировинних груп товарів, що споживаються українсь-

кими виробниками (волокна, пряжа, тканини) маємо 
спадний тренд (шовк – 96,9%, вовна – 91,2%, бавов-
на – 92,6%, синтетика 55 гр. – 82,6%). 
Негативна динаміка імпорту сировини у 2019 році 
зумовлена процесами реорганізації митної служби, 
ускладненими контрольними процедурами розмит-
нення тканин через високі контрабандні ризики (ча-
сто спостерігалося завищення контрактної вартості 
сировини, перекодування, постійний відбір проб і 
зразків для лабораторних досліджень тощо). Нестача, 
несвоєчасні поставки та здорожчання імпортної сиро-
вини для швейних, трикотажних та інших підприємств 
дестабілізували роботу галузевого бізнесу, призвели 
до скорочення обсягів виробництва одягу та інших го-
тових текстильних виробів, зриву окремих контрактів 
за замовленнями, у т.ч. на експорт. 
Індустрія потребує виваженої державної промислової 
політики, зрозумілих прозорих та рівних правил гри 
для всіх учасників ринку, захисту і просування націо-
нальних інтересів.

Матеріали надано Асоціацією «Укрлегпром»
www.ukrlegprom.org

Легка промисловість: виробництво, експорт, імпорт
динаміка приросту/спаду показників, у % до попереднього року

7,0
13,4 11,7

18,0
10,6

-21,4

І півріччя
2015 2016 2017 2018 2019

-27,9

11,5

-2,3

14,1

експорт імпорт виробництво

Внутрішній ринок: структура імпорту готових товарів

Топ-10 світових імпортерів 
секонд-хенду у 2017 р.

1. Пакістан
2. Малайзія
3. Україна
4. Росія
5. Камерун
6. Кенія
7. Нідерланди
8. Гватемала
9. Індія

10. Туніс
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Взуття
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З наближенням нового навчально-
го року актуальним для школярів, 
батьків та виробників стало пи-
тання про шкільний одяг. Адже у 
червні Указом Президента України 
В.О. Зеленського від 20.06.2019 р. 
№418 серед шести десятків різних 
рішень було скасовано і Указ від 
12.06.1996 р. «Про шкільну фор-
му для учнів середніх закладів ос-
віти». Водночас, залишається чин-
ною Постанова КМУ від 22.08.1996 
№1004 «Про запровадження 
шкільної форми для учнів середніх 
закладів освіти», якою запровад-
жено варіативні зразки шкільної 
форми для учнів, а кольорова гама 
тканин, модельні та конструктивні 
її особливості визначаються керів-
никами закладів освіти. 
Суспільні думки щодо обов’язко-
вості і доцільності шкільної фор-
ми також діаметрально різні. Слід 
зазначити, що для значної кіль-
кості українських виробників це 
постійна виробнича ніша на вну-
трішньому ринку, яка забезпечує 
життєдіяльність бізнесу, а для 

ЧИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ ШКІЛЬНИЙ 
DRESSCODЕ?
держави – зайнятість населення, 
джерело податкових надходжень, 
створення валового національно-
го продукту. Для споживачів – з 
одного боку, це ніби додаткова 
стаття витрат сімейного бюджету, 
але з іншого, маючи придбаний 
за бажанням або за погодженням 
з навчальним закладом комплект 
шкільного одягу (на вибір - піджак/
жакет, жилет, штани, спідниця, 
плаття, сарафан, сорочка, блузка, 
футболка з тканини чи трикотажу) 
впродовж року, а може й кількох, 
не потрібно задумуватись, у що 
одягнути дитину 180 днів на рік. 
У зв’язку з цим, Асоціація «Укр-
легпром» звернулася до Міністра 
освіти з проханням надати суспіль-
ству публічні роз’яснення (у ЗМІ, 
на офіційному сайті, інших ресур-
сах) щодо відміни чи збереження/
запровадження визначеного на-
вчальним закладом стилю і фор-
мату шкільного одягу. 
Разом з тим, Асоціація разом з 
виробниками звернули увагу та 
застерегли Міносвіти й освітні за-

клади про таке. Дитина у школі 
має відчувати себе комфортно і 
максимально безпечно протягом 
тривалого часу: близько 9 годин 
на день та 5 днів на тиждень. До 
нового навчального року надваж-
ливо правильно обрати одяг і 
взуття для школи, які не шкоди-
тимуть здоров’ю, працездатності 
та психологічному стану дитини. 
Сьогодні вся відповідальність у ць-
ому виборі покладена на батьків! 
Насамперед, слід звернути увагу 
на такі основні характеристики 
виробів: гігієнічність; безпечність, 
естетичність, якість, зручність кон-
струкції, маркування, матеріал. 
Адже, шкільна форма (одяг), виго-
товлена з хімічних волокон і ниток, 
без дотримання усталених вимог, 
може викликати хронічні алергії, 
провокувати захворювання шкіри, 
впливати на періодично повторю-
вані симптоми лихоманки, хроніч-
ний нежить, астматичні напади, 
екземи, головні болі тощо. 
Текстильні матеріали у процесі ви-
робництва піддаються фарбуван-
ню, апретуванню, обробці різними 
хімреагентами для надання певних 
властивостей. Вимоги безпеки до 
матеріалів текстильних, шкіряних, 
хутрових та виробів з них в Україні 
встановлюють:

• Державні санітарні норми та 
правила «Матеріали та виро-
би текстильні, шкіряні і хутро-
ві. Основні гігієнічні вимоги», 
затверджені наказом МОЗ від 
29.12.2012 р. №1138;

• ДСТУ 4239:2003 «Матеріали 
та вироби текстильні і шкіряні 
побутового призначення. 
Основні гігієнічні вимоги»;

• СанПіН №42-125-4390-87 
«Вкладення хімічних волокон 
у матеріали для дитячого одя-
гу та взуття відповідно до їх 
гігієнічних показників». 

Що раніше гарантувала спо-
живачам законодавча норма 
про шкільну форму? 
Перевірку вітчизняних виробників 
шкільної форми (а також дитячого 

ТM Milana
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одягу і взуття) на обов’язкову на-
явність Сертифікатів відповідності 
установленим вимогам, техноло-
гічним зразкам та Гігієнічних ви-
сновків про безпеку продукції. Це 
передбачало контроль безпечності 
виробництва продукції на всіх ета-
пах: від сировини, матеріалу, кон-
струкції, технології, виробничого 
процесу, готової продукції, умов її 
зберігання, транспортування, ре-
алізації.
Що ми бачимо сьогодні у ЗМІ? 
Громадські активісти із захисту 
прав споживачів напередодні на-
вчального року часто здійснюють 
контрольні закупки шкільних одя-
гу, взуття, приладдя, роблять ла-
бораторні експертизи, і часто от-
римують висновки про наявність 
шкідливих для здоров’я хімічних 
сполук, використання синтетитики 
або неякісних матеріалів, невідпо-
відність установленим санітарним, 
технічним, іншим нормам, відсут-
ність маркування, невідповідність 
складу сировини заявленим еко-
стандартам тощо. Однак, при іден-
тифікації зразків із порушеннями, 
у т.ч. санітарно-гігієнічних норм 
життя і здоров’я, виявляється, що 
виробника/продавця такого товару 
або неможливо встановити/знайти 
через відсутність відповідного мар-
кування; або це імпортний товар, а 
його реалізатор немає документів, 
що засвідчують його безпечність. 
Контроль за імпортними товарами 
фактично не здійснюється! 
Частка вітчизняного виробництва 
на внутрішньому ринку складає 
лише 10-20% за різними групами 
галузевих товарів, майже полови-
на українського одягу і взуття екс-
портується (переважно до Європи) 
відповідно до високих європейсь-
ких стандартів якості та безпечно-
сті продукції, у т.ч. на замовлен-
ня світових брендів. Натомість, у 
структурі імпорту готових виробів 
за кількістю (у кг) новий одяг скла-
дає лише 8,3%, взуття та вироби зі 
шкіри – 12,1%, килими і домашній 
текстиль – 9,4%, та понад 54% - 
товари «секонд-хенд».
Звідки в Україну імпортується 
одяг і взуття? 
Це переважно країни Азії. Так, се-
ред топ-10 імпортерів, що ввозять в 
Україну 87% трикотажного одягу – 

75,3% з Азії: Туреччина, Китай, 
Бангладеш, Камбоджа, В’єтнам, Ін-
дія, Пакистан. Подібна ситуація з 
текстильним одягом – загалом 
77,5% імпорту забезпечили: Китай, 
Туреччина, Бангладеш, В’єтнам, 
Пакистан, Камбоджа, Індія. На рин-
ку взуття - 77,3% у топ-10 імпор-
терів: Китай, В’єтнам, Індонезія, 
Туреччина, Бангладеш, Індія.
До того ж в Україні повсюдно має 
місце торгівля без обліку і контр-
олю, у т.ч. шкільними і дитячи-
ми товарами. На ринку повно 
контрабандного товару невідомо-
го походження, а також товарів 
«секонд-хенд», що може реалізо-
вуватися і під видом нового товару 
(з пришитими новими ярликами), 
в т.ч. через Інтернет-торгівлю, 
соцмережі без жодних зобов’язань 
та відповідальності.
Вживаному одягу (ввозиться у ва-
куумованих мішках вагою до 100 
кг, де може бути спресовано що за-
вгодно, у т.ч. одяг померлих, хво-
рих людей зі збудниками хвороб) 
повинні проводити спеціальну де-
зінфекцію хімпрепаратами, зокре-
ма обробляють небезпечним для 
здоров'я формальдегідом, який 
внесений до списку канцерогенних 
речовин. Формальдегід токсичний, 
засвоюється через вдихання, на-
копичується в організмі та діє на 

нього як подразнюючий газ, ви-
кликає дегенеративні процеси в 
паренхіматозних органах, сенси-
білізує шкіру, негативно впливає 
на генетичний матеріал, репродук-
тивні органи, дихальні шляхи, очі, 
центральну нервову систему.
А чи проводять дезінфекцію? 
В інтерв’ю ТРК «Україна» з уст 
німецького постачальника секонду 
прозвучала правда: «Україна, як 
правило, закуповує найдешевший 
несортований, (а значить необро-
блений на спецфабриках у Євро-
пі!!!) секонд-хенд!». При цьому, 
щороку в Україну ввозиться понад 
100 млн.кг вживаних одягу, тек-
стилю, взуття. У 2017 р. Україна на 
ІІІ місці, а в 2018 р. – на ІV місці у 
світі за обсягами імпорту «секонд-
хенду», після Пакистану, Малайзії 
та Кенії! Торік ввезено 130 млн.кг 
«секонд-хенду» – більше 3 кг на 
КОЖНОГО жителя України!
Світовий досвід і Україна 
Шкільна форма почала свою 
історію у XVI ст. з Великобританії, 
тут у кожній школі діє своя фор-
ма, до якої обов'язково додається 
кепка або капелюх з логотипом 
школи, а також краватка, верхній 
одяг і навіть шкарпетки. У Німеч-
чині ніколи не було єдиної шкіль-
ної форми, в окремих навчальних 

ТM Milana
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закладах існувала своя. У Франції 
ситуація дещо схожа – в кожній 
школі своя форма, але до 1968 р. 
у них були єдині правила одягу в 
школі. У Туреччині теж прийнято 
носити шкільну форму, цікаво, що 
саме за кольором можна відрізни-
ти, в якому класі вчиться школяр. 
У Японії шкільна форма приблиз-
но однакова в кожній школі: білі 
сорочки і темні піджаки. Носять 
шкільну форму і в Мексиці, Мон-
голії, Сінгапурі, Індонезії, Австралії 
та Новій Зеландії. Китай, Колумбія 
і Малайзія теж не відстають. І на-
віть в Африці є своя шкільна фор-
ма. Наприклад, у мусульманських 
школах обов'язковим атрибутом 
вважається хустка для дівчаток. У 
США і Канаді носити шкільну фор-
му обов'язково у всіх приватних 
школах, а ось в державних немає 
єдиної форми одягу. 
Наприклад, у лондонській школі 
Елізабет Гарретт Андерсен учням 

пропонується самим брати участь 
в розробці власної шкільної фор-
ми. Такий підхід дозволяє краще 
враховувати побажання дітей, і 
зробити шкільну форму дійсно 
зручною і ошатною. 
В українських школах сучасний 
шкільний одяг також відійшов від 
усталених норм єдиної «форми», 
асоційованої з радянським мину-
лим. Вітчизняні виробники згідно 
з ринковим попитом, урахуванням 
модних тенденцій, урізноманітни-
ли шкільний одяг, запропонували 
нові фасони, тканини, кольори, 
сезонні комбі-варіанти зі зручним 
в експлуатації трикотажем та мо-
делями у спортивному стилі, ви-
готовленими з безпечних якісних 
матеріалів. 
В Україні, як і в інших країнах, 
останнім часом, незалежно від 
наявності державних указів, спо-
стерігалась мотивація освітніх 

установ до запровадження фірмо-
вого стилю шкільного одягу, часто 
з елементами українських тради-
цій, для виховання гарного смаку 
до ділового одягу, поваги і знання 
власної історії, як важливих скла-
дових формування особистості та 
успішної самореалізації молодого 
покоління у майбутньому житті. 
Асоціацією «Укрлегпром» з 2010 
р. започатковано Конкурс шкіль-
ної форми з показами шкільних 
колекцій за участю школярів, який 
проводився у різних форматах в 
рамках зимових Міжнародних ви-
ставок «Кyiv Fashion» серед націо-
нальних виробників. Одна з цілей 
конкурсу – залучення до синергії 
сторін (школа, батьки, учні, дизай-
нери, виробники) для створення 
якісного сучасного і цікавого, перш 
за все, для школярів продукту – 
шкільного стилю, одного з чин-
ників, що викликає інтерес як до 
навчального закладу, так і проце-
су навчання. А це ж адаптація до 
реалій життя та один з важливих 
аспектів Нової української школи.
Міністр освіти та науки Лілія Гри-
невич у своїх публічних виступах 
неодноразово пояснювала, що 
адміністрації навчальних закладів, 
вчителі, батьки та учні мають пра-
во вирішувати, в якому одязі діти 
ходитимуть до школи. До того ж, 
наявність оригінального шкільного 
дрес-коду, з одного боку, є візитів-
кою навчального закладу, що з 
першого погляду ідентифікує його; 
а з іншого, ‒ сприяє створенню 
єдиного командного духу, патріо-
тизму альма-матер, збереженню і 
примноженню шкільних традицій, 
поліпшенню зовнішнього вигляду 
учнів, гарантує забезпечення які-
сним ергономічним одягом. 
Забезпечення споживачів шкіль-
ним одягом вітчизняного вироб-
ництва за оптимальним співвід-
ношенням «ціна-якість» можливо, 
якщо запровадити пряму взає-
модію між навчальними закладами 
та виробниками (без торгових по-
середників), а ще краще – із залу-
ченням фінансової участі місцевих 
територіальних громад.
Матеріали надано 
Асоціацією «Укрлегпром»

www.ukrlegprom.orgТМ Viani
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Datacolor – світовий лідер в області 
рішень в галузі управління коль-
ором, надає програмне забезпе-
чення, інструменти та послуги для 
підвищення точності, продуктивно-
сті та ефективності вашого робочого 
процесу. Протягом більше чотирьох 
десятиліть Datacolor заслужив репу-
тацію надійного лідера, надаючи не-
перевершені можливості, які швид-
ко вирішують весь спектр проблем 
з кольором в текстильної та швей-
ної промисловості, лакофарбових 
покриттях, автомобілебудуванні, 
пластиці, фотографії, відеографії, і 
інших галузях.
Глобальні команди забезпечують 
продаж, сервіс і підтримку в більш 
ніж 100 країнах Європи, Америки 
та Азії.
Те, як люди бачать колір, причи-
ни, за якими сприйняття кольору 
викликає так багато розбіжностей, 
захоплюючі і складні.
Datacolor ділиться цікавими фак-
тами про передачу кольору, які 
будуть корисні нашим читачам. 
Datacolor пояснює, фізіологію ко-
льоросприйняття світу людиною, 
розповідає про фізичні фактори 
сприйняття кольору, яким чином 
ці фактори можуть перешкодити 

ЧИ МАЄ КОЛІР ВИРІШАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ 
В ТЕКСТИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

 Чому важливо мати правильне розуміння цього питання?
ТОМУ ЩО колірні рішення та передача кольору залежать від 

багатьох факторів, таких, наприклад, як сприйняття кольорів, 
яке є індивідуальною особливістю фізіології людини.

нашій здатності бачити і описувати 
кольори.
Суб'єктивність сприйняття коль-
ору часто заважає якісно оцінити 
роботу і бачення дизайнера. Не-
правильне сприйняття кольорової 
палітри може перешкодити нашій 
здатності візуально підібрати колір 
до стандарту для поставленої 
мети. Datacolor розглянув фізичні 
фактори і фактори навколишнього 
середовища, які впливають на те, 
як ми сприймаємо колір, але це
тільки одна сторона медалі. Додат-
ково були розглянуті індивідуальні 
властивості людини, що вплива-
ють на сприйняття кольору, такі як 
вік, фізичне здоров'я і настрій.
Як бачите, існує досить багато 
факторів, що впливають на пра-
вильний вибір кольору, ось чому 
так важливо це контролювати. 
Саме ці питання вивчають і впро-
ваджують в сучасні технології фах-
івці компанії Data Color.
Світовий лідер в галузі технологій 
управління кольором Data Сolor® 
8 травня 2019 року оголосив про 
випуск нових рішень для управлін-
ня життєвим циклом кольорів для 
текстильних і швейних брендів, а 
також постачальників каталогів 
кольорів та барвників.

Нові пропозиції включають послу-
ги оцінки та лабораторний аудит, 
які значно скоротять час і вартість 
створення продукту.
QC Software – сучасний, іннова-
ційний, простий у використанні та 
багатофункціональний програм-
ний додаток для контролю якості 
кольору в будь-якій галузі. Аналі-
зуйте, повідомляйте, передавай-
те і візуалізуйте цифрові дані про 
колір в будь-який час.
Datacolor Tools – це простий у 
використанні додаток, що контр-
олює якість кольору для галузей 
промисловості, де точність кольо-
ру є найважливішим компонентом 
якості продукції. Це дає можливість 
об'єктивного аналізу, звітності, ко-
мунікації та візуалізації точних колір-
них результатів. Встановивши допу-
ски «придатний/не придатний», ви 
можете забезпечити постійну якість 
кольору і усунути суб'єктивність в 
процесі оцінки кольору. 
Це рішення призначене для фахів-
ців з розробки кольорів і контролю 
якості в текстильній, автомобіль-
ній, лакофарбової, пластикової, 
чорнильною, паперової, косметич-
ної та інших галузях.
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Інструменти Datacolor дозволяють 
оціните якість кольору, використо-
вуючи ряд формул різниці інтен-
сивності кольору, графіки та індек-
сів від CIE, TAPPI, ISO та інших. 
Datacolor SORT – удосконалене 
сортувальне ПО, кластеризація і 
звуження відтінків для управлін-
ня зміною кольору між рулонами в 
усьому процесі виробництва.
Datacolor MONITOR – вимірює і 
повідомляє про варіації кольору по 
центру сторони, щоб гарантувати 
наскрізну якість кольору.

Datacolor Color Hub – веб-рі-
шення, яке забезпечує безпреце-
дентний перегляд характеристик 
кольорів в режимі реального часу. 
Це хмарне сховище лабораторних 
і виробничих фарб, яке допоможе 
забезпечити узгодженість і якість 
відтінків у виробництві, виявляючи 
і роблячи коригувальні дії для окра-
шіваніяв режимі реального часу.
«Ніхто не розуміє, як колір впливає 
на бізнес, однак Datacolor постійно 
прагне розробляти нові рішення 
для управління кольором, які від-

повідають потребам наших клієнтів 
в сучасному комплексі глобальної 
ланцюжки виробництва», – сказав 
Дастін Бауерсокс, менеджер по 
ринку текстилю та одягу Datacolor.
Провідні світові бренди, виробни-
ки і творча еліта, використовують 
інноваційні рішення Datacolor для 
послідовного досягнення колірних 
еталонів більш ніж 45 років.

Для отримання додаткової інфор-
мації відвідайте:

www.datacolor.com
Якщо ви зацікавлені в спільній 
роботі з Datacolor, будь ласка, 
зв'яжіться з Барбарою Рудек, PR 
менеджер EMEA.

+49 173 5338732 
+49 172-4317574

rudek@datacolor.com

www.datacolor.com
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ТМ НАША ПРЯЖА – провідний 
постачальник напіввовняної 
пряжі в Україні!
Сьогодні найбільш якісною на-
піввовняною пряжею вважається 
пряжа із унікальної по своїм ха-
рактеристикам вовни мериносових 
овець та поліакрилонітрильного 
волокна (ПАН, нітрон). Вовна ме-
риносів еластична, пружна, та 
має чудові терморегулюючі вла-
стивості. Синтетичне поліакри-
лонітрильне волокно по механіч-
ним властивостям дуже близьке 
до вовни. Безсумнівними їх пере-
вагами є стійкість до атмосферних 
впливів, міцність та світлостійкість. 
Напіввовняна пряжа із вмістом 
волокна нітрону, майже не пілін-
гується, а готові вироби із такої 
пряжі гарно зберігають тепло, чу-
дово виглядають, тримають фор-
му, колір та не мнуться.
Вже більше ніж 15 років ТОВ «Ка-
скад-Текстиль» (ТМ НАША ПРЯЖА)   

є постачальником № 1 в Україні 
напіввовняної пряжі. Наша ком-
панія – є офіційним дилером ВАТ 
«Слонімської КПФ» (Республіка Бі-
лорусь). Основу асортименту скла-
дає трикотажна пряжа, складом 
30% вовна/ 70% ПАН, метричний 
номер 32/2. Кольорова гамма на-
раховує більше ніж 130 кольорів.
Широкий асортимент та до-
ступні ціни – запорука довго-
тривалої співпраці!
Наша компанія є одним з найбіль-
ших імпортерів пряжі в Україну, 
наш асортимент налічує більше, 
ніж 1000 позицій пряжі для машин-
ного та ручного в'язання, а геогра-
фія закупок охоплює такі країни як 
Республіка Білорусь, Туреччина, 
Італія, Польща, Індія та Китай.
Ми постійно розширюємо та по-
новлюємо свій асортимент:

• напіввовна (30/70)
• 100% акрил 

• бавовна з акрилом (50/50)
• віскоза з акрилом (50/50)
• 100% бавовняна пряжа

В цьому році ми презентуємо но-
винку на українському ринку - пря-
жу, виробництва польської фа-
брики. Під замовлення можлива 
поставка пряжі складу та кольору 
на вибір.

Вовна для валяння від вітчиз-
няного виробника!
ТМ НАША ПРЯЖА займається про-
дажем вовняної гребінної стрічки 
(топса) 100% Меринос 22-24 та 28 
мікронів для об'ємного в'язання та 
вовни для валяння від виробни-
ка. Кольорова гамма налічує біль-
ше ніж 50 кольорів. Товста пряжа 
100% Меринос використовується 
для в'язання пледів, шарфів, ша-
пок, кардиганів, чохлів для коля-
сок, предметів та елементів декору.
Для зручності роботи з нашими 
європейськими партнерами ми від-

НАША
ПРЯЖА –

ДЛЯ ВАШИХ 
ІДЕЙ!

ТОВ «Каскад-Текстиль» (ТМ НАША ПРЯЖА) має багаторічну 
історію і успішний досвід роботи у галузі легкої промисловості. 
Нашими клієнтами є найбільші виробники трикотажу, а також 

тисячі майстрів в'язання по всій Україні!
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+38 067 608 88 62 Київ                       
+38 050 407 29 36 Суми
+48 539 840 038 Краків

www.nasha-pryazha.com
www.cascadetextile.com.ua

крили представництво в м. Краків 
(Польща) – фірму UKRASIM Sp.z 
o.o., яка спеціалізується на про-
суванні вовняної гребінної стрічки 
(топс), а також здійснює консуль-
тації по можливості співпраці по 
поставкам пряжі з України.
Ми працюємо з давальницькою си-
ровиною та виконуємо замовлення 
на переробку вовни, льону, коно-
плі, синтетичних волокон, замов-
лення по фарбуванню, скрутці та 
перемотці пряжі.
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SUMMER WEEKEND 
by Odessa Fashion Day 2019

Партнери сезону: 
HYUNDAI БАЗІС 
АВТО, SANDALYECI, 
Granddent, IQOS, 
СТРОЙБАТ ПЛЕТ-
НЁВЫХ, ZARINA, 
GOODIDEA, Jetcup, 
Freedom, VESCH, 
Mouzenidis Travel, 
BaByliss.

З 16 по 18 липня в Одесі проходив 
Summer Weekend by Odessa Fashion 
Day 2019. Головним подіумом сезону 
стала Maristella Marine Residence. 

Фото:  Наталія Тоневицька

Lamica

ПARA SOLO

Stefanee by Basso Production Pollardi Kids for Odri Models Glamiks

Dreams&Emotions See Arsi

Kangaroo Kids Clothes Pinkdreams by Tanya Vasina СATTLEYA



35 

fashion

Don’t Look Chili

Lunatic.studio Glow

LANIKAI

MySoul by MARIYA SVIDA

КОЛЛЕКТИВ & ANNET Malibu_bra

GRYGORGEOUS Tendens by Ekaterina Chepak Leto

Katrine Kulivar
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Інформаційні технології, продукти 
і сервіси стають все більш цінними 
та важливими в економці. Їх част-
ка в світовій економіці вже стано-
вить понад 60%. Найбільші компа-
нії в світі (8 з 10) – це ті, які 
володіють інформаційною техно-
логією, а не матеріальним вироб-
ництвом. Настала інформаційна 
епоха –так звана Індустрія 4.0. Це 
також стосується текстильної та 
модної промисло вості. Нові інстру-
менти, які з'явилися завдяки роз-
витку інформаційних технологій та 
нових матеріалів, 3Д-друк, вірту-
альна реальність, біомодифікації, 
роботизація – відкривають нові ви-
клики і перспективи, які спільно 
називаються Персоніфікація моди і 
Швидка мода. Ігнорувати їх – озна-
чає залишитися на задвірках еко-
номічного розвитку.
Українська легка промисловість 
пропустила етап накопичення 
знань і капіталу, сконцентрувавшись 

ЦИФРОВИЙ ДРУК – АКТУАЛЬНА 
ТЕХНОЛОГІЯ СЬОГОДЕННЯ

тільки на примітивному наданню 
швейного аутсорсингу. Тепер пер-
шість в DFI (DigitalFashionIndustry) 
належить Китаю, США, Німеччині, 
Нідерландам, Японії. Створювати 
нові ключові проекти в Україні вже 
не доцільно. Але завдяки вигідному 
географічному положенню - є сенс 
включатися в ланцюжки створення 
продукту – з Азії до Європи.
Одним із простих та зрозумілих 
кроків до інтеграції нашої фешн - 
індустрії в світові тренди, є вико-
ристання сучасних можливостей 
цифрового друку. Що це нам дає? 
На сам перед – це оперативність, 
гнучкість, малі партії замовлен-
ня, широкий діапазон кольорових 
можливостей. Процес реалізації 
складається з двох етапів – твор-
чого пошуку та технічного вті-
лення. На ринку існують багато 
пропозицій готових рішень від різ-
номанітних компаній. Окрім того, 
існує невелика, проте дуже актив-
на спільнота «першопрохідців». До 
них належить Західноукраїнський 
Кластер Індустрій Моди. Учасники 
нашого кластеру вже активно за-
стосовують можливості, які відкри-
вають сучасні цифрові технології. 
Ми регулярно проводимо робочі 
зустрічі та нетворкінги для дійсних 
учасників кластеру, де обмінюємо-
ся досвідом та вивчаємо разом нові 
пропозиції та ідеї. У нас запланова-
но ряд міжнародних заходів у тому 
числі «InnoTextileMeetUpForum» 
на тему "DigitalRevolutioninthe
TextileIndustry: TimetoChange" 
у травні 2019 року. Слідкуйте 
за анонсами на сторінці нашого 
кластеру  та на сторінці журналу 
«Швейноедело и мода». 
Наш кластер гостинно запрошує! 

Олексій Довганич, виконавчий 
директор Західноукраїнського 
Кластеру Індустрій моди. Спеціа-
ліст розвитку міжнародних проек-
тів співробітництва у текстильній 
та модній індустрії.
Сьогодні цифровий друк можна 
визначити як сукупність струмене-
вих, ультрафіолетових, електро- 
та магнітографічних, термальних 
та нанографічних технологій. Циф-
ровий друк на текстилі найбільш 
активно поширився Європою з 
2004-2005 рр. Це істотно вплину-
ло на формування нових трендів 
в індустрії моди. Як прогнозист 
моди, можу запевнити, що трендо-
утворення в цій галузі починається 
саме з тканин (з їх інноваційних 
властивостей: експлуатаційних та 
естетичних). Стомлені від стан-
дартизації, уніфікації та знеосо-
блення одягу, споживачі прагнуть 
персоніфікованого підходу у ви-
борі гардеробу. Більше того, фе-
шен-лідери Instagram, виступають 
із спільним маніфестом: «Купуючи 
одяг, купуймо емоції!» Цифровий 
друк допомагає швидко та якісно 
втілювати самі сміливі дизайнер-
ські розробки і робити одяг непо-
вторним. Більшість світових дизай-
нерів сьогодні починають процес 
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роботи над колекцією зі створення 
авторських принтів, на кромці тка-
нини вказують ім`я розробника, 
рік і патентують свої патерни.
В Україні є чимало модних брен-
дів, які вже здобули міжнародну 
популярність завдяки авторським 
принтам за технологією цифрово-
го друку: Arty, Heyday, Фолк Мода, 
Imago, Vovk, Okdesign.ua, Segment, 
Roksolana Bogutska і багато інших. 
Останні роки наша Лілія Пустовіт 
постійно радує шанувальників сво-
їми цифровими принтами у стилі 
етно модерн. 
То ж, як висновок, технології циф-
рового друку на текстилі є сучас-
ним способом швидко і якісно від-
творити дизайнерський художній 
задум у невеликих об’ємах. Для 
промислового виготовлення тка-
нин великими партіями, техноло-
гію варто вдосконалювати.
Ліана Білякович, професор Ки-
ївського університету ім. Бориса 
Грінченка, дизайнер одягу, про-
гнозист моди, експерт у галузі тек-
стилю. 
Потрібно добре розуміти, наскіль-
ки всеохоплююче поняття друк на 
тканині. Відповідно, й тут варто 
обирати свою нішу: прямий або су-
блімаційний друк на рулонній тка-
нині чи прямий планшетний друк 
на готових виробах. Адже субліма-
ційний друк – це лише частина ін-
дустрії рулонного друку на ткани-
ні, бо він не охоплює напрямок 
друку на натуральних тканинах. 

можна розпізнати по окремому, 
особистому друку. Крій вже грає 
другорядну роль.
Приємно також, що можна друку-
вати і невеликі партії тканини! 
Вироби із таких тканин гарно пе-
руться та прасуються без втрати 
кольору. І Головне – це індивіду-
альність!

Marta Wachholz, дизайнер одягу. 
Учасник багаточисельних тижнів 
моди в Україні та закордоном.

Відповідно, бізнесу є куди зростати – 
крім сублімаційного друку, є на-
прямки друку пігментними, лужни-
ми, активними чорнилами. На 
багатьох матеріалах (шовк, бавов-
на) «Лакор» сьогодні не друкує. 
Але сподіваюся, що незабаром такі 
послуги на ринку будуть потрібні, 
й тоді можна буде замислитися про 
інвестиції у відповідне обладнання. 

Мирослав Білик, директор ком-
панії «Лакор».
У своїх колекціях я віднедавна по-
чала використовувати цифровий 
друк і з кожним разом мене захо-
плює це все більше і більше. Нові 
технології друку в поєднанні із ви-
сокоякісними чорнилами дають 
вражаючу якість у відтворенні ко-
льорів та мають майже фотогра-
фічну  реальність.
Звичано це однозначний хіт остан-
ніх років. Тепер бренд та колекцію 
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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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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

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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• 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:

тел.: +38 056 3707410
+38 056 2335008
+38 066 2764232

ukrtekstilsnab@gmail.com

м. Дніпро
вул. Героїв Сталінграду, 38-а
www.lenta-dp.com

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






