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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





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!
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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.
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сучасні рішення

Ініціатива Європейського Союзу EU4Business, а саме 
та її частина, яку в Україні імплементує Європейський 
банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), спрямована на 
підтримку та розвиток малих і середніх підприємств 
(МСП). Активна робота ведеться в освітньому напрям-
ку – проведення тренінгів, надання консультацій та 
адресної підтримки підприємствам, підтримка клас-
терних ініціатив та багато інших проектів. В рамках 
реалізації ініціативи ЄС EU4Business за підтримки 
ЄБРР також створено мережу Центрів інформаційної 
підтримки бізнесу (ЦІПБ) у 15 регіонах України, базою 
для яких виступили місцеві організації, що вже пра-
цюють з МСП. Центри сприяють поліпшенню поінфор-
мованості власників компаній про існуючі на ринку 
можливості для розвитку бізнесу, а також проводять 
для МСП високоякісні бізнес-заходи, орієнтовані на 
розвиток українських підприємств та підвищення їх 
конкурентоспроможності. ЦІПБ зосереджені на довго-
строковій співпраці, створено платформу для нетвор-
кінґу, що допомагає у розв’язанні ключових проблем 
бізнесу: пошуку клієнтів, залучення інвесторів, вихо-
ду на нові ринки та найму найкращих кадрів.
Також, шляхом виділення грантів ЄБРР допомагає ма-
лим та середнім підприємствам залучати висококвалі-
фікованих місцевих консультантів та експертів-прак-
тиків, що здатні якісно трансформувати бізнес. 
Щоб отримати грант на розвиток підприємства перевір-
те свою компанію на відповідність кільком критеріям:

Якщо ваш бізнес:  
• налічує від 10 до 250 працівників;
• на 50% є у власності українців;  
• працює на ринку не менше 2 років;
• має гарну ділову репутацію.

І вам потрібні:
• стратегія: стратегічне планування, бізнес-

план, ТЕО, пошук партнера;

ДОПОМОГА МАЛОМУ 
ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ

• маркетинг: дослідження ринку, створення 
бренду, маркетингова стратегія, електронна ко-
мерція;

• організаційний розвиток: вдосконалення орга-
нізаційної структури, управління персоналом;

• операційна діяльність: оптимізація бізнес-про-
цесів, управління логістикою;

• впровадження інформаційних технологій та 
інженерні рішення: системи управління інфор-
мацією, комп`ютеризовані виробничі системи, 
системи управління ресурсами підприємства;

• система управління якістю: стандарти серії 
ISO, безпека харчових продуктів, охорона праці, 
безпека на робочому місці;

• енергоефективність: енергоаудит, впроваджен-
ня енергоефективних технологій та відновлю-
вальних джерел енергії;

• охорона навколишнього середовища: оцінка, 
управління  та контроль впливу на навколишнє 
середовище;

• облік та фінансова звітність: фінансовий ана-
ліз та планування, перехід на МСФЗ.

ЄБРР надає допомогу у реалізації таких проектів за-
лучаючи фахівців-консультантів, здійснює супровід 
проекту та компенсує частину витрат (надає грант – 
безповоротну фінансову допомогу) у розмірі 50% від 
чистої вартості  проекту (без ПДВ).  

ЄБРР допомагає:            
• знайти професійних консультантів та залучити  

знання, експертизу та інструменти для розвитку 
вашого бізнесу;

• оцінити потреби вашого бізнесу;
• контролювати роботи по проекту від самого по-

чатку до його завершення;
• зменшити ціну проекту – компенсуючи 50% від 

вартості проекту (без ПДВ). Для проектів з енер-
гоефективності компенсація становить 75%.

Проект фінансується ЄС у рамках ініціативи EU4Business за підтримки ЄБРР
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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 волого-
теплової обробки є прасувальні столи та праски, наша 
компанія розробила надійні прасувальні столи модульного 
типу, які серед головних переваг мають: широку сферу 
застосування, скорочення витрат та універсальність.

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

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

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

ною та додатковою прасувальною 
поверхнею;

• електронне керування;
• точне регулювання потужності ва- 

кууму та піддуву з допомогою цифро- 
вого дисплею;

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

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

• широкий асортимент додаткових 
деталей.

Лінія Varioline
• столи  з новою високоефективною 

системою вакууму та піддуву;
• низький рівень робочого шуму 

завдяки вдосконаленій версії пласт-
масової 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 асорти-
менту буде відповідати новим 
потребам.

Лінія Uniset
• якість, ефективність та елегантність 

на ряду з доступністю для будь-якого 
покупця;

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

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

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

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

поверхні на вибір;
• поворотний рукав із широким 

асортиментом змінної 
прасувальної подушки;

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

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



5 

пропозиція

Veit HP 2003

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

• безпечна металева підошва покрита гартованим 
тефлоном; 

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

регуляторі VEITronic;
• наявність металевих вставок дозволяє їх кількістю 

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

мірно розподіляє пар;
• ідеальне рішення для проклеювання клейових 

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

Veit 2129

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

Багатошарова система матеріалів 
покриття VEIT 

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

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

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

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

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

вання сухих і структурних тканин у поєднанні з блоком 
розпилення води. Невід’ємна складова кінцевої touch-
up обробки.  

Праски

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

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

цупке поліестрове волокно, яке виклю-
чає ризики виникнення відбитків при-
пусків шва та блиску тканини 
в міжопераційній.

тичне 
термостійке волокно з високою 
повітрянопропускною здатністю

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

Veit DI 2004

Зателефонуйте нам 
і скажіть кодове слово 
«Швацька справа»
Ви отримаєте гарантовану 
знижку на всі товари у розмірі 5%
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БРЕНД 
«А.КОМ»: 
НОВА МОДА 
ДЛЯ ОФІСУ

Діловий стиль вимагає від жінок 
особливого підходу до формування 
гардеробу, щоб відповідати канонам 
офісної моди. Прийнято вважати, 
що такий одяг нудний та одноманіт-
ний. Найчастіше так і є. Згадуючи 
стереотипи ділового дрес-коду, пе-
ред очима одразу постають «луки», 
які виглядають сіро, затерто і пону-
ро. Але поспішаємо розвінчати цей 
міф, адже стильний офісний одяг 
може бути красивим, оригінальним і 
цікавим. У це легко повірити, дивля-

чись на моделі дизайнерських блуз, 
пальт і курток бренду «А.Ком».
Засновник бренду, дизайнер Ар-
тем Комаров, впевнений, що офіс-
ний стиль людини – це індивіду-
альний спосіб позиціонування осо-
бистості. Це можливість проявити 
себе, як професіонала, у якого 
креативні думки, ідеї, підхід до 
справ і вибору одягу. Тому моделі, 
створені брендом «А.Ком», припа-
дуть до смаку жінкам, які завжди 
хочуть виглядати бездоганно.
Жіночні блузи «з родзинкою», еле-
гантні пальта і куртки з цікавими 
деталями крою дозволять своїм 
власницям не розчинитися у за-
гальній масі «офісного планкто-
ну». Безсумнівно, що такий одяг є 
прекрасним вибором і для офісних 
співробітниць творчих професій. 
Адже вони повинні створювати 
особливий імідж, щоб підтримати 
інтерес до своєї роботи і до себе.
Показово, що дизайнерські моделі 
бренду «А.Ком» не розраховані на 
мас-маркет – вони відшиваются 
невеликими партіями з якісних ма-
теріалів. Водночас компанія строго 
дотримується цінової політики, ви-
робляючи неординарні та доступні 
за ціною речі. І клієнтки із задово-
ленням роблять свій вибір на користь 
продукції бренду. Про це свідчить 
той факт, що через два роки після 
появи марки, торгові представни-
цтва «А.Ком» з успіхом працюють 
вже не тільки в рідному Харкові, а й у 
Києві, Львові та Борисполі.

І це не дивно, адже Артем Кома-
ров – талановитий дизайнер, який 
пройшов шлях від простого закрій-
ника до модельєра-конструктора з 
міжнародним дипломом. Його 
яскраву дебютну колекцію на Lviv 
Fashion Week 2008 відзначили іно-
земні інвестори, запросивши Арте-
ма з командою на fashion-ярмарок 
до Парижу. Свою першу торгівель-
ну марку KOMAROV ARTEM дизай-
нер вже встиг перетворити в 
успішний бренд на ринку України.
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«А.Ком – моє друге дитя, в яке я 
вкладаю багато сил, праці і на-
тхнення. Я створив його, тому що 
зрозумів, що хочу пропонувати 
клієнткам більш оригінальні, але в 
той же час не дуже коштовні речі. 
Мені хочеться, щоб будь-яка жінка 
в наш економічно складний час 
могла одягти те, що я роблю, і 
бути стильною, привабливою і 
впевненою в собі», – зізнається 
Артем Комаров.

Бренд «А.Ком» запрошує до співп-
раці оптових партнерів, зацікавле-
них у відрізняючимся від інших 
асортименті. Також компанія від-
крита до пропозицій по створенню 
колаборацій з виробниками інших 
напрямків (наприклад, взуття, ак-
сесуарів, шкіргалантереї) для роз-
робки неординарного офісного 
стилю.

Будемо раді співпраці.

Артем Комаров:
adamivanov79@gmail.com
www.komarovartem.com

A.Kom_shop
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Сучасний стиль життя кидає нам 
нові виклики щодня. Бути завжди в 
тренді означає вміти відчувати 
модні тенденції і дотримуватися їх. 
І так важливо при цьому залишати-
ся неповторною індивідуальністю, 
не зливаючись з сірою монотонною 
масою. Чи вважаєте це складним 
завданням? Схоже, вам не вистачає 
натхнення! Бренд BOO&BON легко 
впорається з цією проблемою. Ори-
гінальні пуховики з вигадливими 
принтами наповнять ваше життя 
яскравими фарбами, виділять з на-
товпу. Адже відшиваются вони не 
масово, а за індивідуальними за-

МИСТЕЦТВО ВИДІЛЯТИСЯ З НАТОВПУ 

мовленнями. А ще вони допомо-
жуть слідувати найактуальнішим 
течіям сучасності.

Творчий підхід. Ви впевнені в 
собі, володієте почуттям гумору, 
незалежні в судженнях? Намагає-
тесь у всьому знайти свій непо-
вторний стиль? Ваше життя скла-
дається із засобів самовираження? 
Вітаємо, ви – творча особистість! 
Бути творчим в наші дні дуже мод-
но. Адже креативне мислення - це 
здатність до створення абсолютно 
нових ідей та новацій. Для людей, 
подібних вам, не підходить одно-
манітний ширвжиток. Душа вима-

гає свята, радості в очах, креати-
ву, позитиву і неповторності! Поті-
ште її стильним та яскравим пухо-
виком від BOO&BON.

Екологічність. Це нова філосо-
фія життя, і матеріали, з яких від-
шиваются пуховики  BOO&BON, 
створені за сучасними екологічни-
ми технологіями. Ці інновації по-
кликані зберігати навколишнє се-
редовище. Використовувані мате-
ріали практично нічим не поступа-
ються натуральним, є дуже прак-
тичними, простими в догляді та гі-
поалергенними. За пуховиками 
BOO&BON дуже легко доглядати: 
їх не потрібно нести в хімчистку, 
можна просто випрати в пральній 
машині. Під час прання пуховики 
не втрачають обсяг і не линяють. 
При їх виробництві не використо-
вуються токсичні барвники. Тому 
можна сміливо купувати такий 
одяг і не боятися негативних на-
слідків для свого здоров'я і 
«здоров'я» планети.

«Зірка» Інстаграма. Привер-
нути увагу нових підписантів мож-
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на вражаючими фото.  BOO&BON 
зробить вашу сторінку в Інстаграмі 
оригінальною, привабливою і жит-
тєрадісною. І це вже доведено на 
практиці. Стильні забавні колажі 
та незвичні забарвлення пуховиків 
будуть позиціонувати вас як неор-
динарну креативну особистість, 
заряджати всіх позитивом і гумо-
ром. А по-справжньому красивими 
і цікавими матеріалами читачі за-
вжди раді поділитися один з од-
ним, тому дійте!

Family look. У перекладі з ан-
глійської – це унікальний родин-
ний стиль, який уособлює собою 

єдність і згуртованість. Останнім 
часом family look став модним 
трендом, який  набув поширення 
серед мільйонів прихильників по 
всьому світу. Популярний він і в 
селебрітіс, таких, як сім'я Бекхемів, 
Анджеліна Джолі, Мадонна, Сінді 
Кроуфорд і багатьох інших. Впус-
тіть і ви цей прекрасний, добрий 
тренд в своє життя. Експеримен-
туйте, створюйте загальний образ, 

підкреслюйте любов до близьких! 
А пуховики BOO&BON для дітей і 
дорослих в стилі family look ста-
нуть родзинкою і візитною карт-
кою вашої родини.

Уберсексуал. Цей тип чоловіка – 
нова загадка. Саме він стає зараз 
законодавцем мод на «чоловічі 
якості». Це творець і романтик, що 
володіє творчою силою, інтуїт, 
який тонко відчуває світ. У його зо-
внішності багато цікавих деталей, 
такого чоловіка хочеться розгля-
дати, щоб розгадати секрет його 
магнетизму. Якщо у вас досить 
внутрішньої свободи, сміливо по-
зиціонуйте себе як уберсексуала! 
А чоловічі пуховики BOO&BON не-
стандартних кольорів неодмінно 
підкреслять вашу неординарність.
«Найважливіше для нас – відгуки 
задоволених клієнтів. Коли люди 
замовляють наші вироби, а потім 
надсилають вдячні повідомлення, 
фотографії, на яких вони щасливо 
посміхаються. Це надихає нас на 
нові пошуки і рішення. Не бійтеся 
виділятися з натовпу. Нехай ваше 
життя буде таке ж яскраве, як наші 
пуховики!» 
Запрошуємо до співпраці інтер-
нет-магазини, бутіки, шоу-руми.

З повагою, Артем Толмачов, 
засновник бренду BOO&BON.

 boobon_fashion
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іновації

Сучасний світ ставить високі вимо-
ги до продукції, яка виготовляєть-
ся. Стабільно висока якість, відмін-
ний сервіс є стандартом, який про-
понується лідером у виробництві 
швейних ниток – компанією  AMANN. 
Проте, щоб залишатись сьогодні 
лідером, цього стає не достатньо. 
Інновації – це те, що визначає 
справжнього лідера сучасності. 
Компанія AMANN  орієнтується на 
високотехнологічні потреби, роз-
робляючи та створюючи іннова-
ційні продукти. 
Одним з останніх розробок лабо-
раторії AMANN є два інноваційні 
продукти із провідниковими харак-
теристиками: нитка Silver-tech та 
нитка Steel-tech.
Silver-tech – це гібридна поліамід/ 
полістерова нитка, вкрита сріблом, 
ідеально підходить для швів та по-
верхонь, які проводять струм. Вона 
може бути застосована для інте-
лектуального текстилю та швів, які 
вимагають антимікробних характе-
ристик. Тому  використання її у ме-
дичній галузі так само важливо, як 
і в інтелектуальному текстилі. 
Вишивка із нитки Silver-tech буде 
виконувати функцію тач та замі-
нить пластикові кнопки переми-
кання.  Текстильний перемикач, 
вишитий на зонах підсвітки чи в 
автомобільному інтер’єрі, може замі-
нити тумблери вимикача та регуля-
тори. Все що треба, щоб задіяти  – 
один раз доторкнутися пальцем,– і 
все.  Текстильний вмикач не тільки 
презентує елемент дизайну, а та-
кож легкий у виробництві та при-
ємний на дотик. Інша перевага у 
тому, що нитка має дуже високий 
показник екологічності компонен-
тів, якщо мова йде про уникнення 
використання матеріалів, які важ-
но утилізувати, таких, як пластик 
та інша синтетика.

ШВЕЙНІ НИТКИ. 
ІННОВАЦІЇ

Steel-tech – це інший продукт інно-
вації, розроблений лабораторією 
AMANN. Це гібридна полістерова 
нитка, яка проводить струм, в 
основі якої нержавіюча сталь. 
Steel-tech дуже стійка до прання, 
включно промислового. Це інте-
лектуальне волокно із мульти-
функціональними характеристика-
ми може бути використано у три-
котажі, плетінні, вишивці.
Уніформа у медичній галузі має ви-
сокі стандарти. Вважаючи на спе-
цифіку та навантаження, рекомен-
довано змінювати одяг часто. Це 
означає високу частоту викорис-
тання дезінфекційних  миючих за-
собів та реагентів, які стають ви-
пробуванням для одягу.
RFID-технологія, точніше, тран-
спондерна, виготовлена з ткани-
ни, яка вшивається всередину ро-
бочого одягу та передає відповідні 
дані на спеціальний носій – у такий 
спосіб пропонується надійний за-
сіб контролю. Всередині «радіо-
етикетки», яку можна прати, є 
нитка Steel-tech від AMANN. Це 
може бути використано у матеріа-
лі, наприклад, для виробництва 
етикеток, обладнаних антеною.
Торгова та будівельна галузі також 
вимагають від працівників бути ак-
тивними при будь-якій погоді. У 
холодні місяці працювати ззовні -  
це велике фізичне навантаження, 
а одяг, який обігрівається, може 
його набагато зменшити. Моделі з 

обігріваючими елементами Steel-
teсh можуть дуже сильно економи-
ти об’єм виробу, а також вони ма-
ють відносно легку вагу та зручні у 
використанні.
ТОВ «Рудхолм Юкрейн Лтд.»  вхо-
дить у групу Rudholm Group із го-
ловним офісом у Швеції та Литві. 
Група компаній Rudholm – це про-
фесіонали модної та швейної інду-
стрії в Європі, Азії та США.  
Ми раді запросити Вас до компанії 
виробників, які використовують 
якісний продукт світового лідера з 
виробництва ниток - фірму AMANN. 
Наша команда, як ексклюзивний 
представник AMANN в Україні, го-
тові забезпечити Вам сервіс і під-
тримку в постачанні даного асор-
тименту. Також запрошуємо Вас до 
нашого офісу, який, як і склад, 
знаходяться у Львові. Ви зможете 
самі побачити, де живе «Рудхолм 
Юкрейн», та випити запашної 
львівської кави. 
Крім асортименту AMANN, ми по-
стачаємо в Україну китайські нитки 
високої якості: високоміцні армо-
вані, штапельні, текстуровані, кле-
йові Kufner (флізелін, дублерин  
тощо) (Німеччина), Camela (Поль-
ща), голки до швейного обладнан-
ня SCHMETZ. 
Нитки відвантажуємо від 1 котуш-
ки будь-якого кольору, будь-якої 
товщини.
Будь-які умови співпраці обгово-
рюються індивідуально.  
Всю необхідну інформацію Ви змо-
жете побачити на нашому сайті 
Будемо раді співпраці.

www.rudholm.com.ua



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



працюємо з 2000 року

 line
Швейная линия
SEW

044 4676437, 096 0443266
063 5989780, 050 6691324

info@sewline.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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«РЕДІ ГАРМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІ УКРАЇНА» – 
КОМПЕТЕНТНИЙ ПАРТНЕР З ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Реді Гармент Технолоджі 
Україна» було засновано в Україні у 
2004 році, у місті Новоград-Волин-
ський, Житомирської області з чи-
сельністю працюючих 65 працівників. 
Колишня назва компанії ТОВ «Ново-
текс» проіснувала до 2015 року, потім 
вона була перейменована в «Реді 
Гармент Технолоджі Україна».
Завдяки новітньому обладнанню та 
повному циклу обробки по пранню 
та фарбуванню, компанія спрямова-
на на зростання та вирішення вимог 
зовнішніх ринків. Якість завжди га-
рантується, що є результатом плану-
вання, спільної роботи та досягнен-
ня досконалості. 
Компанія виконує наступні види 
фарбування тканини: фарбування 
готового виробу та тканини, пігмент-
не фарбування. Також можуть за-
стосовуватися різні ефекти: spray 
(ефект «старіння»), надання вінтаж-
ного вигляду, scrapping (потертості) 
та інше.
В процесі виробництва продукція 
проходить тестування, а саме: 
crocking fastness – тест на стійкість 
кольору тканини, тест на усадку. За-
діяні технології і устаткування скоро-
чують споживання води на 40– 50%, 
електроенергію, об'єм і кількість ви-
користовуваних хімікатів.

Враховуючи потреби клієнтів, міні-
мальна партія замовлення може бути 
у кількості 1 зразка. 
Водночас виробничі потужності ком-
панії дозволяють обробляти до 10 
тисяч виробів на день.

Адреса:
вул. Житомирська, 148, 
м. Новоград-Волинський,
Житомирська обл., 11701, Україна.
тел.: +38 04141 38480
моб.: +38 067 4101298
e-mail: svitlana.stelmakh@ 
drbockindustries.com
www.drbockindustries.com
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сучасне рішення

Активізація зацікавлення україн-
ським виробником як серед наших 
споживачів, так і серед зарубіжних, 
стимулює бренди працювати над 
ефективними конструкторськими 
рішеннями, моніторити нові тен-
денції, обирати якісні матеріали, 
експериментувати з фактурами та 
фасонами. Компанія К.tex дає ви-
робнику можливість не лише отри-
мати сучасний утеплювач для одя-
гу, а й комплекс послуг, наприклад, 
стьобання пакету матеріалів та ва-
ріативність вибору самого утеплю-
вача – від функціонального напо-
внення до лінійки щільностей. 
Досліджуючи суть синтетичних 
утеплювачів, їх спільні та відмінні 
риси у порівнянні з натуральними, 
ми переконалися, що ринок має 
велику потребу у якісних ізолюю-
чих матеріалах. І природа їхнього 
походження на сьогодні відіграє 
також чималу роль, адже в умовах 
формування етичної та екологічної 
моди синтетичні утеплювачі мають 
безсумнівні переваги. 
Як показує сучасна практика від-
повідального споживання природ-
них ресурсів, більшість світових 

СИНТЕТИЧНА ІЗОЛЯЦІЯ: 
ДОСТУПНІСТЬ І КОМФОРТ СУЧАСНОГО ОДЯГУ

брендів активно відмовляються від 
використання матеріалів тварин-
ного походження, як-от: хутро, 
шерсть, шкіра, пух та пір’я. Серед 
провідників цієї екологічної тен-
денції Prada, Calvin Klein, Lacoste, 
Nicole Miller, Tommy Hilfiger, Miu Miu 
та інші. Крім того, синтетичні мате-
ріали не уступають натуральним 
своєю функціональністю. І такі 
бренди, як: тонкий утеплювач 
slimtex®, утеплювачі Termoloft® та 
Hollowsoft®, синтетичний пух by 
K.tex – на практиці підтверджують це. 
Призначення синтетичних ізолюю-
чих матеріалів в одязі є створення 
комфорту у значно ширшому діа-
пазоні клімату та середовища, у 
якому з цим завданням не можуть 
впоратися натуральні утеплювачі. 
Наприклад, в умовах підвищеної 
вологості. Синтетичні утеплювачі, 
на відміну від натуральних, стійкі-
ші до контакту з водою, а коли 
одяг намокає, то вони не збива-
ються вниз і висихають набагато 
швидше. Синтетичні утеплювачі, 
як матеріал, набагато гнучкіший в 
обробці на відміну від натуральних 
аналогів. Його легше кроїти, з ним 

зручніше виконувати дрібні деталі 
та обробляти петлі для ґудзиків. А 
також вони більш адаптивні до се-
зонності. Наприклад, утеплювач 
Termoloft®basic щільністю 60 г/м2 

чудово підійде для утеплення вес-
няних пальт. Адже натуральний 
пух для такого фасону буде недо-
речним, бо його ізоляційні власти-
вості у цьому разі не відповідають 
сезону. Як бачимо, широка варіа-
тивність форматів є перевагою 
синтетичних утеплювачів. 
Компанія К.tex сьогодні працює не 
лише над підвищенням якості ма-
теріалів, а й над збільшенням рів-
ня інформації про сутність і можли-
вості синтетичної ізоляції серед 
клієнтів та кінцевих споживачів. 
Якщо у вас виникають запитання, 
експерти нашої компанії завжди 
раді допомогти. 

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

Про подію та учасників
Місія складалася з делегацій трьох країн – України, 
Молдови та Білорусі. Загалом – 40 підприємств разом 
з представниками трьох галузевих асоціацій – Кате-
риною Маленчук, спеціаліст з міжнародної кооперації 
Концерну «Беллегпром» (Республіка Білорусь), Ан-
ною Нестеренко, директор департаменту комунікації з 
підприємствами та юридичного супроводу Асоціації 
«Укрлегпром» та Лілією Раногаєт, член правління 
АPIUS (Молдова).
До складу Білоруської делегації долучилися наступні 
підприємства – Балунова Fashion Desing Studio, Бела-
русчанка, Едельвейс, Лакбі, Нельва, Papilio, Кондра 
ДеЛюкс, Емсе, Мірдада Груп, Панда, Весналєто, 
Владіні,Бельбімбо, Блекберрі, Овал, Морозов, Нова 
Лінія. Меррі, Бонаді, Мотив. Молдавію представляли 
підприємства – Алінія Арт, Етніка, Інстакон, Віомас 
Текс, Вістлініє, Зівакс Максі, Софія Дизайн, Allert&Co, 
Прем’єр Донна, Коралав Люкс, Мобайл, Шарм, 
Велітекстиль-плюс.
Україну представляли спеціалісти 6 підприємств: Ста-
ніслав Козлов – заступник директора Чернівецької 
трикотажної фірми «Арніка», що спеціалізується на 
виготовленні корсетних виробів; Катерина Сиротен-
ко – директор з продажів та розвитку бізнесу Луцько-
го швейного та текстильного підприємства «Едельві-
ка»; Юлія Лобачова – генеральний директор Чернігів-
ського підприємства, яке виготовляє весільний та ве-
чірній одяг ТМ «Rica Sposa»; Ірина Жоржоліані – гене-
ральний директор Одеського підприємства, що виго-
товляє повсякденний та діловий одяг для жінок ТМ 
«AZURI», Валентин Рубаха – директор з маркетингу 
Хмельницького підприємства «Бембі» та Володимира 
Кірпічова – експортного менеджера Київського під-
приємства «Текспрод», – спеціалізація обох підпри-
ємств – дитячий одяг.  

EXPORT ORIENTATION MISSION
Підприємства Укрлегпрому успішно взяли участь у роботі Export Orientation 

Mission за підтримки CBI, Ministry of Foreign Affairs of  Netherlands та International 
Trade Centre, яка тривала з 20 по 25 жовтня 2019р. в м. Гаага Королівства Нідерланди

Експерти та сутність програми
Розібратися з тематикою навчання допомагали екс-
перти CBI та ITC: Fred Janssen – CBI EMP Coach; Giovanni 
Beatrice – CBI Consultant; Serge Leon – CBI 
Consultant; Carinke Dijkstra – CBI Consultant. Організа-
ційну допомогу та індивідуальний супровід для Укра-
їнської делегації здійснювала Наталя Бонгерс – асис-
тент з економічних питань Посольства Королівства 
Нідерландів в Україні.
Власне, коротко про пройдену програму. Починаючи 
з 1990 року, CBI (Центр сприяння імпорту з країн, що 
розвиваються) займається організацією навчальних 
програм у сфері міжнародного маркетингу та менедж-
менту, спрямованих на ведення бізнесу з Європою. 
Даний «EXPRO» тренінг є складовою частиною про-
екту ЄС «Ready to Trade», який спрямований на по-
кращення готовності підприємств до виходу на зо-
внішні ринки. Основними цілями орієнтаційної місії 
стала підготовка учасників до виходу на ринок ЄС.       

Що ми вивчали
В рамках даного тренінгу учасники змогли ознайоми-
тись із Європейським ринком, його викликами, а та-
кож поглибити свої знання із експортного маркетингу, 
менеджменту та технологій просування бізнесу на 
іноземних ринках. Навчання будувалося таким чином, 
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щоб навчити учасників самостійно:
• розробляти Експортний маркетинговий план;
• здобувати необхідні знання про ринок ЄС та 

структуру торгівлі на ринку;
• проводити дослідження ринку;
• розумітися в аспектах, що стосуються просуван-

ня продукту на ринку ЄС та практикою ведення 
бізнесу на ринку ЄС;

• вибудовувати мережу контактів з учасниками 
даного сектору на ринку.

Досить багато матеріалу навчання також було присвя-
чене інформації, що дозволила учасникам стати більш 
свідомими в питаннях культурних відмінностей із ЄС. 

Методика навчання
«EXPRO» тренінг став одним із важливих кроків на 
шляху розробки власного Експортного маркетингово-
го плану (ЕМП). Fred Janssen – основний експерт СВІ 
з питань експорту, попередньо, ще до початку тренін-
гу, особисто зв’язався з кожним учасником тренінгу 
та надав матеріали для опрацювання ряду питань, що 
входитимуть до ЕМП. Також кожній компанії було на-
дане домашнє завдання у вигляді здійснення попере-
днього експортного аудиту.
Вже під час тренінгу експертами використовувалися 
різні методики навчання – пасивна, активна та креа-
тивна передача знань у вигляді лекцій та презентації 
експертів CBI, виконання завдань та обговорення їх 
під час лекцій  і роботи у групах,   індивідуальні кон-
сультації секторальних експертів CBI, форум покуп-
ців, вивчення практичних кейсів та виконання за-
вдань під час семінарів.
Основним вектором навчання було створення індиві-
дуального для кожної компанії Експортного маркетин-
гового плану (ЕМП) відповідно до Практичного кон-
структора для створення ЕМП – EMP-builder.
Що таке ЕМП методологія
Методологія ЕМП – це покроковий підхід до розробки 
успішної експортної стратегії компанії, користуючись 
яким можна виявити свої справжні конкурентні пере-
ваги та стати більш підготовленим у розрізі експорт-
ної та міжнародної діяльності.
В ЕМП-моделі передбачено 4 кроки:
КРОК 1: опис основних внутрішніх контрольованих 
компетенцій компанії (сильні сторони, які можуть стиму-

лювати експортну діяльність) і основні проблеми (слабкі 
сторони, які обмежать вашу експортну діяльність).
КРОК 2: дослідження та опис зовнішніх неконтрольо-
ваних елементів обраних комбінацій «товар-ринок» в 
обраній країні, які будуть стимулювати (можливос-
ті) або обмежувати (слабкі сторони) експортну діяль-
ність компанії.
КРОК 3: аналіз варіантів виходу на експортний ринок і 
визначення підходів, методів залучення і можливостей 
співпраці з потенційними зарубіжними партнерами.
КРОК 4: розробка експортного проєкту і плану дій для 
конкретної країни і сегмента ринку, на який компанія 
хоче орієнтуватися в найближчому майбутньому.
Загалом, методологія ЕМП оцінює готовність до екс-
порту і вказує на можливі прогалини на підставі від-
повідей, даних на групи запитань. Результати, отри-
мані в кінці, повинні послужити першим орієнтиром 
для визначення рівня експортної готовності компанії.
Отже, поговоримо про кожен з етапів трохи докладніше.
Аудит експорту
У першому кроці ЕМП-конструктора спочатку треба 
вивчити усі сильні і слабкі сторони компанії. Для цьо-
го необхідно створити загальний опис компанії; опи-
сати місію компанії, її цілі та стратегію; описати ре-
зультати поточної діяльності компанії, поточну ринко-
ву стратегію компанії, наявні навички і можливості.
Збір і структурування цієї інформації дозволить опти-
мізувати результати експорту. Дана інформація буде 
використовуватися щоб оцінити, які внутрішні сильні 
сторони можуть принести користь, а які слабкі сторо-
ни можуть вимагати уваги, щоб підвищити шанси на 
успішний вихід на ринок.
Іноземні цільові ринки – ваші можливості
У 2-му кроці ЕМП-конструктора досліджується питан-
ня про можливості, які може запропонувати компанії 
іноземний ринок і проблеми (загрози), які можуть там 
зустрітися. Для цього компанії необхідно проаналізу-
вати розмір ринку (поточний і майбутній попит і зрос-
тання, кон’юнктура ринку); ринкові тенденції; вимоги 
закупівельника/покупця (законодавчі та інші вимоги, 
стандарти, сертифікати і т.д.);  преференційні угоди і 
(не)тарифні перешкоди; структуру торгівлі, варіанти 
виходу на ринок (прямий, непрямий, подвійний); кон-
курентів.
Прийняття стратегічних рішень (SWOT – ана-
ліз: сильні сторони, слабкі сторони, можливості 
і загрози)
На даному етапі компанія вже зможе поступово ство-
рювати потужний інструмент для завершення власно-
го плану ринкової стратегії.  Після аналізу сильних і 
слабких сторін компанії (крок 1) і можливостей та за-
гроз на іноземному ринку (крок 2), вже можна зроби-
ти висновки про готовність компанії займатися екс-
портною діяльністю на обраному цільовому ринку, 
визначити альтернативи, варіанти і дії для побудо-
ви  експортної стратегії.  Найкраще це робити  за до-
помогою аналізу матриці конфронтації, тобто в SWOT-
аналізі необхідно порівняти  сильні і слабкі сторони 
компанії, можливості і загрози за допомогою аналізу, 
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отриманих висновків і рекомендацій. На цьому етапі 
компанія вже має мати 4 альтернативні стратегії типу:

сильні сторони – це можливості
сильні сторони – це загрози
слабкі сторони – це можливості
слабкі сторони – це загрози

Після даного SWOT-аналізу компанія вже має прийня-
ти кінцеві рішення: йти чи не йти? визначити кінцеву 
країну, необхідний сегмент ринку та вирішити, що 
саме можна покращити в роботі компанії для її успіху  
на визначеному ринку.
Ваш план збуту та маркетингу
На останньому етапі підготовки вже доведеться про-
думати детально, чого хоче досягти компанія, з ким, 
як і коли. Для цього необхідно визначити спочатку 
цілі експорту на рівні комбінації «товар-ринок» (чого 
ви хочете досягти?), потім визначитися зі стратегією 
виходу на ринок (з яким партнером ви досягнете цьо-
го, список кандидатів?), далі – визначення основних 
маркетингових інструментів (продукт, ціна, просуван-
ня, місце, люди, планета), і на останок, чітко прописа-
ти план дій (заходи, причетні особи, розклад, терміни 
реалізації та бюджет).
Супутні заходи
В рамках програми було передбачено декілька інтер-
активних заходів, серед них і зустріч з представниками 
профільної Асоціації Королівства Нідерланди  MODINT 
та Посольства України в Королівстві Нідерланди, лекції 
місцевих байєрів, аналітичний шоп-тур, презентації на 
тему ціноутворення, різниці ринків, технології продаж 
та заняття в Центрі Світової торгівлі. 
Думки учасників тренінгу
Катерина Сиротенко – директор з продажів та розви-
тку бізнесу підприємства «Едельвіка»: «Дана програ-
ма була цікава, тому що передбачала наступні аспек-
ти: практичні заняття, дослідження ринку разом з 
експертами, багато корисних контактів, особливо з 
потенційними клієнтами та перспектива тривалої 
співпраці з Посольством Королівства Нідерландів в 
Україні. Під час навчання я намагалася багато розпо-
відати про свою компанію, тож мені навіть вдалося 
укласти 2 договори з молдовськими компаніями».  
Директор та засновник ТМ AZURI  – Ірина Жоржоліа-
ні зазначає: «Для нашої компанії даний тренінг приніс 
неоціненну користь. В ході 4-х денного навчання ми 
змогли отримати важливі практичні навички з напи-
сання грамотного маркетингового плану з виходу на-
шого бренду на Європейський ринок. Були чітко ви-
явлені країни ЄС, які таргетуватимуться. Також ми 
змогли визначитися з вибором потрібних виставок. 

І що не менш важливо – вже складено список задач 
для вирішення та впровадження у найближчий час».
«Мені дуже корисним видалося навчання, тому що, 
по-перше, я отримала величезну кількість нових 
знань – як правильно та ефективно просувати екс-
порт в країни Європи, де шукати інформацію з даного 
питання, які дозволи та сертифікати необхідно отри-
мувати тощо, а по-друге, я змогла поспілкуватися з 
підприємствами легкої промисловості різних напрям-
ків і обмінятися практичним досвідом», – зазначила 
засновниця відомого бренду весільних суконь ТМ 
«Riсa Sposa» Юлія Лобачова. 

А от експортному менеджеру підприємства «Тек-
спрод» ТМ «Татошка» Володимиру Кірпічову даний 
курс допоміг зробити висновки про відсутність потре-
би виходу бренду на європейський ринок.
Заступник директора відомого Чернівецького підпри-
ємства «Арніка» Станіслав Козлов відмітив, що це був 
тренінг досить високого класу: «Консультанти з ре-
альним світовим досвідом, з масивним знанням ринку 
одягу, байєрів і таких як ми виробників. Як правильно 
досліджувати потенційних клієнтів, шукати контакти, 
робити профіль на них, як вийти на покупця та заці-
кавити його «без купюр», – більше, ніж ми встигали 
засвоїти за той короткий час. По закінченню програми 
ми відчули, що теж були цікавими для організаторів і 
є взаємне бажання продовжити подібні зустрічі або 
шукати інші форми взаємодії. Для нашої компанії важ-
ливим стало чітке бачення  та формування єдиного 
вірного вектору – зрозумілий та досяжний маркетин-
говий план, де будуть чітко визначені конкурентні 
надбання, можливості на ринках, а також слабкі сто-
рони компанії і ризики зовні. І головне – з’явилося 
бачення масштабу та фокусу, в якому ми повинні про-
водити дослідження».
У будь-якому разі кожен з учасників зміг знайти для 
себе найбільш важливі напрямки та перспективи роз-
витку бізнесу, отримав якісне спілкування з фахівця-
ми різного профілю та колегами з декількох країн. 
Програма і справді була дуже цікава та насичена, а 
високий рівень спеціалістів Української делегації від-
мітили усі експерти проекту.
І справді, рівень підготовки вражає – розуміння про-
блем та чітке бажання їх вирішити, вмотивованість та 
націленість на результат є візитівкою представників 
вітчизняного легпрому.

Матеріали надано Асоціацією«Укрлегпром»
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Компанія SOFTORG першою в Україні презентувала 
інноваційну систему JaNets від компанії JUKI, яка вже 
у найближчому майбутньому змінить наше уявлення 
про можливості моніторингу виробництва. Вона здат-
на якісно і кількісно підвищити показники рівня ефек-
тивності роботи підприємств легкої промисловості.
JaNets – це система керування виробничими площа-
ми, що здійснює моніторинг і допомагає вдосконалити 
організацію робочих процесів через підвищення про-
дуктивності праці робітників. 
Вона здатна:

• візуалізувати робочий час операторів;
• візуалізувати використання машини;
• автоматично збирати та аналізувати дані у про-

цесі шиття;
• ідентифікувати проблеми та пропонувати на-

прямки їх вирішення у реальному часі;
• ефективніше контролювати рівень витрат.

Метою є перетворювання непродуктивного часу, коли 
фабрика втрачає гроші, в продуктивний. Система 
здатна розрахувати ефективність робітника, збираю-
чи дані про статус машини та кількість виробів, які 
були зроблені за певний проміжок часу. На основі 
аналізу цих даних пропонуються методи, які запобіга-
ють появі слабких місць і передбачають рівномірне та 
повне завантаження обладнання на лінії. Збір даних 
здійснюється за допомогою терміналів, які розташо-
вані на кожному автоматизованому робочому місці. 
Вони надають можливість здійснити швидку передачу 
даних для оперативної комунікації, що дозволяє іс-
тотно скоротити час, необхідний для реагування на 
виникаючі проблеми і виконання адміністративної ро-
боти. JaNets не обмежена рамками тільки великих 
виробників. Ця система буде результативна і для мен-
ших підприємств, де максимально ефективний вироб-
ничий процес необхідний для того, щоб отримати як-
найбільше можливу перевагу. Зазвичай для фабрики 
середніх розмірів, яка реалізувала систему JaNets 
насвоєму виробництві, термін окупності вкладень ста-
новить 12-24 місяці.

Контакти:
SOFTORG
65005, Україна, м. Одеса, вул. Дальницька 50/21
+38 044 3904700,  +38 067 4800941
www.softorg.com.ua

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА JANETS ВІД JUKI
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Кожному професіоналу відомо, на 
який високий рівень здатне підне-
сти виробництво висококласне об-
ладнання. Саме воно зазвичай стає 
запорукою успіху в творчості і біз-
несі. Тепер така техніка з'явиться і 
в Україні. Завдяки компанії Quanzhou 
Buen-knit Machinery Co., Limited, яка 
має понад 30-річний досвід у роз-
робці та виробництві кругло-
в'язальних машин і комплектуючих 
до них, вже зараз можна ставити 
амбітні цілі щодо виходу своєї про-
дукції на міжнародний ринок. 
У компанії працює високопрофесій-
на команда кваліфікованих техніч-
них фахівців, інженерів-проекту-
вальників і виробничий персонал.
Quanzhou Buen-knit Machinery Co., 
Limited імпортує з Японії, Кореї і 
Європи різноманітне високоточне 
обладнання для оснащення вироб-
ництва (з ЧПК, великий з ЧПК 
комп'ютеризований фрезерний 
верстат, великі фрезерні верстати 
для високоточних швидкісних де-
талей та інше). Компанія робить 
великі інвестиції з метою підви-
щення продуктивності, контролю 
якості продукції та задоволення 
попиту клієнтів.
Buen-knit співпрацює з професій-
ною виробничою командою з Тай-
ваню, що має понад 30-річний до-
свід роботи у проектуванні і виго-
товленні круглов'язальних машин. 
У минулому році спільними зусил-
лями була розроблена в'язальна 
машина, яка може працювати у 

BUEN-KNIT
ПРЕЗЕНТУЄ 
КРАЩІ В КИТАЇ 
КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНІ 
МАШИНИ

двох розмірах. Подвійна кругло-
в'язальна машина – інновація, що 
йде в ногу з міжнародною тенден-
цією «Енергозбереження та скоро-
чення викидів». Це економить ви-
робничі площі, а також інвестицій-
ні витрати для замовників на при-
дбання нового обладнання.
Програма виробництва Quanzhou 
Buen-knit Machinery Co., Limited пе-
реважно включає в себе випуск 
наступних машин:

• електронна жакардова маши-
на для виробництва полотен 
одинарного /подв ійного 
джерсі. Завдяки своїй осо-
бливості, даний трикотаж 
тягнеться тільки в ширину. 
Тому вироби з нього не бо-
яться розтягування під час 
сушіння і зберігання на пліч-
ках. Інакше кажучи, джерсі 
більш практичний, тому йому 
частіше віддають перевагу;

• LINKS-LINKS електронна 
жакардова кругло в'язальна 
машина; 

• електронна жакардова кругло-
в'язальна машина для RIB-
переплетень;

• 4-смугова, одинарного Джер-
сі, круглов'язальна машина;

• круглов'язальна машина для 
виробництва флісових 3-х 
ниткових полотен; 

• кругла в'язальна машина для 
одинарних/подвійних террі-
переплетень;

• круглов'язальні машини оди-
нарного/подвійного джерсі з 
відкритою шириною;

• інтерлочні круглов'язальні ма-
шини з подвійним джерсі;

• круглов'язальні машини для 
RIB-полотен;

• розмірні круглов'язальні ма-
шини для виробництва поло-
тен під безшовний трикотаж;
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трикотажу у грудні 2019 року. Впев-
нені, це буде відмінним знайом-
ством з обладнанням BUEN-KNIT. 
Запрошуємо до співпраці всіх, хто 
готовий розширювати свій ринок 
збуту і створювати продукцію на 
експорт. Зараз – саме час!

Константин Здоренко
ivk2.kiev.ua, ivk-ua.all.biz
ivk.zakupka.com
+380 93 3223348
+380 67 4015609

www.buen-knit.com

• та інші круглов'язальні маши-
ни під замовлення.

Багаторічна стратегія розвитку до-
зволила Quanzhou Buen-knit 
Machinery Co., Limited стати одним 
з найбільших виробників та поста-
чальників текстильних машин у 
Китаї та по всьому світу.  Продук-
ція компанії експортується до бага-
тьох країн: Бразилія, Аргентина, 
Мексика, Перу, Еквадор, Іран, Си-
рія, Єгипет, Індія, Бангладеш, Ту-
реччина, В'єтнам, Пакистан, Зам-
бія, Південна Корея та інші. Показ-
ником високого рівня сервісу стало 

відкриття офісів післяпродажного 
обслуговування в багатьох провін-
ціях Китаю.
Високопрофесійна техніка і відпові-
дальний сервіс – головна мета ком-
панії. Затвердити лідерство бренду 
"BUEN-KNIT" як однієї з кращих і 
надійних марок у світі – саме таке 
завдання ставить перед собою її ко-
лектив. Всіх бажаючих переконати-
ся в дотриманні високих стандартів 
виробництва компанія запрошує 
відвідати свої заводи в Китаї. Украї-
на прийме перші круглов'язальні 
жакардові машини для безшовного 
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З давніх часів люди знали і успішно використовували 
коноплі в різних сферах життєдіяльності. Однак після 
їх заборони в цілях боротьби з наркотичною залежніс-
тю вони були на довгі роки забуті. Але завдяки напо-
легливій багаторічній праці українських селекціоне-
рів, вдалося вивести нові сорти технічних конопель, 
які майже не містять наркотичних речовин. Після цьо-
го для конопель почалася епоха Відродження.
З конопель виробляють тисячі товарів для найрізно-
манітніших цілей. Завдяки своїм властивостям, коно-
плі отримали широке використання в різних галузях, 
а найбільше – в текстильній промисловості.
Чому ж коноплі так затребувані? Все це завдяки їх 
унікальним властивостям.
Вироби з конопель:

• не викликають алергічних реакцій;
• безпечні, адже сама рослина є екологічно чи-

стою, для вирощування не потребує викорис-
тання отрутохімікатів, не містить в собі шкідли-
вих для людини або тварин речовин, є ідеаль-
ною сировиною для виробництва товарів для 
дітей;

• мають антисептичні властивості, сприяють за-
гоєнню ран та подряпин;

• не бояться вологи і не схильні до дії грибка;
• захищають від ультрафіолетового випромінювання;
• мають гарні термоізоляційні властивості, підтри-

мують оптимальну температуру тіла як у спекот-
ну, так і в холодну погоду;

• пропускають повітря і тому дозволяють шкірі 
«дихати»; 

• вирізняються гігроскопічністю, швидко вбира-
ють, але при цьому і виводять вологу назовні; 

• не електризуються і не накопичують пил;  
• відрізняються міцністю і довговічністю, не вима-

гають складного догляду;
• мають приємний трав'яний запах, що обумовлює 

позитивний вплив на нервову систему.
З часом, навіть при інтенсивному їх використанні, по-
зитивні властивості конопель не зменшуються, а лише 
посилюються.
ТОВ «Сумикамволь» не залишилось осторонь від ко-
нопляної революції та завдяки розвитку сучасних тех-
нологій, наявності обладнання для переробки, бага-
торічному досвіду і висококваліфікованому персоналу 
створило з коноплі нові товари, які максимально від-
повідають таким критеріям, як якість і безпечність.
Ми використовуємо  коноплі для виготовлення котоні-
ну та нетканого матеріалу коноплепону. 
КОТОНІН – котонізоване волокно луб’яних культур,  
яке пройшло механічну або термомеханічну обробку, 
в процесі якої відбувається розрізання, розрив, роз-
щеплення на волокна меншої довжини.  Абсолютно 
екологічний наповнювач для подушок, іграшок та де-

КОНОПЛІ: 
НОВИЙ ПОГЛЯД 
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коративних виробів. Також котонізоване волокно ви-
користовується як сировина для виробництва нетка-
них матеріалів і пряжі.
КОНОПЛЕПОН – об'ємне або пресоване неткане по-
лотно з котонізованого волокна конопель. 
Його застосовують  як прошарок при виробництві ма-
траців та м'яких меблів для дітей та дорослих, в якос-
ті утеплювача у верхньому одязі, при використанні у 
будівельній сфері та машинобудуванні як термо-, зву-
ко- та віброізоляцію.
Використання коноплепону буде доречним для поши-
ву текстильної продукції для: 

• дому (різноманітні подушки для сну і декору, 
ковдри, м'які чохли на подушки, килимки, нама-
трацники)  і кухні (прихватки, підставки під га-
ряче, чохли для гарячого);

• садових меблів (тонкі матраци, подушки);
• дитячого текстилю (подушки, іграшки, подушки 

для годування, люльки, бортики  в ліжечко, кен-
гуру, ерго-рюкзаки, переноски, рюкзаки, матра-
ци, наматрацники, міні-матрацики в коляски, 
гойдалки, переноски, спальники, конверти, ков-
дри, чохли для коляски, килимки для ігор на під-
лозі або на свіжому повітрі);

• тварин (спальне місце, килимок, переноска і т.д);
• туризму і відпочинку (килимки для занять йо-

гою, пікніка, відпочинку на пляжі, спальні міш-
ки, термосумки, терморюкзаки);

• авто (подушки, валики, чохли); 
• офісу (чохли або подушки на крісло);
• рукоділля (екотовари, подушки, іграшки, ляль-

ки, предмети інтер'єру, функціонального або де-
коративного призначення).

Продукція ТОВ «Сумикамволь» призначена:
• для людей, які розуміють необхідність турботи про 

власне здоров'я та про здоров'я своїх близьких, і 
готові створювати для цього необхідні умови;

• для відповідальних виробників, які виготовляють 
якісні товари для повсякденного використання;

• для надавачів послуг, які створюють для своїх 
дорослих  і маленьких відвідувачів комфортні та 
безпечні умови і дарують найкращі емоції!

• для тих, хто свідомо віддає перевагу продукції 
вітчизняного виробництва, підтримуючи таким 
чином свою країну;

• для шанувальників екологічних товарів, тому що 
вони цінують безпечність товарів та розуміють 
цінність ресурсозбереження і роблять свій вне-
сок у майбутнє;

• для поціновувачів традицій, які розуміють, що 
нове – це добре забуте старе, і використовують 
мудрість предків, відроджуючи традиції і пере-
даючи знання майбутнім поколінням;

• для тих, хто хоче поринути у обійми природи і 
отримати насолоду;

• для сміливих і оригінальних особистостей, які 
рвуть шаблони, розвіюють стереотипи, зміню-
ють простір і які завжди в тренді, тому що самі їх 
створюють!

Ми не зупиняємося у своєму розвитку, не обмежуємо-
ся наявними результатами, готові до співпраці та ак-
тивного діалогу з партнерами, проводимо досліджен-
ня та експерименти з метою пошуку нових способів 
переробки для розширення сфери використання на-
шої продукції та створення нових якісних продуктів.   

ТОВ «СУМИКАМВОЛЬ»
40031, Україна, м. Суми, пр-т. Курський, 147
+38 067 542-28-82 
+38 050 407-29-36 Viber
sumy_yarn@ukr.net 

www.sumykamvol.uaprom.net 
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Вся світова спільнота виробників легкої промисловос-
ті сфокусувала свою увагу на технологічному прориві 
Китаю. І, щоб отримати вигоду з цієї тенденції, поста-
чальники швейного обладнання і нових технологій з 
усього світу зібралися в Шанхаї, щоб стати частиною 
найбільшої технологічної феєрії, яка об'єднала їх з шу-
качами нових рішень на загальній платформі CISMA 
Fair 2019. Виставкові зали заходу зайняли понад 
115000 квадратних метрів Шанхайського нового між-
народного виставкового центру SNIEC. А за чотири 
дні виставку відвідало понад 100 тисяч відвідувачів, 
серед яких спеціалісти компанії «Центр швейного об-
ладнання», що постійно відстежують останні тенден-
ції на ринку легкої промисловості. 
Китайська міжнародна виставка швейних машин та 
аксесуарів (CISMA), що відбулася з 25 по 28 вересня, 
стала головною бізнес-платформою для демонстрації 
нового обладнання та інноваційних рішень легкої 
промисловості у всьому Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні та поза його межами. Цього року вона була 
сфокусована на інтелектуальному виробництві, а го-

CISMA FAIR 2019: 
ФОКУС НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Наймасштабніша світова виставка швейного обладнання 
очима ТОВ «Центр швейного обладнання»: інновації, тренди, 

найцікавіші новинки

ловною темою виставки стала «Розумна швейна фа-
брика – технології та рішення».  
Індустрія 4.0: на порозі нової епохи
Світова індустрія моди з кожним днем стає все більш 
конкурентоспроможною, з ростом заробітної плати, 
зниженням роздрібних витрат, скороченням та більш 
частими сезонами. З огляду на те, що стилі швидко 
змінюються, а постачальники роблять невеликі за-
мовлення, існує постійна потреба в інтелектуальних 
рішеннях, які підвищують продуктивність, знижують 
витрати і збільшують швидкість виходу на ринок. З 
цією метою на CISMA Fair 2019 відомі світові виробни-
ки швейного обладнання, серед яких партнери ком-
панії «Центр швейного обладнання» такі, як: Yamato, 
Assyst, Avalution, Bullmer, Brother, Highlead, Richpeace, 
Maier-Unitas, Schmetz, AMF Reece, Mitsubishi, Duerkopp 
Adler, Pfaff презентували свої передові технологічні рі-
шення з широкими функціональними можливостями: 

• ще більш автоматизовані лінії виробництва різ-
них видів швейних виробів, що збільшують про-
дуктивність виробничих процесів, якість продук-
ту та зменшують енергоспоживання;
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• залучення робототехніки високого класу у швей-
не виробництво задля зменшення втручання 
людини в технологічний процес;

• централізація даних з усіх ділянок швейного ви-
робництва зі зменшенням фінансових витрат на 
впровадження нових технологій;

• цифровізація та віртуалізація технологічних про-
цесів швейного виробництва;

• створення єдиного цифрового конструкторсько-
го бюро для спільної роботи інженерів та дизай-
нерів з різних куточків світу,  що дозволяє ско-
ротити час розробки та забезпечити гнучкість 
виробництва.

Ці рішення, розроблені на принципах «Індустрії 4.0», 
підтримують компанії в їх цифровій трансформації на 
шляху інтелектуального виробництва за допомогою 
даних, штучного інтелекту, промислового Інтернету 
речей та хмарних технологій. 
Крім того на CISMA були представлені системи авто-
матичного проектування для швейної промисловості, 
розкрійне, лазерне, вишивальне, прасувальне облад-
нання та обладнання для настилання матеріалу. 
Представлене у цьому році обладнання має значно 
ширший спектр застосування, яке поширюється не 
тільки на одяг, взуття та головні убори, а й на валізи, 
домашній текстиль, автомобільну, аерокосмічну та 
авіаційну промисловість. 
Про переваги
У сучасному технологічному світі новітнє обладнання 
є основною рушійною силою розвитку легкої промис-
ловості. Якісні та сучасні промислові швейні автомати 
та інноваційне програмне забезпечення спрощують 
та пришвидшують технологічний процес виробництва 
та підвищують його продуктивність. Компанія «Центр 
швейного обладнання» вивчала всі перспективні та 
інноваційні тенденції на CISMA Fair 2019 та готова 
впроваджувати їх для реалізації «Індустрії 4.0» на Ва-
шому виробництві. 

Інформація для співпраці:
ТОВ «Центр швейного обладнання»

+38 050 322 44 88
+38 061 270 13 03

sewingcenter.com.ua
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Осінній сезон Kharkiv Fashion 2019 побив усі рекорди з 
відвідуваності і вийшов на новий рівень   
В рамках Kharkiv Fashion 2019 відбулася презентація 
дебютної колекції RIDNA народної артистки України 
Ольги Сумської створеної в колаборації з Харківським 
дизайнером Марією Бисовою бренд maKha. Головний 
мотив колекції – національний живопис, представле-
ний на тканинах з авторським принтом. «Це колек-
ція поціновувачів творчості української ху-
дожниці, майстра народного декоративного 
живопису Катерини Білокур. У колекції пред-
ставлено 20 моделей. Неймовірні і яскраві 
мальви, цинії, чорнобривці, троянди, лілії з 
полотен Катерини Білокур проектувалися на 
подіум і оживали прямо на кожній моделі. Мрії 
збуваються разом з Kharkiv Fashion! Тепер ми 
готуємося представити колекцію в Києві до 
дня народження великої художниці», – зазна-
чила Ольга Сумська.Відзначимо, у вересні народна 
артистка зустрілася з Харківським міським головою 
Геннадієм Кернесом. На зустрічі вона висловила своє 
захоплення яскравим перетворенням Харкова за 
останні кілька років.
Ще одна мрія здійснилася і в ініціатора проекту, на-
чальника Управління інноваційного розвитку та імі-
джевих проектів Вікторії Грецької-Миргородської, яка 
вперше вийшла на подіум і представила плаття з де-
бютної колекції RIDNA. «Харків – місто, в якому 

ОСІННІЙ СЕЗОН KHARKIV FASHION 2019. ПІДСУМКИ.
Наймасштабніша модна подія Східної України – Kharkiv Fashion 2019 
пройшла 11 і 12 жовтня в Харкові на Арт-заводі «Механіка. Інша Земля».

можливо все, місто можливостей і втілення 
будь-якої мрії в реальність. Таким втіленням ста-
ла колекція Ольги Сумської, про яку вона мріяла 
все своє життя. Осінній Kharkiv Fashion побив усі 
рекорди. Такої кількості талановитих людей, ди-
зайнерів і сюрпризів на подіумі – не було ще в 
рамках нашого заходу. Ми ставимо амбітні цілі і 
будемо стрімко до них йти і досягати, щоб з кож-
ним роком вдосконалюватися і ставати краще», – 
зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.
В рамках Kharkiv Fashion пройшли покази українських 
і зарубіжних дизайнерів. Зокрема, молдавський ди-
зайнер Lidia Selici представила іграшкову колекцію 
Lidia Selici Kids для маленьких модниць, де фігурували 
і дорослі наряди, бренд Kisa Galisa – колекцію аксесу-
арів в стилі етно-шик, бренд Helga Perfect Look – нову 
колекцію «Wind of change».
Дизайнер Ілля Іванов, переможець в одній з номінацій 
Start Fashion 2019, засновник бренду Vanya дебютував 
на Kharkiv Fashion 2019 з колекцією «Un cliche». Концеп-
ція колекції дизайнера полягає в протесті проти ярликів, 
які вішають через «не такий» зовнішній вигляд. Колек-
ція, яку представив бренд Vesna Fashion, створена для 
вільних і цілеспрямованих дівчат, а колекція бренду 
Zara Ayvazova присвячена елегантності і жіночності.
Бренд «Porrima» в своїй колекції максимально приді-
лив увагу якості і яскравим трендам, які будуть акту-
альними в повсякденному стилі. Також пройшов по-
каз колекції від зіркового дуету А.Р.М.І.Я. Їхній бренд 

Фотограф: Ілля Пшеничний
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Протягом двох днів в рамках Kharkiv Fashion 2019 пра-
цював design market від провідних виробників одягу, 
пройшли навчальні тренінги топових спікерів в fashion 
індустрії, зустрічі зі студентами профільних навчаль-
них закладів, виробниками і дизайнерами.
Генеральний партнер Kharkiv Fashion 2019 – DS Auto-
mobiles. Інвестиційний партнер – Freedom Finance. 
Партнер – ICOS.
Довідка. Проект «Kharkiv Fashion» організований 
Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих 
проектів за ініціативою учасників Харківського клас-
тера легкої промисловості та дизайну під патрона-
том Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

«HITFIT FASHION» представив ефектну колекцію для 
впевнених у собі дівчат. Бренд JULLV продемонстру-
вав модернові образи, а дизайнер Svitlana Lukovitska – 
колекцію одягу для цінителів вільного і сучасного сти-
лю. Бренд Nordland презентував яскравий верхній 
одяг для малюків.
Також на подіумі Kharkiv Fashion 2019 відбувся перфо-
манс акторів дитячого театру «Сорванцы» спільно з 
брендом Lemoni і музичним бендом Manera. Випускни-
ки Школи моделей першого в Україні інклюзивного мо-
дельного агентства спільно з українськими дизайнера-
ми Олександром Бевзюком та Іриною Ігнатовою пред-
ставили колекцію «Stay wild» з джинсової тканини, з 
вишитими елементами і принтами. На подіум вийшли 
моделі plus size всеукраїнського проекту «Велика Краса 
Країни» з показом нової хутряної колекції від салону 
Чарівні Хутра за участю fashion дизайнера Костянтина 
Пономарьова, а також учасниці проекту представили 
колекцію харківського дизайнера Вікторії Бугрім.
Вперше на заході був представлений спільний стенд 
дизайнерів-учасників Kharkiv Fashion Cluster – Олега 
Фоменко, Олександра Бевзюка, Ірини Полуектової і 
Марії Бисової. За словами координатора проекту Оле-
га Єгорова, Kharkiv Fashion вже давно став заходом, 
який вийшов за рамки днів моди. «Наша мета – роз-
виток легкої промисловості в цілому, і вихід її 
представників на європейські та світові ринки. 
Важливо об'єднуватися і підтримувати один од-
ного. Разом ми – сила. Харків – це модно», – за-
значив Олег Єгоров.

колекція Ольги Сумської RIDNA

Helga Perfect Look бренд LEMONI та дитячий театр «СОРВАНЦЫ»

показ VANYA дизайнера Иллі Іванова

показ дизайнера JullV
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19-21 БЕРЕЗНЯ 2020

ЯРМАРОК ВЗУТТЯ, 
ШКІРИ ТА АКСЕСУАРІВ
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Тематика виставки PFI Show
Виробники комплектуючих для взуття:

• аксесуари;
• текстиль;
• підошви;
• підбори;
• матеріали і аксесуари зі шкіргалантереї;
• виробники та постачальники хімічної 

продукції;
• виробники готової, напівфабрикатної і 

необробленої шкіри.

Шановні пані та панове!
Медіа-ресурс Sewing Business & Fashion (Швацька Справа та Мода) і компанія Lead Exhibitions      
запрошує Вас відвідати Міжнародну виставку Poland Shoes Expo та PFI Show, що відбудеться 

19-21 березня 2020 року в місті Варшава, Польща у виставковому центрі 
«PTAK WARSAW EXPO» в рамках байєрської програми.

Тематика виставки Poland Shoes 
Expo
Виробники взуття

• чоловіче і жіноче взуття;
• дитяче взуття;
• спортивне взуття і кросівки;
• захисне взуття;
• військове взуття.

Виробники шкіряних аксесуарів
• гаманці та сумки;
• ремені;
• портфелі;
• дорожні сумки.

Представники Вашої компанїі забезпечуються наступними послугами на безко-
штовній основі:

• переліт в обох напрямках: 18 березня 2020 року до Варшави та 22 березня повернення 
з Варшави (місто вильоту та прибуття – найближчий аеропорт за місцем проживання, 
вибір рейсу та авіакомпанії – на розсуд організатора);

• трансфер (аеропорт-готель-виставковий комплекс-аеропорт);
• проживання в готелі 4*-5 *(зі сніданком) на період з 18 березня 2020 р. до 22 березня 

2020 р.
Більш детальну інформацію про виставки Ви можете отримати на сайтах

www.pfishow.com, www.polandshoesexpo.com
З питань відвідування виставки в рамках делегації просимо звертатися до редакції 

Sewing Business & Fashion (Швацька Справа та Мода) за телефонами:
+38 068 18-19-113, +38 050 824-02-31
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20-Й ЮВІЛЕЙНИЙ 
ODESSA FASHION DAY!
З 17 по 20 жовтня в Одесі проходив 20-й ювілейний се-
зон Odessa Fashion Day.
Головними локаціями сезону стали винний ресторан 
«Bernardazzi» та Музей КП «Одесміськелектротранс».
Партнери проекту: Емералд Моторс, Granddent, Freedom, 
Vesch, Grill FM, Geneva hotels group, Vorontsov apartments, 
Premier Geneva Hotel. Подробиці на ofd.org.ua
Фото: Вячеслав Котляренко

Gorsset

Шить Prosto

Andre Tan for Amazonka Dreams & Emotions TemOva & Jennifer School ПАРА SOLO

Коллектив & Annet JeiZER Leila

Felicia Richi Elena Ellenidi In Hype Kids
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Gora Gala

ManKevich

Yaskrava

Ivan Fotesko

Meiher by Meiher

MariGe

Mary de Saba

VLASNA

ZVOLI

Lyalya

LUX

ANNmodels for See Arsi

Lena Se Tangel DIVchA

Коллектив & Annet z v i z d e t s k a Elen Sich KASS.UA
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Для представників Вашої компанії організатором виставки 
буде безкоштовно надано:

Дві ночі / три дні проживання в готелі категорії 4* або 5* (з сніданками) 
в м. Стамбул.

Шановні пані та панове!
запрошуємо Вас на Міжнародну виставку пряжі – 

другу за величиною в світі

• Пряжа з поліестеру
• Пряжа з нейлону
• Шовкова пряжа
• Пряжа для декорування
• Пряжа для ручного в'язання
• Пряжа з поліпропілену
• Текстурована пряжа
• Пряжа з поліаміду
• Волокна
• Пряжа з льону 
• Котушки, снувальні котушки, шпульки

Медіа-ресурс Sewing Business & Fashion (Швацька Справа та Мода) і виставкова 
компанія Туреччини «ТЮЯП» запрошує Вас відвідати 17-ту Міжнародну виставку 
пряжі, ниток і волокон, яка буде проходити 27-29 лютого 2020 року в місті  
Стамбул, Туреччина у  виставковому центрі «ТЮЯП-Бейликдюзю»

Тематика виставки:

• Бавовняна пряжа
• Натуральна пряжа
• Пряжа з еластану
• Регенерована пряжа
• Вовняна пряжа
• Пряжа металізована
• Пряжа з віскози
• Технічна пряжа
• Пряжа з акрилу
• Пряжа для шиття
• Вишивальна пряжа

Більш детальну інформацію про виставку Ви можете отримати на сайті:
        www.istanbulyarnfair.com  

Для відвідування виставки в рамках делегації 
необхідно зв'язатися з редакцією Sewing Business & Fashion: 

shveinoe_delo@ukr.net    
 +38 068 18-19-113        +38 050 824-02-31
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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
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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
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