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ВТІЛЮЙТЕ МРІЇ У РЕАЛЬНІСТЬ РАЗОМ
З GROZ-BECKERT, ЧАС ЛЕТИТЬ НЕПОМІТНО!
Відповідати основним вимогам швейної промисловості, звучить легко, але на
практиці це набагато складніше. Для того, щоб впоратися з цим завданням, компанія
Groz-Beckert пропонує зробити правильний вибір голки, яка підійде для Вашого
конкретного випадку і, в свою чергу, буде забезпечувати безперебійність роботи і
якість результату. Groz-Beckert постійно вдосконалює прецизійні інструменти,
докладає всіх зусиль для розвитку інноваційних рішень, в тому числі і по
відношенню до матеріалів, які практично не піддаються шиттю. Застосування даної
технології – це шлях до успіху!

СУЧАСНІ РІШЕННЯ
ВІТЧИЗНЯНІ
ВИРОБНИКИ
ГОЛОВНА ПОДІЯ
ПОСТ-РЕЛІЗИ
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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.

САПР «Грація» – діалог з виробником одягу .............20
Цифровий друк на тканині. Все що потрібно знати .. 22
З початком нового навчального року! ......................... 24
Правильне планування виробництва – запорука
успішного бізнесу! ....................................................... 27
Перша колекція одягу Ольги Сумської та
презентація єдиного в країні інклюзивного
модельного агентства .................................................. 30
Як минув перший «Тиждень весільної моди»
в Києві ........................................................................... 32
Milano Unica, липень 2019:
незабутнє яскраве шоу цього сезону ......................... 34
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сучасні рішення

КОМФОРТНА ОСІНЬ
З ТОНКИМ УТЕПЛЮВАЧЕМ
SLIMTEX®

Осінній гардероб асоціативно прив’язаний до пальта.
Довгого чи короткого, яскравого чи монотонного, класичного чи екстравагантного. Це залежить від кожного
окремо. І підпір подібних параметрів можна продовжувати детальніше розглядаючи фасон та форму. Власне
спільним у будь-якому випадку залишатиметься той
факт, що пальто — це одна з топових речей, що складає базу гардеробу для осені. У публікації детальніше
розглянемо деякі аспекти утеплення та з’ясуємо, чому
з тонким утеплювачем slimtex® пальто виходить таке
комфортне і зручне.

Розуміючи особливість сезону та фасону можна підібрати щільність тонкого утеплювача slimtex®, яка максимально буде відповідати вашим вимогам. Для осені ми
рекомендуємо звернути увагу на такі форматі як 80 та
100 г/м2. Якщо модель орієнтується на демісезон підійде 100-150 г/м2. Утеплювач у такому форматі дозволяє
не мерзнути, проте не робить одяг надто жарким. Хоча
ще раз нагадаємо, що кінцевий результат завжди залежить від усього пакету підібраних матеріалів.
Дізнатись більше інформації про можливості тонкого
утеплювача slimtex®, отримати рекомендації у виборі

Значення тонкого утеплювача slimtex® при пошитті
пальто може мати декілька варіантів, наприклад, використовуватися власне як утеплювач чи для фіксації
форми у відтворені таких дрібних деталей як манжета, пояс, лацкан, чи клапани кишень. З утеплювачем
slimtex® перелічені деталі мають чіткіші контури, що
відповідно виглядає естетично привабливіше. У пальті
тонкий утеплювач slimtex® використовується як один
з шарів підкладу, тому він може впливати на формування потрібного силуету моделі, наприклад, кокона,
кімоно чи честерфілду. Така функціональність матеріалу пояснюється мультипотенціальністю бренду, його
орієнтацією на різноманітні потреби виробників.

щільностей, з’ясувати, які фасони сьогодні актуальні і
чому цей матеріал є таким важливим для багатьох виробників, можна зателефонувавши нам чи написавши
на пошту або в соціальні мережі.

Контакти:

+38 044 593 85 36
+38 044 593 85 37
+38 067 506 14 30

sales@ktex.com.ua
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пропозиція

Група VEIT з головним офісом
у місті Ландсберг, Німеччина,
є світовим лідером у виробництві
прасувального обладнання,
дублюючих машин і пресів
міжопераційної та кінцевої ВТО.

Прасувальні столи
Знаючи, що першим кільцем в ланцюгу якісної вологотеплової обробки є прасувальні столи та праски, наша
компанія розробила надійні прасувальні столи модульного
типу, які серед головних переваг мають: широку сферу
застосування, скорочення витрат та універсальність.
• в червоному компоненти конструкції будь-якого столу;
• в синьому змінні деталі, які дозволяють адаптувати
стіл відповідно до вимог користувача.
Враховуючи потреби сучасних компаній з динамічним
розвитком та швидкою зміною асортименту, ми
пропонуємо 4 класи столів, які задовяльнять потреби
найвимогливіших:

Лінія Varioset

Лінія Varioline

• вдосконалена конструкція;
• автоматичне перемикання між основною та додатковою прасувальною
поверхнею;
• електронне керування;
• точне регулювання потужності вакууму та піддуву з допомогою цифрового дисплею;
• вбудований блок регулювання температури –VEITronic з точністю до градусу;
• регулювання висоти столу в діапазоні 830-990 мм;
• широкий асортимент додаткових
деталей.

• столи з новою високоефективною
системою вакууму та піддуву;
• низький рівень робочого шуму
завдяки вдосконаленій версії пластмасової клапанної коробки;
• регулювання потужності вакууму та
піддуву здійснюється механічно з
допомогою клапанів;
• регулювання висоти столу в
діапазоні 830-990 мм;
• модульність конструкції столу збереже
Ваш час і у випадку зміни асортименту буде відповідати новим
потребам.

Лінія Uniset

Лінія Coolset

• якість, ефективність та елегантність
на ряду з доступністю для будь-якого
покупця;
• доступність вибору типів столу:
вакуумні столи, столи з вакуумом та
піддувом;
• нова пластмасова клапанна коробка
забезпечує високу продуктивність
при низькому рівні шуму;
• регулювання висоти столу в 6 ступенів
в діапазоні від 740 до 970 мм.

• еко-лінія прасувальних столів;
• функція вакууму;
• пласкі та консольні прасувальні
поверхні на вибір;
• поворотний рукав із широким
асортиментом змінної
прасувальної подушки;
• регульована висота столу в
діапазоні від 820-940 мм.

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

Veit HP 2003

Парова праска нового покоління з високоточною
системою регулювання температури VEITronic та
спеціальною системою камер в середині підошви
праски забезпечить швидкий нагрів та стабільну
якість пару навіть при безперервному користуванні.
Прасування без тефлонової підошви.
• безпечна металева підошва покрита гартованим
тефлоном;
• ідеальне повторення форми праски;
• температура на підошві дорівнює температурі на
регуляторі VEITronic;
• наявність металевих вставок дозволяє їх кількістю
впливати на якість пари;
• металева сітка з файним переплетінням рівномірно розподіляє пар;
• ідеальне рішення для проклеювання клейових
кромок в міжопераційній;
• невід’ємний ключ до успіху в якісній кінцевій ВТО.

Veit 2129

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

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

Вузька праска HS 2003
спеціального призначення
для розпрасування швів під
час міжопераційної ВТО.
Пласка форма носика з
робочою поверхнею 200 х 40
мм.
Металева вузька підошва
покрита гартованим тефлоном.
Остання розробка у вирішенні проблем розпрасування довгих швів без блиску тканини та відбитків.
Вузькоспеціалізовані рішення
Veit DI 2004
для будь-яких великих задач.
Праска спеціального призначення для сухого прасування
з литою підошвою.
Призначена для обробки
підкладки в кінцевій ВТО,
алюмінієва підошва забезпечує легке ковзання по тканині.
Ідеально підходить для прасування сухих і структурних тканин у поєднанні з блоком розпилення води.

Багатошарова система матеріалів
покриття VEIT
Ми пропонуємо цілісні системи для комплексного вирішення проблем прасування:
• багатошарова система INDUSTRIE SOFT
• система покриття 3D SOFT
• багатошарова система STANDARD
• багатошарова система для фінішної ВТО підкладки
• багатошарова система PREFITT (міжопераційна)
• система INDUSTRIE HARD
• багатошарова система 3D HARD
Synthetic ﬁber standard – синтетичне
термостійке волокно з високою
повітрянопропускною здатністю
Foam soft M10 – м’яка губка зі спеціальною структурою відкритих
пор, яка використовується одним
із шарів покриття кінцевої ВТО
Vacupor – базове покриття столу
для чіткого розподілення та підсилення функцій вакууму та піддуву,
не накопичує вологу, не просідає
від температури

Зателефонуйте нам
і скажіть кодове слово

«Швацька справа»

Ви отримаєте гарантовану
знижку на всі товари у розмірі

Preﬃt ﬁne – другий шар покриття,
цупке поліестрове волокно, яке виключає ризики виникнення відбитків припусків шва та блиску тканини
в міжопераційній.

5%
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вітчизняний виробник

ЕТНІКА В ОДЯЗІ:
НОВИЙ ПОГЛЯД
НА ЗВИЧНУ КЛАСИКУ
Український етно-стиль в трикотажному одязі від ПрАТ «Софія»
реалізований – в жакардових полотнах з декоруванням. У сучасному світі вишиванка – це широкий
спектр асортименту та атрибутів
одягу для жінок, чоловіків і дітей,
тому бути в модному тренді можна
всією родиною!
В основі оформлення ескізної моделі виробів зосереджена вишивка
«хрестиком», «гладдю» та іншими
популярними автентичними техніками, секрети яких передаються
майстрам з покоління до покоління.
Творчий задум дизайнерів легко
вирішується за допомогою комбінації
технології виготовлення
верхнього трикотажного одягу та
різноманітних відтінків кольорів
сировини. Якщо в класичній вишиванці присутні червоний, чор-
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ний, жовтий, зелений та інші національні барви на білому або
чорному тлі, то сучасна етніка
в
повсякденному трикотажному
одязі допускає застосування самої
незвичайної палітри на всіляких
колірних фонах.
Унікальність і дивовижна ергономіка, яскравість малюнків і геометричні орнаменти трикотажного
полотна – насправді нагадують
справжню декоративну вишивку,
старовинні техніки сучасно покладені в основу новітньої текстильної
технології виробництва одягу.
Але трикотажна етнічна колекція
від ПрАТ «Софія» – це не тільки
жіночі та чоловічі джемпери, сукні,
спідниці і т. ін. – це поперше ТРЕНД
на в»язаний орнамент – це шанс
повернути популярність цілій текстильній галузі трикотажного ви-

робництва України право на самостійне використання елементів
етнічного вбрання будь-якої країни для своїх сучасних колекцій
трикотажного одягу.
Часи змінюються, а разом з ними і
мода, але попит на етнічний одяг
був, є і буде завжди.
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Контакти

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

www.sophia.com.ua
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РОБОТА З ХУТРОМ – ЦЕ МИСТЕЦТВО
Як жінка змінюється, якщо їй тепло, затишно і гарно.

«З малого шматочка хутра я зроблю ваш вигляд
елегантним. Але я хочу, щоб ви були в царстві
розкоші і тепла».
Альона Люлька
власник бренду «Allu-r.fur» та дизайнер хутра

Всі речі бренду ручної роботи. Експериментуючи та
розробляючи кожну річ окремо, Альона досягла мети,
яка полягає в трансформуванні кожної речі, щоб вона
могла легко уміститись в маленьку валізу, та потім
знову повернути свою форму.
Шуби, дублянки, кейпи, шарфи, шапки, сумки, накладки на ремені безпеки, іграшки, подушки, ковдри – це все
зроблено поєднуючи в собі минулі традиції виготовлення з новими технологіями.
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Речі «Allu-r.fur» продаються в Парижі. Також Альона
Люлька веде лекції та майстер – класи в паризькій
школі моди. Робота з хутром для дизайнера – це мистецтво, яке повинно розвиватися. З кожним роком її
бренд доказує, що вічні речі – це красиві жінки. А жінки красиві, коли вони в гарних речах в гарному місті!
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Контакты:
e-mail:
lulkaalena@gmail.com
Адреса: Франція, Париж
4 Rue Git-Le Coeur
Телефон
+ 38 093 119 20 02

allur_fur

Альона Люлька

salon-meha.com.ua
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Компанія «Інсайт+» є провідним фахівцем в галузі забезпечення підприємств якісним спецодягом і необхідними
засобами індивідуального захисту.

НАДІЙНИЙ І ЯКІСНИЙ СПЕЦОДЯГ
ВІД КОМПАНІЇ «ІНСАЙТ +»
Метою компанії є збереження життя і здоров'я співробітників на виробництві, роблячи їх працю безпечною.
Наша компанія має власне швейне виробництво, яке
випускає продукцію під власною торговою маркою
Free Work. На підприємстві працює 85 співробітників.
Ми виробляємо повний спектр трекінгового, трикотажного, літнього і зимового спецодягу будь-якої
складності з сучасних високотехнологічних матеріалів. В місяць підприємство виготовляє близько 10000
виробів.
Наше
конструкторське
бюро оперативно розробляє і
впроваджує
у
виробництво
нові моделі спецодягу і трикотажних виробів.
Так, нашою компанією
спільно
з
товариством
зварювальників
України був розроблений костюм
зварювальника «FENIX». Він
призначений для
робіт на виробництві в умовах
підвищених температур. Успішно пройшов тестування
в умовах реального технічного процесу і відповідає
всім нормам і вимогам безпеки.
Костюм являє собою високотехнологічний продукт,
пошитий з вогнетривких сертифікованих матеріалів:
тканина стійка до розривних навантажень, зберігає
і забезпечує високий ступінь захисту від підвищених
температур, кевларові нитки забезпечують міцність
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швів, а вогнетривка світлоповертаюча смуга надає
можливість безпечно працювати в темний час доби.
Костюм в будь-якій комплектації (куртка, брюки, напвікомбінезон) має легку вагу, що дозволяє використовувати його в будь-який сезон.
Власне швейне виробництво дозволяє нам швидко і
професійно реагувати на запити ринку. Продукція, що
випускається нами під ТМ Free Work повністю сертифікована і відповідає всім міжнародним нормам безпеки.
Також компанія «ІНСАЙТ+»
є ексклюзивним
представником
і
імпортером
продукції чеськой ТМ Ardon
та
чилійської
ТМ Masprot в
Україні.
Власний
склад
розміром більше
1000 м2 з адресним
зберіганням,
дозволяє
нам
оперативно без помилок
відправляти замовлення нашим
клієнтам. У нас
завжди в наявності більше 150 тисяч одиниць товару.
Ми завжди відкриті і раді допомогти кожному, хто
звертається до нас за допомогою.
Наші клієнти – це компанії з високим порогом відповідальності за життя своїх співробітників, компанії,
які приділяють велику увагу якості, комфорту і безпеці праці.
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Офіс компанії «Інсайт +»
14021, м. Чернігів, Любецька 56.
тел.: +38 093 6536816б
+38 066 9288267
e-mail: info2.insait@gmail.com

www.specnaz.ua

11

пропозиція

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕДИЧНИХ БАНДАЖНИХ
ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
Тема текстильної медицини дуже
різноманітна і, на жаль, в нашій
країні не має належного розвитку. Причин, чьому так трапилось,
називати не має сенсу. Присвяченим і так зрозуміло, а не посвяченим – вже не цікаво. На Україні, в
першу чергу, розвиваються таки
напрямки як: переробка тканої
марлі, в'язання жорстких і еластичних бандажів, в'язання сітчастих рукавів і зовсім мало – виробництво компресійних виробів.
Український фахівець в області
текстильної медицини Омельченко
Василь Дмитрович зосередився на
науковій діяльності, і нові розробки в цьому напрямку більш нікого
не цікавлять. Компанії, які створюють вироби текстильної медицини
(Торус-груп, ТМ «Білосніжка», ТД
«Алком», «Віталі») сконцентрувалися на виробництві в'язаних
жорстких і еластичних бинтів,
випускаючи при цьому невелику
кількість компресійних виробів.
Є фірми, які переробляють марлю
в бинти, серветки, тампони та ін.
Хто то робить маски, бахіли, робочий медичний одяг. Проте цього
не достатньо для розвитку вітчизняної текстильної медицини. Але,
що можемо – то і маємо. Цьому
питанню приділяється мало уваги,
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але все ще попереду.. Тому зупинимося на виробництві бандажних
виробів.
Компанія ІВК-2 має багато моделей різноманітних машин, які можуть забезпечити виробництво
бандажних медичних виробів. Ми
пропонуємо моделі машин в залежності від стилю, функціональних особливостей, та ширини передбачуваного виробу. Отже це:
cтрічкоткацькі верстати, крошетні
машини, круглов'язальні машини
малого діаметра, шнуров'язальні
верстати, ткацькі верстати і комплексні лінії.
Основним обладнанням для виробництва виробів текстильної медицини є три види верстатів:
• ткацькі машини для виробництва марлі і широких полотен;
• стрічкоткацькі верстати для виготовлення бандажів регулярної ширини як еластичних, так
і жорстких;
• крошетні машини, які дозволяють виробляти бандажні стрічки
і полотна з різними ефектами.
За останні 10 років велику популярність набрали крепові бинти,
які своєю м'якістю і еластичністю
гарантують комфорт і хороший лікувальний ефект. Виробництвом

такої продукції зараз цікавиться
ТМ «Білосніжка» і ми сподіваємось,
що скоро така продукція буде доступна нашим співгромадянам.
Для тих, хто не знайомий з таким
продуктом даю опис його виробництва: еластичні бинти зазвичай
використовуються для лікування
розтягувань м'язів і деформацій,
шляхом зменшення припливу крові
до певної області. Еластичні бинти
також використовуються для лікування переломів кісток.

Процес виготовлення
крепових бинтів

Крепові бинти виготовляються на
стрічкоткацькі верстатах. Їх виробляють як полотнами, так і стрічками. Крепові бинти тчуть меншою
шириною ніж зазвичай. При виготовленні використовуються верстати вузької ширини, наприклад для
виготовлення ременів. Кількість пряжі в основу і уток не менше 45
текс, та 69 текс відповідно. Бандаж виготовлений простим переплетенням, в якому дві складені
креповані кручені бавовняні нитки
утворюють основу, а суміш бавовняних і вовняних ниток – з бавовни та віскози – уток. Нитки
основи встановлені у вигляді повторюваного шаблону з двох ни-
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Сподіваємося, що буде дуже приємно побачити в наших аптеках і лікувальних закладах не імпортну продукцію, а якісні вітчизняні вироби.
Будемо раді допомогти вам у виборі обладнання для виготовлення
медичних виробів.
Константин Здоренко
+380 93 3223348
+380 67 4015609

ivk2.kiev.ua
ivk-ua.all.biz
ivk.zakupka.com
ток в з'єднанні "S" і двох ниток в
з'єднанні "Z". Ці крепові пов'язки
виготовлені так, щоб утворилася
нісподающая нитка, і продукт можна було повторно використовувати
без будь-яких змін його еластичності.

У свою чергу, ми можемо надати
повне сприяння бажаючим почати
цей благородний бізнес з виробництва виробів текстильної медицини, від одиничних верстатів, до
комплексних ліній.
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3D ТЕХНОЛОГІЇ – НОВИЙ РІВЕНЬ ВІДНОСИН
МІЖ ЗАМОВНИКОМ ТА ВИРОБНИКОМ

У сучасному світі, коли кордони між країнами стають розмитішими, а співпраця
між виробниками та замовниками відбувається на міжнародному рівні, прийшов
час поговорити про ефективність співпраці.
Ні для кого не секрет, що майже всі
ключові гравці модного ринку Європи переносять свої виробництва
в країни з більш дешевою робочою
силою. Такий крок обумовлений
бажанням здешевити виробництво
своєї продукції. Проте неефективна організація комунікації між замовником та виробником може
стати причиною багатьох проблем,
головними з яких є:
• непорозуміння між замовником
і виробником;
• збільшення часу на всіх етапах
створення нової моделі;
• збільшення витрат на матеріал;
• виробництво неналежної якості;
• зрив термінів виробництва.
Першим кроком у створенні нового елементу одягу сьогодні є розробка його дизайну замовником
у вигляді ескізу. Після цього замовник відправляє свій дизайн
виробнику, що почне підготовку
першого прототипу. Цей прототип
буде відправлений назад клієнту,
на що витрачається кілька тижнів.
І, як показує практика, перший
експериментальний зразок ще не
повністю відповідає вимогам замовника і потребує внесення змін.
На що знову ж таки витрачається
час та ресурси. Постійна відправка прототипів, зразків кольору та
тканини негативно впливає на спо-
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живання ресурсів. А якщо цей процес розглядати в рамках колекції
з більш ніж 100 одиницями одягу,
тоді можна отримати реалістичну
картину загальних витрат, що для
компанії може становити десятки
тисяч доларів. Вирішенням цієї проблеми стає цифровізація галузі!
Цифровізація – запорука ефективної співпраці
Компанія Assyst GmbH пропонує
своїм клієнтам вийти на якісно

новий рівень відносин між замовником та виробником! Спеціалісти компанії розробили унікальну
цифрову платформу для спільного
прийняття рішень на всіх етапах
виробництва, ключовою технологією якої є 3D візуалізатор Vidya.
Тепер представники замовника
можуть співпрацювати зі своїми
колегами на виробництві з іншого
куточка світу через хмарні технології. І така взаємодія більше не
потребує витрат часу та матеріалів, адже спільні рішення приймаються в режимі реального часу.
3D Vidya – універсальне програмне
забезпечення, що може використовуватись на всіх етапах виробництва – від створення дизайну
до реалізації готового одягу. За
його допомогою моделюється та
візуалізується одяг в найдрібніших
деталях, створюючи цифровий
прототип майбутньої моделі. Програма задовольняє найскладніші
вимоги по візуалізації швейних виробів завдяки реалістичному відображенню фактури тканини, лекал
і особливостей людського тіла.
Висока якість симуляції цифрових
матеріалів дозволяє їм поводитись
так само, як і у реальному житті
(наприклад, шовкова тканина поводиться не так, як вельвет).
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Від ідеї до дизайну в рекордно
короткий термін!
Інструмент 3D Vidya Sketch дозволяє дизайнерам працювати в 3D
на етапі створення дизайну. Змодельований проект створює чітку
основу для прийняття рішень на
ранній стадії для всіх сторін-учасниць. Це є великою перевагою,
особливо коли робота над продуктом виконується в різних місцях.
Адже завдяки 3D Vidya Sketch кожна зі сторін може вносити зміни до
цифрового прототипу одягу, які
передаються іншій стороні інтерактивною дошкою Digital Fashion

Board в реальному часі. Саме так
приймається колективне рішення
між замовником і виробником, яку
версію дизайну буде використано
для подальшої розробки продукту. Це дозволяє зменшити витрати
матеріалу на пошиття експериментального зразка на 60% та заощадити час на його транспортування.
Після створення концепції, конструктор виробництва реалізує її
за допомогою CAD.Assyst, створюючи двовимірні лекала. Якість лекал та їх відповідність задуму дизайнера перевіряється шляхом їх
візуалізації. 3D-технології Vidya да-

ють змогу “зшивати” 2D лекала у
віртуальному середовищі, перевіривши посадку цифрового виробу
на віртуальному манекені необхідного розміру. Це дозволяє значно
поліпшити конструкцію швейних
виробів і прискорити процес їх
розробки шляхом прямої співпраці
конструктора та дизайнера.
Цифровізація швейної галузі – це
не просто образ бажаного майбутнього. Це наша буденність, в якій
кожен із нас бачить нові підходи,
технології та матеріали для модернізації виробництва. І ті компанії,
які ще не використовують цифрові рішення на своєму виробництві,
вже сьогодні ризикують поступитися лідируючими позиціями в галузі.
Офіційний представник Assyst
GmbH в Україні:
ТОВ «Центр швейного обладнання»
тел.: +380 (50) 400 777 9
e-mail: s.assyst.cis@gmail.com

www.assyst-cis.com
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UKRLEGPROM BUSINESS FORUM 2019
«Fashion&Production: Україна у світовому вимірі»

10 вересня відбувся UKRLEGPROM BUSINESS
FORUM’2019 «Fashion & Production: Україна у світовому
вимірі», яким була відкрита широкоформатна бізнесова частина 37-го Міжнародного фестивалю «Kyiv
Fashіon'2019». Форум цьогоріч об'єднав понад 150
учасників: керівників великих і малих підприємств, вітчизняних та іноземних байєрів, імпортерів, освітян
галузевих вишів, науковців, студентів, дизайнерів,
міжнародних і вітчизняних експертів Fashion індустрії,
представників виконавчої та законодавчої влади.
Серед спікерів та запрошених гостей Форуму: директор «Kyiv Fashіon» Яна Чернявська, міжнародні експерти від International Apparel Federation (IAF) Д.Вілліс та К.Мартеллі – СEО сертфікаційної компанії
TRIGON SELECT, керуючий партнер компанії «Каizen
Partners» Сергій Цибульський, Наталія Кондратюк з
департаменту адміністрування митних платежів та
митно-тарифного регулювання Державної фіскальної
служби України, проектний менеджер Андрій Литвин
з Офісу просування експорту Мінекономіки, Анна Нестеренко – директор департаменту Асоціації «Укрлегпром», Олеся Єдинак-Хома – СЕО YedynkaDGTL від
ЄБРР, а також представники нової влади – народний
депутат Микола Задорожній, помічники народних депутатів партії «Слуга народу».
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Модератор заходу – президент-голова правління Асоціації «Укрлегпром» Тетяна Ізовіт у своїй презентаційній промові зробила акцент на потенціал, місце України у світі та #ТheФокус галузевої взаємодії з новою
владою для розвитку модної індустрії. Зазначила, що
виробництво текстилю, одягу і взуття мають сталий
світовий попит, який зростає на 4-5% щороку, є потенційним ринком для України. Мода на «українське»
поширилась у країні та світі, з'явилося багато нових
дизайнерів, торгових марок, національних брендів,
нових підприємств. Fashion, промисловим базисом
якого є виробництво текстилю, одягу, взуття і аксесуарів, відноситься до креативних індустрій та є одним з
національних експортних пріоритеті. Сектор має реальні можливості стати економічним драйвером національного зростання та збільшення присутності якісних товарів на внутрішньому ринку за умови
здійснення державницької промислової політики. Річний обсяг реалізації галузевої продукції можливо потроїти, а наявний резерв галузевого зростання криється, насамперед, у наповненні внутрішнього ринку,
обсяг якого щонайменше 170 млрд.грн. щороку, а присутність продукції вітчизняного виробництва на ньому
поки не перевищує 10-25 відсотків за різними групами
споживання.
Т.Ізовіт розповіла про дослідження Асоціації «Укрлегпром» стосовно п’яти основних країн (Китай, Туреччина, Польща, Німеччина, Італія), з яких Україна імпортує галузеві товари та завозить понад 65%
галузевої продукції. Так, лише у 2018 р. неврахований
імпорт з цих країн на третину перевищує його офіційний обсяг (2659,6 млн.дол.США) – на 765,6 млн.дол.
США. За останні 5 років лише зі згаданих країн в Україну ввезено товарів на 12,1 млрд.дол., а це «плюс»
неврахованих 5,1 млрд.дол. до офіційної статистики
(що досягла б 16,4 млрд. дол.). Тобто, на український
ринок додатково потрапило товарів митною вартістю
на 110,2 млрд. грн., з яких не сплачено жодних податків. Так, бюджетні втрати лише від несплати ПДВ за
цей період склали щонайменше 25 млрд.грн.

shd.com.ua
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У ході Форуму спікерами було висвітлено наступні теми:
• особливості експорту fashion-індустрій в умовах
Конвенції Пан-Євро-Мед та ключі можливостей
до нових ринків для національних виробників.
• досвід і сучасні можливості неформальної освіти для виробничих підприємств (стратегічний
мерчандайзинг, підвищення операційної продуктивності, експортний маркетинговий план, відповідність технічним регламентам ЄС компаній
сектору «спецодяг/захисний одяг»);
• програма підвищення продуктивності для українських виробників одягу від міжнародних експертів International Apparel Federation та вітчизняна практика ощадливого виробництва;
• UTEX: міжнародна багатофункціональна інтернетплатформа Укрлегпрому для виробників.

На Форумі у професійному експертному колі обговорено
ключові виклики, експортні можливості, навчальні підходи і промислові тренди розвитку модної індустрії. Висловлено позицію, що легка промисловість в нинішніх
економічних реаліях потребує змін, передусім, рівних
умов конкуренції на внутрішньому ринку (знищення
контрабанди й обмеження «секонд-хенду»), прогнозованих у довгостроковій перспективі й оптимально ефективних податкових норм. Вітчизняні виробники виступають за чесну конкуренцію, прозору митницю,
впровадження інновацій, створення державою збалансованих механізмів для розвитку бізнесу і зростання реальної заробітної плати, зацікавлені у позитивному вирішенні питання щодо запровадження заходів
обов’язкового обліку (РРО) у торгівлі. Визначено пріоритети галузевої взаємодії з новою владою щодо нормотворчих галузевих новацій для ефективного розвитку.
Підсумовуючи виступи та дискусійну частину заходу,
Тетяна Ізовіт озвучила консолідовану позицію бізнесу
– Завдання для Уряду – кроки до зростання індустрії.
Учасниками прийнято рішення, що Асоціація «Укрлегпром» за результатами Форуму звернеться до Уряду,
Верховної Ради України, народних депутатів та органів виконавчої влади з першочерговими законодавчими ініціативами, спрямованими на забезпечення розвитку галузей легкої промисловості та їх врахуванням
у Держбюджеті 2020 року.
Асоціація «Укрлегпром» щиро вдячна партнерам та
всім учасникам за участь у Форумі, активну позицію,
пропозиції та щоденну кропітку працю для розвитку
модної індустрії в Україні.

Матеріали надано Асоціацією «Укрлегпром»
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ІНДЕКСИ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
за видами діяльності у 2019 році
(у % до відповідного періоду попереднього року)
Код за
КВЕД2010

Січень

Січеньлютий

Січеньберезень

Січеньквітень

Січеньтравень

Січеньчервень

B+C+D

96,7

97,5

99,1

100,6

100,9

100,5

13–15

90,3

87,9

88,6

89,2

90,0

89,5

13

90,9

89,7

91,6

93,3

93,5

92,5

Ткацьке виробництво

13.2

95,8

93,6

100,9

98,9

98,0

97,4

Виробництво інших текстильних
виробів

13.9

88,2

87,7

88,6

91,6

92,2

91,3

14

92,8

90,6

90,6

90,8

91,2

90,0

14.1

93,7

92,1

91,2

91,5

92,3

91,0

15

80,6

75,8

77,3

77,6

80,8

82,8

Дублення шкур і оздоблення
шкіри; виробництво дорожніх
виробів, сумок; вичинка та
фарбування хутра

15.1

68,7

61,8

66,9

67,6

68,8

72,2

Дублення шкур і оздоблення
шкіри; вичинка та фарбування
хутра

15.11

90,5

70,3

77,4

76,3

77,4

84,5

Виробництво взуття

15.2

88,1

84,7

83,4

83,2

87,6

88,9

Промисловість
Легка промисловість
Текстильне виробництво

Виробництво одягу
Виробництво одягу, крім
хутряного
Виробництво шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів

Розраховано на основі даних Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

ВИРОБНИЦТВО ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
легкої промисловості у натуральному виразі
за І півріччя 2019 року
Вироблено за

Червень 2019 у % до

січень–
червень
2019

червень
2019

травня
2019

червня
2018

Січень–червень
2019 у % до
січня–червня 2018

Пряжа вовняна кардочесана або з тонкого
волосу тварин, не для роздрібної торгівлі, т

851

125

101,6

91,9

98,3

Тканини з ниток синтетичних та штучних
комплексних високої міцності, (укл. нейлон,
2
інші поліаміди, віскозний шовк), тис.м

30246

4603

90,1

92,2

102,0

Ковдри та пледи дорожні вовняні або з
волосу тварин тонкого, тис. шт

1015

144

95,9

162,6

128,0

Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної), машинного чи ручного в’язання, т

940

131

69,0

98,8

131,6

Матеріали неткані без покриття з поверхне2
вою щільністю більше 150 г/м (укл. вироби
з нетканих мат-лів; крім предметів одягу), т

4184

752

108,4

75,8

79,1
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Вироблено за

Червень 2019 у % до

січень–
червень
2019

червень
2019

травня
2019

червня
2018

Січень–червень
2019 у % до
січня–червня 2018

Жакети та блейзери трикотажні машинного
або ручного в’язання, жіночі, тис. шт

192

27,1

106,7

56,5

79,7

Сукні трикотажні, жіночі, тис. шт

612

124

104,5

122,1

82,1

Пальта, півпальта, плащі, чоловічі, тис. шт

169

33,7

81,8

102,1

107,1

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки
вітрозахисні та подібні вироби (крім піджаків
та блейзерів, трикотажних, просочених, з
покриттям,), чоловічі, тис. шт

177

20,9

69,0

61,7

81,8

Костюми та комплекти, (крім трикотажних),
чоловічі та хлопчачі, тис. шт

131

28,3

148,9

128,1

78,3

Піджаки та блейзери (крім трикотажних),
чоловічі , тис. шт

377

61,9

93,9

86,5

99,8

Пальта та плащі тощо, жіночі, тис.шт

252

80,5

138,8

84,2

91,2

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки
вітрозахисні та подібні вироби (крім жакетів
та блейзерів, трикотажних, просочених, з
покриттям,), жіночі , тис.шт

89,4

10,4

89,7

203,9

130,5

Жакети та блейзери (крім трикотажних),
жіночі, тис. шт

514

75,1

113,8

85,5

75,1

Сукні (крім трикотажних), жіночі, тис.шт

888

125

89,4

121,7

113,9

Футболки, майки й подібні вироби,
трикотажні, тис. шт

2577

501

102,4

83,2

75,9

Колготки із синтетичних волокон трикотажні
машинного або ручного вʼязання з лінійною
щільністю до 67 децитекс, тис. шт

9605

1159

124,8

117,5

87,6

Панчішно-шкарпеткові вироби інші
(уключаючи шкарпетки), тис. пар

21608

2822

76,5

68,0

82,3

Взуття, всього, тис.пар

8247

1053,9

76,4

78,7

91,0

Взуття з верхом із гуми або полімерних
матеріалів, призначене для носіння на
вулиці, тис. пар

2804

411

62,1

69,8

89,0

Взуття, призначене для носіння на вулиці,
з верхом зі шкіри натуральної чоловіче
(уключаючи чоботи, півчоботи та черевики;
крім водонепроникного взуття та взуття із
захисним металевим підноском), тис. пар

168

23,7

97,9

43,2

51,2

Взуття, призначене для носіння на вулиці,
з верхом зі шкіри натуральної жіноче
(уключаючи чоботи, півчоботи та черевики;
крім водонепроникного взуття та взуття із
захисним металевим підноском), тис. пар

348

88,2

92,0

80,9

92,6

Тапочки та інше домашне взуття (уключаючи
кімнатні та танцювальні тапочки, пантофлі без
задника) з верхом з текстильних матеріалів,
тис. пар

3167

414

85,4

102,5

103,0

Взуття з верхом з текстильних матеріалів
інше (крім тапочок та іншого домашнього
взуття, а також взуття на підошві з
гуми, матеріалів полімерних або шкіри
натуральної або композиційної), тис. пар

1760

117

104,4

64,4

82,5

у тому числі
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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

ТОВ «БОМАКС ПЛЮС»

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

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

ÜúôõøěõñĒ
ôõñĒóģñðõú
õĔðėúėú

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

відправити заявку
на прорахунок

ʚ˟ːˢː˪˕˃ː˃˒˪˅ˎːˢː˪˕ˍ˃ːˋːˋ
ʑˋ˓ˑ˄ˋˇˑˏ˃˛ː˟ˆˑ˕ˈˍ˔˕ˋˎˡǣ
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САПР «ГРАЦІЯ» –
ДІАЛОГ З ВИРОБНИКОМ ОДЯГУ
Оновлення програмного забезпечення зазвичай викликає сумніви
й застереження, але не у випадку з САПР «Грація». На кожну нову
версію Грації користувачі чекають з нетерпінням, в очікуванні
чим ще зможуть приємно здивувати розробники

Більше 25 років САПР Грація успішно працює на сотнях підприємств
при підготовці виробництва всіх
видів чоловічого, жіночого та дитячого одягу, трикотажних, хутряних
і корсетних виробів, спеціального і
форменого одягу, головних уборів,
шкіргалантереї, туристського спорядження, автомобільних чохлів
та інших швейних виробів. Грацію успішно використовують при
організації навчального процесу
і проведенні дослідницьких робіт
більше 200 ВНЗ, коледжів і ліцеїв.
Зараз вийшла нова 401 версія.
У ній реалізовано багато прогресивних рішень, що підвищують
продуктивність і зручність роботи.
Основним потенціалом розвитку є
діалог з користувачами, реалізація
побажань творчих фахівців передових підприємств та навчальних
закладів. Так САПР Грація враховує і накопичує в собі багаторічний
досвід професіоналів.
При знайомстві з можливостями Грації керівники і фахівці швейних підприємств дивуються високому рівню
вирішення завдань виробництва.
У Грації вдалося в рамках єдиної
системи автоматизувати вирішення завдань підготовки виробництва і завдань обліку, планування та
управління. Забезпечено органічний зв'язок між всіма процесами
і автоматичний обмін даними між
всіма етапами: від створення ескізу до надходження на склад готової продукції. Надана можливість
експортувати дані в 1С.
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Нова 401 версія комплексно автоматизує всі етапи швейного виробництва і дозволяє:
• збільшити швидкість розробки
моделей в 3-5 разів;
• миттєво розмножити на інші
розміри та індивідуальні фігури;
• забезпечити якість виробів у
всіх розмірах;
• підвищити економію матеріалів
на 5-7%;
• організувати ефективну взаємодію фахівців;
• скоротити терміни підготовки
виробів до запуску у виробництво;
• оперативно контролювати виконання виробничого плану.
Основну увагу в новій версії приділено
конструкторсько-технологічній підготовці. Від рівня вирішення цих завдань залежить
якість виробів, можливість оперативно реагувати на мінливі вимоги
ринку і конкурентоспроможність
підприємства в цілому.

Додержані первісно закладені
принципи:
• система ні в чому не обмежує
спеціаліста, він може проектувати будь-які види швейних
виробів за будь-якими методиками конструювання;
• конструктор виконує творчу
роботу – розробляє лекала
виробу в базовому розмірі,
система виконує всю технічну
рутинну роботу;
• розмноження виконується
автоматично шляхом перебудови лекал за розмірними
ознаками на необхідні типові
розміри або на індивідуальні
фігури;
• при внесенні змін до конструкції система автоматично вносить відповідні зміни до похідних та спряжених лекал.
Одна з новинок це універсальний
механізм варіації для прийняття рішень на основі візуального сприйняття ситуації:
• можна змінювати значення
параметрів конструкції і отри-
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мувати графічне зображення
відповідного рішення, наприклад, збільшити довжину виробу на 10 сантиметрів і миттєво побачити результат.
• можна змінювати форму ліній
і місце розташування точок у
вікні креслення для отримання
потрібного рішення, а відповідні значення параметрів обчислить система, наприклад,
стрілкою мишки вказати нове
положення лінії низу, а програма самостійно обчислює
значення довжини виробу.
За допомогою нових функцій програми можна швидко і зручно внести зміни в базову конструкцію і
протягом декількох хвилин отримати основу для проектування нової моделі.
Запропоновано засоби для оформлення лекал з графічними зображеннями та маркувальними лініями, складання документації для
підвищення технологічності лекал
та оптимізації взаємодії з партнерами на аутсорсингу.
Ці та інші новинки демонструвалися на вебінарі і доступні у відео
запису на сайті.

Один з головних принципів
розробників Грації: «Ми переконуємо справою».
До придбання надається можливість
встановити підсистеми САПР Грація
безкоштовно для апробації і пройти
навчання найбільш зручним способом: очно або в режимі онлайн по
мережі Інтернет.
У процесі навчання фахівці Грації
допоможуть:
• побудувати з нуля або адаптувати алгоритм побудови
базової конструкції, виконати
необхідні прийоми моделювання, автоматично розмножити
лекала на інші розміри, внести
необхідні модельні зміни;
• скласти технологічну послідовність виготовлення і схему
поділу праці;
• спроектувати технологічні та
економічні розкладки;
• виконати розрахунок часу і
вартості виготовлення виробу,
норм витрат матеріалів;
• розрахувати заробітну плату швачок з використанням
штрих кодування;

• виконати повний цикл завдань обліку та планування
виробництва;
• підключити друкуюче і розкрійне обладнання;
• перевірити обмін лекалами
між САПР.
Оперативну і ефективну допомогу фахівців Грації користувачі можуть отримати на всіх етапах: і
при апробації, і при освоєнні, і при
використанні програми. Служба
технічної підтримки, Центр дистанційного навчання, Інтернет дизайн
центр допомагають оперативно
вирішувати питання за допомогою
мережі Інтернет в режимі онлайн.
Після успішної апробації необхідні
для ефективної роботи підсистеми
Грації можна придбати або взяти
в оренду.
Передбачені спеціальні комплекти
САПР Грація для різних категорій користувачів: для Підприємств, Ательє,
Фрілансерів, Любителів шиття, Студентів і Навчальних закладів.

Установка програм на 2
місяці безкоштовно для
апробації.
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Anna Sui
За останню декаду текстильна
промисловість зробила величезний стрибок у сегменті цифрового
друку. Одне з найбільш перспективних розробок текстильної промисловості – цифровий друк на
тканині. Від перших експериментальних і дуже дорогих рішень,
до малих та оперативних ліній. Це
відкрило нові можливості для численних перспектив для підвищення якості та підтримки зростаючих
потреб кінцевого споживача майже у всіх цінових сегментах. Об’єм
ринку цифрового друку збільшився
на 1,88 мільярда доларів у 2018 році.
Фахівці прогнозують, що глобальне
виробництво цифрового текстильного друку до 2019 року становитиме близько 1,6 мільярдів квадратних метрів щорічно. Цифрові
системи створені для продовження цієї захоплюючої перспективи,
оскільки продукція промислового
модного продукту, а також розвитку домашнього виробництва (хоббі, проекти колаборацій та кастомізацій) додає нові бізнес-моделей
та цінності для текстильної промисловості. Це збільшить загальну
вартість ринку на 3,75 мільярда
доларів у 2023 році та зросте до
споживання понад 2,70 млрд м².
Зокрема, в останні кілька років в сегменті сублімаційного друку спостерігається різке зростання, а прямий
друк на тканину готовий витіснити
частину «традиційного» трансферного сублімаційного друку.
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Anna Sui

Anna Sui

ЦИФРОВИЙ ДРУК НА ТКАНИНІ.
ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

Harga Terbaru

Anna Sui

Uniglo

Jay Ley
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Roksolana Bogutska

Roksolana Bogutska

Вдосконалений дизайн друкарських головок та більш якісні прикладні матеріали також є сильними
факторами зростання цифрового
друку на текстильній продукції.
Екологічно чисті компоненти, висока гнучкість дизайну, низькавартість малих партій – основні
стимули для розвитку технологій
цифрового друку. Традиційний
процес друку текстилю займає
приблизно від 6-8 тижнів в порівнянні до 3-10 днів за допомогою
технології цифрового друку. зниження енерговитрат – 55%, скорочення виробничого часу – 80%,
зниження відходів виробництва та
браків – 85%, зниження використання води – 90%.
Яке місце України в цих світових
трендах? Чи зможемо ми включитися в світові ланцюжки створення
вартості? Що нам заважає і чого
ми не знаємо? На усі ці питання ми
спробуємо знайти відповіді у серії
статей та досліджень.

Byblos

Carolina Herrera

Moncler

Anna Sui

Stella Jean

Тому пропонуємо на нашій сторінці
у Facebook пройти опитування, для
визначення пріоритетів подальшого висвітлення цієї теми:
Для мене на даний момент
найбільш важливо знати про:
1) Види цифрових друків та особливості роботи з різними матеріалами.
2) Бренди та види цифрового обладнання та економіко-фінансова модель власної друкарні.
3) Пошук графічних дизайнерів для
співпраці.
4) Виробництво власного бренду
у форматі fast-fashion.
5) Прогнозування трендів для наступних сезонів.
6) Пошук та тестування сировини.
Пишіть нам на:
shveinoe_delo@ukr.net
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З ПОЧАТКОМ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

Переживання, трепет, очікування... Погодьтеся, навіть, якщо Ви не любили ходити в школу, на початку
кожного року ці емоції все одно огортали Вас. А зараз все те саме, тільки в школу йдете вже не Ви, а
Ваші діти.

Freudenberg Performance Materials розробили інноваційні клеючі системи, які витримують повторне прання при температурі 90°С без розшарування. Для того,
щоб комірці, манжети і кишені шкільних сорочок виглядали абсолютно білими, спеціально розроблений

Серед всіх переживань і метушні під час підготовки до
школи важливе місце в списку займає шкільна форма. Яку обрати, щоб не помилитися? На що звернути
увагу? Адже форма піддається постійному пранню та
активному носінню протягом року.
Правильно підібрані клеєві матеріали допоможуть
зберегти сорочки, блузки, куртки, брюки і спідниці
чистими, акуратними і без змін у розмірі.
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асортимент тканих плавких прокладок дуже міцний і запобігає жовтінню від прання на високих температурах.

Обирайте якість у всьому
разом з Freudenberg і А-Текс!
ООО «А-Текс»
тел.: 044 492-32-79
www.facebook.com/a.tex.kiev
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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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ПРАВИЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА –
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ!
У цій статті я розповім, яким чином виникла ідея створити онлайн-курс «Матричне
планування 7D».
Сама ідея матриці – це скоординоване
планування всього процесу виробництва
продукту, а ми всі знаємо, що добре спланована
справа – це вже 50% успіху.

На початку трохи даних для розуміння специфіки виконаної роботи.
До впровадження матричного планування (застаріла (ручна) модель
планування циклу виробництва
продукції):
• значна частина моделей з колекції виходили із запізненням
по сезону, в зв'язку з цим лише
45% колекції продавалося без
знижок;
• закупівля тканини проводилася
хаотично, без чіткого розуміння
кількості та виду матеріалу ,потрібного для даної колекції, це
призвело до того, що на складі
лежало «незатребуваних» тканин близько 100 000 метрів,
при цьому дизайнери стверджували, що шити ні з чого і вимагали нових і нових тканин;
• колектив працював в режимі
аврала – то кілька днів простою, то тижнями без вихідних;
• на складі більш ніж 10000 одиниць продукції, а торговий відділ
кричить, що нічого продавати;
Після впровадження матричного
планування:
• практично 85% виробів продаються без знижок в високий
сезон;
• залишки тканин на складі зведені до мінімуму, матеріали
та фурнітура закуповуються в
необхідних кількостях та надходять на склад своєчасно.

Таким чином ми маємо можливість не заморожувати кошти в тканинах;
• колектив працює в нормальному
режимі, кожен знає що він буде
робити завтра і через тиждень;
• залишки продукції після закінчення сезону становлять не
більше 15% від випуску.

А тепер власне, як все
починалося.

П'ять років тому, маючи за плечима досвід роботи в системній міжнародній компанії, я прийшла на
підприємство мого чоловіка, щоб
допомогти описати і систематизувати бізнес процеси. У мене був
20-ти річний досвід управління
власною компанією, і 6 років роботи по франчайзингу в компанії,
яка має близько 600 філій більш
ніж в 120 країнах світу, де всі процеси описані, систематизовані, і
налагоджені до ідеального стану.
Я добре розуміла, що секрет успіху
саме у правильній організації. Досвіду роботи на швейному виробництві у мене взагалі не було, тому
завдання стояло досить цікаве і
захоплююче. Виробничий процес,
з яким мені слід було розібратися, можна охарактеризувати як
роботу старої бабусиної пральної
машинки – шуму багато, праці багато, а результат не задовільний...
Перед нами постало завдання модернізувати стару модель в нову,
сучасну і ефективну.

Необхідно було подивитися на виробничі процеси під іншим кутом,
так би мовити, новим поглядом,
поглядом людини, яка дуже добре
розуміла, що стара (ручна) система управління не працює і потрібно терміново придумати, розробити, адаптувати і впровадити нову
сучасну модель. При цьому дуже
важливо було не наламати дров і
не зіпсувати того, що працює.
Я почала з того, що буквально ходила з блокнотом по всьому підприємству і питала працівників: а
що Ви робите? А яка мета Вашого
поста? А який результат Ви повинні отримати? А за що Ви отримуєте
зарплату?Причому в цих питаннях
не було підступу, я дійсно саме це і
хотіла дізнатися. Ефект цих питань
був як від пострілу з водяного пістолета: ніхто не постраждав, але
всі були мокрі. Що ж я з'ясувала в
результаті?
1. Не всі співробітники чітко знають для якої задачі існує їх посада,
і що саме вони повинні отримати в
результаті.
2. Багато функцій дублюються двома, а то й трьома співробітниками,
що викликає роздратування, призводить до хаосу і в кінці відповідальність не бере ніхто. Якийсь
результат є, але яким чином визначити його якісні параметри немає розуміння, отже ми не знаємо
взагалі гарний це результат чи ні.

27

сучасне рішення

3. Не всі співробітники розуміють,
яким чином вони можуть виміряти виконану роботу. Знаєте, це як
стометрівку бігти - біжать всі , тільки один за 10 секунд, а інший за
45 хвилин... Різниця полягає в поставленому завданні. Наприклад,
якщо необхідною умовою є тільки
пробігти 100 метрівку – то завдання виконане, а якщо завдання полягає в тому, щоб пробігти стометрівку за 9 секунд – то ні.
Багато чого цікавого вилізло назовні під час мого «блокнотного
розслідування». Процес ставав все
більш і більш захоплюючим, найпрогресивніші і найвідповідальніші
співробітники включилися в цю
гру і ми стали прояснювати функції, потроху змінювати організуючу структуру підприємства, роблячи її більш системною, прозорою
і зрозумілою кожному працівнику.
І це знайшло відгук. Виявляєть-

ся, людям подобається, коли вони
розуміють який результат від них
очікується, як його вимірювати,
яка взагалі мета рухає нами всіма
як командою. Це була наша перша
перемога на шляху формування
крутої команди однодумців. При
цьому завдання для мене особисто
ставало все цікавішим і цікавішим.
В результаті свого «блокнотного
походу» ми з командою виявили
свої головні помилки, які найчастіше зустрічаються на підприємстві:
1. Продукція виходить невчасно,
це відбивається на швидкості реалізації виробів, а значить і на оборотності коштів.
2. Невідповідність виробництва продукції потребам торгового відділу,
наприклад, в складі є блузки 42-48
розміру і брюки 52-56, що не комбінуються, а значить ускладнює
продаж і того і іншого.

3. Виробництво шиє не ті вироби,
які терміново потрібні торгівлі, а
ті, для яких просто підійшла їхня
черга, таким чином торгівля в постійному дефіциті, а виробництво
не знає про це.
4. Відсутність планування асортименту і, як наслідок, хаос в закупівлі тканин і фурнітури для колекцій.
При цьому у мене виникли нові
питання – як?:
• оптимально витрачати бюджет
на закупівлю матеріалів? Чим
швидше ми обгорнемо свої
фінанси, тим вигідніше для
підприємства. Адже очевидно,
що бажано закуповувати оптимальну кількість тканини, щоб
купити стільки, скільки потрібно для повного забезпечення
колекції, щоб гарячково НЕ докуповувати «де? що? у кого?»
є, і при цьому не взяти зайвого,
щоб не «заморозити» кошти в
тканинах до майбутнього сезону, тому що тканини мають
трендовість, тому застарівають і в майбутньому сезоні вже
продаються зі знижками. А це
прямі втрати коштів;
• розрахувати, скільки артикулів
тканини потрібно і в якому
метражі?
• спланувати роботу експериментального, розкрійного, швейного цехів, щоб торгівля своєчасно отримувала товар і могла
продавати його з оптимальним прибутком ?
• за якими ключовими показниками потрібно орієнтуватися
правильно ми рухаємося, чи
ми свою стометрівку «біжимо»
за 45 хвилин?
Звичайно, ми всі знаємо, що швидко казка мовиться, та не швидко
діло робиться. Зрозуміло, що багато було навчань, консультацій, практичних пошуків, проб і помилок.
А втім, чергова велика перемога сталася!!! Це моє особисте авторське ноу-хау, яке успішно впроваджено і працює на підприємстві
Petro Soroka.
Цей документ носить назву «матриця виробництва колекції 7D».
Це вдосконалена асортиментна
матриця підприємства, легка і
зрозуміла для роботи. Що дає матриця підприємству: оптимальне
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планування, скоординованість дій
підрозділів по ланцюжку «ескізопрацювання моделі-електронне
лекало-закупівля тканини і фурнітури для партії-розкрій-пошив-перевірка якості-продаж», Завдяки
створенню цього алгоритму один
раз на пів року, під нову сезонну
колекцію, ми маємо на 6 місяців
чіткі плани роботи для:
• дизайнерів – коли (дата),
скільки (кількість) і яких (опис
і призначення) моделей має
бути виконано і надано в ескізах для схвалення;
• лабораторії – коли (дата),
скільки (кількість) і яких (опис
і призначення) моделей має
бути прошито і представлено
на ХТС;
• конструкторів електронних лекал – план опрацювання моделей, черговість, терміни надання на ХТС і здачі конструкції в
розкрійний цех;
• закрійного цеху – яка модель,
в якій кількості і в які терміни
зайде на розкрій;
• закупівель для відділу постачання – які тканини і в якій
кількості, а також фурнітураскільки гудзиків, ременів та ін.;
В які терміни потрібно завести
на склад сировину і матеріали,
а що може постояти на броні у
постачальників. Цей ,дуже
важливий, момент дозволяє
своєчасно оплачувати актуальні матеріали, планувати
свої платежі, планувати приход тканин і фурнітури та купувати все в оптимальних
кількостях;

• швейного цеху – точні дати
випуску готового виробу на
склад, які порушувати не можна, кожна швачка і кожен бригадир знають ці терміни і намагаються (що практично завжди
виходить) укластися в них,
тому що розуміють, що цим
впливають на дохід компанії.
• виходу продукції в склад – це
дає можливість відділу продажів точно знати, коли і який
виріб вийде з цеху і в якій
кількості. Це дає можливість
зробити предпродаж ще до
випуску продукції.
З перерахованого вище можна
побачити, що завдяки такому документу, 7 важливих підрозділів
працюють злагоджено і без авралів (тому 7D). Впровадження відбувалося не просто, тому що ми не
знали, як все звести в один зрозумілий документ. Більше року нам з
командою потрібно для того, щоб
матричне планування запрацювало
на 100%. Ми багато попрацювали,
перш ніж матриця набула того вигляду, в якому вона зараз застосовується, однак ефект від такої праці
перевершив всі наші очікування.
Найголовніші питання, які ми вирішили:
• колекція виходить своєчасно,
і завдяки цьому продається на
80% без знижок;
• всі цехи працюють без авралів;
• вже на фазі опрацювання торгівля має можливість продавати виріб;
• тканини надходять на склад за
планом, ми не купуємо зайвого
і не буває такого, що не виста-

чає на повну партію; залишки
тканин зведені до мінімуму.
І тепер, маючи в арсеналі такий
документ, я почала ділитися зі своїми колегами – виробниками одягу
і взуття, як класно ми все зробили, який крутий інструмент застосовуємо. І тут пішли прохання від
колег допомогти впровадити нашу
матрицю на їх виробництвах. Так
як це зробити? Фізично просто не
виходить, і я придумала записати
онлайн курс по матричному плануванню асортименту. Курс цей
підходить для будь-якого виробництва (одяг, взуття, аксесуари).
Курс вийшов досить об'ємним і
цікавим. Ідея була дати алгоритм
планування розробки і випуску
колекції, але довелося торкнутися
і інших аспектів життєдіяльності
компанії. У цьому курсі ми розповідаємо про ключові моменти:
• точка беззбитковості компанії;
• створення «муд борда» колекції, з урахуванням 3-х основних
показників: ризиковість, асортимент наповнення, сезонність;
• створення матричного плану
виробництва колекції.
Крім цих стратегічних питань, ми
торкаємося в своєму курсі технологій продажу і просування продукту,
діджитал-маркетингу, стратегічного планування розвитку компанії,
основ фінансового планування – ці
аспекти не відображаються на пряму в самій матриці, проте вони є
ключовими для ефективної роботи
підприємства і підвищення економічних показників. Так вийшло, що
хотілося розповісти про матрицю,
але довелося пройтися і по цим
ключовим моментам життєдіяльності виробничого підприємства.

Буду рада співпраці з вами.

+38 067-406-39-18
@fashioneducation
tm.petrosoroka

www.petrosoroka.com
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ТЕКСТИЛЬНІ
Т Е Н Д Е Н Ц І Ї , ТА К І
ПРИЄМНІ НА ДОТИК.
НА ПРОВІДНІЙ СВІТОВІЙ ВИСТАВЦІ
ДОМАШНЬОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ТЕКСТИЛЮ.

#Heimtextil2020
Тут ви знайдете все, що шукали:
Від декоративних та меблевих тканин, постільної білизни, текстилю для столової
та ванної кімнати до шпалер та систем захисту від сонячного світла.
messe-frankfurt@pem.com.ua // Тел. +38 044 48 46 871

heimtextil.messefrankfurt.com

6-A ВИСТАВКА
500 експонентIв
40 краIн
33000 вIдвIдувачIв
тканина | трикотаж | обладнання | пряжа | послуги | аксесуари | фурнIтура

НОВI ЗОНИ!
домашнIй | текстиль | фаст-фешн | рекламний | текстиль
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ПЕРША КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ ОЛЬГИ СУМСЬКОЇ
ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЄДИНОГО В КРАЇНІ
ІНКЛЮЗИВНОГО МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА.

Kharkiv Fashion 2019 готує масштабне шоу
Наймасштабніша модна подія Східної України – осінній сезон Kharkiv Fashion 2019 –
пройде 11-12 жовтня на Арт-заводі «Механіка» Інша Земля. Вже традиційно він збере разом
дизайнерів з усієї країни і зарубіжних гостей. Свою першу колекцію одягу представить народна
артистка України Ольга Сумська. Поряд з професійними моделями на подіум вийдуть моделі
plus size – учасниці проекту «Велика краса країни», а також представники першого в Україні
інклюзивного модельного агентства.
Колекцію суконь під назвою RIDNA Ольга Сумська створює в колаборації з харківським дизайнером, засновником бренду maKha, Марією Бисовою. Деталі партнери
поки приховують, однак відзначають: результат їхньої
співпраці вразить і надихне всіх українських жінок.
Адже в колекції головний мотив - національний живопис, представлений на ексклюзивних тканинах з авторським принтом. Одяг шиють для жінок будь-якого
віку, тому буде міні, міді та максі довжина.
За словами ініціатора проекту, начальника Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Вікторії Грецької-Миргородської, осінній сезон проекту
буде унікальним і ставить перед собою амбітні цілі.
«Харків – це місто, яке надихає, місто можливостей і
втілення будь-якої мрії в реальність. Таким втіленням
стане колекція найвродливішої української актриси
Ольги Сумської, про яку вона мріяла все своє життя. Також ми сподіваємося, що нашим проектом для
жінок з пишними формами надихнуться багато хто,
і це натхнення стане для них поштовхом у втіленні
найзаповітніших цілей», – зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.
Як розповів координатор проекту Олег Єгоров, планується невелика зміна формату Kharkiv Fashion: крім
основного подіуму буде організовано кілька показів
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на нестандартних локаціях. Також очікується кілька
шоу-дефіле, одним з яких стане перформанс юних
акторів театру «Бешкетники». Під живий музичний
супровід групи Manera вони покажуть, як змінювалася мода, починаючи з 90-х років і до нашого часу.
Вперше на заході буде представлено спільний стенд
дизайнерів-учасників Kharkiv Fashion Cluster – Олега
Фоменко, Олександра Бевзюка, Ірини Полуектовой і
Марії Бисовой.
«Kharkiv Fashion вже давно став заходом, який вийшов
за рамки днів моди. Ми намагаємося створити екосистему, в якій вчорашні волонтери сьогодні беруть участь
в конкурсі молодих дизайнерів, а завтра створюють
перші комерційні колекції, в яких виробник може знайти партнера для співпраці, а дизайнер – базу для
створення одягу. Ми створюємо простір, в якому бізнес нарешті розуміє наскільки правильно, а в подальшому і вигідно, вкладати ресурс як в підготовку майбутнього персоналу, так і в розвиток харківських
талантів. Наша мета – розвиток легкої промисловості
в цілому і вихід її представників на європейські та світові ринки », – зазначив Олег Єгоров.
В рамках заходу традиційно відбудуться покази українських і зарубіжних дизайнерів. Очікується приїзд байеров з України та Європи. Протягом двох днів буде
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працювати design market від провідних виробників
одягу. Також в рамках Kharkiv Fashion 2019 пройдуть
навчальні тренінги топових спікерів в fashion індустрії
на майданчику Fashion education, зустрічі зі студентами профільних навчальних закладів, виробниками
і дизайнерами, відбудеться презентація фірмового
бренду «Харьків – це модно» від Харківського кластера легкої промисловості та дизайну.
Спеціальними
гостями
стануть
представники
International Fashion Week Dubai.
Довідка. Проект «Kharkiv Fashion» організований
Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих
проектів за ініціативою учасників Харківського кластера легкої промисловості та дизайну під патронатом
Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
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ЯК МИНУВ ПЕРШИЙ
«ТИЖДЕНЬ ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ» В КИЄВІ
У світовому розкладі показів Тижні весільної моди вже давно зайняли свої місця. Так, у квітні і жовтні бренди,
що створюють вбрання для наречених, демонструють свої нові колекції. Тепер свій івент є і в українських марок – 13 вересня в Києві вперше відбувся Ukrainian Wedding Fashion Week.
Його мета – продемонструвати міжнародному ринку локальних гравців, адже в нашій країні існують давні
традиції створення весільних суконь. В Ukrainian Wedding Fashion Week взяли участь одразу 5 марок: ARIAMO
Fashion Group, DOMINISS, POLLARDI, ARMONIA і CRYSTAL Design. Кожна з них вже сформувала свій впізнаваний
стиль. Оцінити їхні колекції приїхали зарубіжні баєри, стилісти та інсайдери wedding-індустрії.

ARIAMO Fashion Group

Хоч компанію ARIAMO Fashion
Group заснували 2015 року, її
вбрання вже продаються у 50
країнах світу. Такий стрімкий ріст
пояснюють і якість пошиття, і небанальні
ідеї
дизайн-команди
бренду. Крім колекції традиційних весільних суконь під назвою
Classic, тут є лінія Fashion, в якій
враховані ключові модні тенденції.
Наприклад, на подіумі в Києві під
час показу ARIAMO особливе пожвавлення гостей викликали сукні
з пишними фатиновими спідницями, що нагадують повітряні тістечка і відсилають до «солодких»
образів Марії-Антуанетти. Вони
підтримують тенденцію надмірної
романтичності і втечі від реальності, яка захопила подіуми в Лондоні
і Парижі.

DOMINISS

Цифри весільного бренду DOMINISS
вражають не менше: 15 років роботи, збут у 60 країнах світу, 12
флагманських магазинів і любов
сотень наречених з усіх усюд.
На подіумі в Києві команда бренду представила колекцію Cancun,
в якій традиційні весільні коди
поєдналися з південним латиноамериканським настроєм. Наприклад, графічні аплікації бісером
на невагомій органзі нагадували
про малюнки індіанців, а бахрома
надавала вбранням додаткової динаміки, як і декор у вигляді пір'я.
Також команда DOMINISS обіграла
традиційні спідниці з воланами – на
весільних сукнях їхні варіації мали
сміливий і захопливий вигляд.
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POLLARDI

Pollardi – це група компаній, що
об'єднує відразу чотири весільні
бренди: Daria Karlozi, Pollardi, Ida
Torez і Lіretta. В межах Ukrainian
Wedding Fashion Week представили
колекцію останньої марки, що спеціалізується на лаконічних і мінімалістичних образах для наречених.
Такі сукні – з прямими лініями, відсутністю зайвого декору і акуратним драпіруванням – точно сподобаються практичним нареченим,
які хочуть придбане вбрання носити ще не раз.

ARMONIA
Український бренд ARMONIA вже
майже десять років створює весільні образи, головним принципом під час роботи над якими є
гармонія. Балансують у ARMONIA
між епатажем і класикою, так
створюють убрання, в яких кожна
наречена точно відчує себе особливою. Авторський дизайн тут
поєднується з новітніми технологіями розробки лекал, завдяки чому
сукні мають бездоганний вигляд на
різних фігурах.
Колекція сезону весна-літо 2020
називається «Північне сяйво», а її
головним лейтмотивом став делікатний блиск, що нагадує то сніг,
що виблискує на сонці, то рухливі
зірки у небі.

Показ у межах UWFW відкрила
українська топ-модель Аріна Левченко в блискучій сукні на тонких
бретельках. Делікатний блиск і невагома вишивка стали головними
на подіумі у CRYSTAL Design, яким
вдалося поєднати жіночний силует і помітний декор, але зберегти
фірмову легкість, за якою до них
приходять наречені вже багато років поспіль.

CRYSTAL Design

Показ
бренду CRYSTAL Design
став фіналом масштабного шоу
Ukrainian Wedding Fashion Week.
Історія компанії почалася ще 30
років тому з приватного ательє,
яке 2009 року переросло в міжнародний бізнес. Зараз марка демонструє три колекції на рік: Haute
Couture вирізняється великою
кількістю ручної роботи, а також
використанням мережива і декору,
Be Special – це інтерпретація сучасної класики, а колекцію Evening
складають вечірні сукні.

У перервах між показами гості, серед яких були: балерина Катерина
Кухар, телеведуча Катерина Осадча, стилістка Ольга Слонь і дизайнерка Ольга Альонова, могли не
лише обмінятися враженнями, а й
послухати виступи піаніста Євгенія
Хмари та співачки Аліни Паш.
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MILANO UNICA ЛИПЕНЬ 2019:
НЕЗАБУТНЄ ЯСКРАВЕ ШОУ ЦЬОГО СЕЗОНУ
У липні 2019 р. у Мілані пройшла 29-а виставка, призначена для всіх
професіоналів в світі моди, орієнтованих на високу якість та інновації.
09-11 липня відбулося відкриття 29-ї виставки Milano
Unica. Загальна кількість експонентів що відвідали виставку, зросла на 2.6% в порівнянні з 2018 роком. На
цій масштабній події, в якості відвідувача побувала і
наша редакція. Наш медіа – ресурс організував відвідування виставки українськими компаніями. З нами на
виставці побували: VAM, RICA MARE, TAMIR, PETRО
SOROKA, LESYA, TEXTILEPROFI, ROSE. Цим компаніям
був оплачений переліт і проживання в готелі.
На MILANO UNICA були представлені колекції тканин і
аксесуарів VIP класу сезону осінь / зима 2020-21. Особлива увага приділялася e-Milano Unica Marketplace –
ексклюзивній платформі для ведення бізнесу в сфері
інформаційної комерції. Дана платформа призначена
для професіоналів, які займаються високоякісними
текстильними аксесуарами. Пілотна версія платформи
з'явилася в лютому цього року. Проект MU Sustainable
Innovation, об'єднав кращі пропозиції продуктів з екологічно чистих матеріалів.
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Стенди, розроблені компаніями-учасниками, зібрані
з панелей MU Synthesis, вразили своїми візуальними
ефектами, надавши відвідувачам чудовий огляд продукції кожного експонента.
Відвідувачі побували на багатьох стендах, згідно чітко
сформульованого маршруту, розділеному на спеціальні
зони MU Special Contents і MU Special Areas і підібраному таким чином, щоб найбільш сильно вразити публіку і
якісно продемонструвати свою продукцію експонентам.
Зони, на які розбита виставка. MU Special Contents як
результат партнерських відносин.
Linen Dream Lab від Celc (пав. 16) – це простір,
присвячений льону, унікальному, креативному і інноваційному зеленому волокну MASTERS LINEN® (100%
зроблено в Європі) і EUROPEAN FLAX® (європейське
походження волокна). У цій зоні було представлено
4 сезону лляних новинок.
Woolmark (пав. 12-20), область, присвячена самим
інноваційним і авангардним вовняним тканинам: від
уніформи Luna Rossa Prada Pirelli Team, для якої компанія Woolmark є технічним партнером, до The Wool
Lab осінь / зима 2020/21.
SMI – Sistema Moda Italia (пав. 16), це найбільша галузева організація текстильної та модної індустрії на
західних ринках, місія якої полягає в захисті і просуванні інтересів сектора і сприяння відносинам з інститутами та економічними / політичними організаціями,
надання підтримки компаніям, які мають намір розширюватися по всьому світу.
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Міністерство економічного розвитку (пав. 16) Управління по
боротьбі з контрафактною продукцією вперше було присутнє на
Milano Unica зі спеціальним стендом,
з метою заохочення і захисту прав
промислової та інтелектуальної
власності за допомогою спеціальних
навчальних заходів та їх поширенні.

Міланський політехнічний інститут (пав. 12) був представлений ексклюзивним проектом під
назвою «Мода і уніформа: історичне та інше натхнення», присвяченому культовому та універсальному
одягу, представленому як класичними і традиційними формами, так
і більш екстравагантними.
Banca Sella (пав. 20) традиційно
пропонує інноваційні, успішні фінансові, банківські та страхові рішення.
Також на виставці були представлені спеціальні зони MU:
Японська обсерваторія (пав. 12),
організована JFW і JETRO, об'єднала понад 30 експонентів, відібраних з кращих виробників цієї країни.
Корейська обсерваторія (пав. 16),
яку курирує KOTRA і KTTA, зібрала
20 експонентів, обраних з найбільш
інноваційних і представницьких текстильних компаній країни;
Origin Passion & Beliefs (пaи. 8) –
це італійська виробнича виставка,
ексклюзивне місце, де можна зустрітися з компаніями, що спеціалізуються на субпідрядних постачання
і наданні якісних послуг для міжнародних модних брендів.
Наступні зони доповнили перераховані вище:
Filo (пав. 8) – зона, яка присвячена тенденціям розвитку текстильної промисловості, засвідчуючи
про фундаментальний зв'язок між
високоякісної пряжею і високоякісними тканинами.
MU Info & Style призначена для
бізнес-послуг, і MU Trade Press
(пав. 8), тут можна отримати інформацію про останні тенденції
в міжнародній моді з широким за
допомогою широкого вибору книг,
галузевих журналів і моделей.
MU Vintage (пав. 12) зона, призначена для одягу, аксесуарів, біжутерії та інших предметів з колекцій
винтажной моди.
MU Designers (пав. 12) присвячена текстильним дизайнерам, художникам, які вносять свою частку
в підтримку системи моди, своєю
незмінну прихильністю інноваціям
і пошуку краси.
Запрошуємо відвідати 30-ту виставку Мilano Unica яка відбудеться 04-06 лютого 2020 р.

Редакція журналу SBF
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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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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

Завод з виробництва

СИНТЕПОНУ
СИЛІКОНІЗІРОВАННОГО СИНТЕПОНУ
СИНТЕПУХУ
Надаємо стьобально-вишивальні послуги
на різних видах тканин
(плащівка, шкіра, хутро, т. і.)
Україна, 62418, м. Харків, пр. Л. Малої, 99
+38 050 303-53-64, +38 067 571-38-83
e-mail: skripay2004@mail.ru, n.piligrim.777@ukr.net

www.sterol.com.ua
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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
м. Дніпро
вул. Героїв Сталінграду, 38-а
www.lenta-dp.com
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тел.: +38 056 3707410
+38 056 2335008
+38 066 2764232
ukrtekstilsnab@gmail.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
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Тканини. Нитки. Фурнітура
Дизайнерські колекції
Домашній текстиль
Обладнання
Семінари
Київ, Міжнародний
виставковий центр
Броварський проспект
Метро Лівобережна
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