Coats wita w świecie
koloru i inspiracji
COATS jest największym światowym dostawcą nici przemysłowych oraz dystrybutorem
zamków błyskawicznych i taśm rzepowych. Naszą dumą jest tradycja ciągłego wprowadzania
innowacji w zakresie dostępnych nici, technologii barwienia i procesu produkcyjnego.
Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom rynku, proponujemy Państwu bogaty wybór
produktów, w nieograniczonej ilości kolorów, stwarzając możliwość optymalnego dopasowania surowca do rodzaju stosowanych tkanin, maszyn i technologii.

Odzież do barwienia

Na całym świecie spieszymy z pomocą naszym klientom, proponując im nowoczesne
rozwiązania serwisowe, kreatywne pomysły i profesjonalne doradztwo techniczne przy
zachowaniu jednakowo wysokiej jakości całej gamy naszych wyrobów.
Najwyższej klasy certyfikat Oeko-Tex Standard 100 Class I świadczy
o zachowaniu ekologicznych standardów wymaganych dla produktów
mających bezpośredni kontakt ze skórą oraz gwarantuje bezpieczne
stosowanie nici do produkcji wyrobów dla dzieci i niemowląt.
Specjalnie dla producentów odzieży, barwiących gotowe wyroby przeprowadziliśmy
ekspertyzy, by stworzyć produkty spełniające najwyższe wymagania.
Zapraszamy do współpracy. Z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszym
doświadczeniem.

Artykuł

Opis

dymax

Nić w 100% z włókien
bawełnianych

dymax

TKT

Rodzaj nawoju

60

5000 m

50

5000 m

40

5000 m

30

5000 m

24

5000 m

18

5000 m

Zamki OPTI na taśmie bawełnianej występują w dwóch
rodzajach:spiralne i metalowe oraz w dwóch podstawowych
wykończeniach: silver oraz gun metal. Zastosowane w zamkach
OPTI trzyczęściowe suwaki są rekomendowane w przypadku
barwienia gotowych wyrobów oraz podczas szczególnie
intensywnej obróbki, aby w przypadku uszkodzenia przywieszki
istniała możliwość jej wymiany w już wykończonym ubraniu.
Artykuł

Nr

Opis

Zamek Fulda

S40

Zamek spiralny nierozdzielczy, taśma bawełniana,
spirala poliestrowa 4 mm, suwak metalowy,
ograniczniki dolne metalowe

Zamek Fulda
reversed

S40

Zamek spiralny nierozdzielczy, taśma bawełniana,
spirala poliestrowa 4 mm, suwak metalowy
odwrócony, ograniczniki dolne zgrzewane

Zamek Werra
nierozdzielczy

M40

Zamek metalowy nierozdzielczy, taśma
bawełniana, ząbki metalowe 4 mm, suwak
metalowy, ograniczniki dolne metalowe

Zamek Werra
nierozdzielczy

M60

Zamek metalowy nierozdzielczy, taśma
bawełniana, ząbki metalowe 6 mm, suwak
metalowy, ograniczniki dolne metalowe

Zamek Werra
nierozdzielczy

M80

Zamek metalowy nierozdzielczy, taśma
bawełniana, ząbki metalowe 8 mm, suwak
metalowy, ograniczniki dolne metalowe

Wykończenie
Spirala: w kolorze taśmy
Kolor suwaka:

silver

gun metal

Kolor ząbków i suwaka:

silver
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gun metal

Odzież do barwienia

Nici COATS Dymax oraz zamki OPTI na taśmie bawełnianej znajdują szerokie zastosowanie w produkcji odzieży, która jest barwiona po skonfekcjonowaniu. Barwienie gotowych
wyrobów (tkanina, nici, zamki i inne dodatki razem) pozwala uniknąć problemów
z doborem kolorystycznym wszystkich składowych ubrania oraz umożliwia elastyczną
i szybką realizację zamówień klientów. W celu osiągnięcia sukcesu niezbędne jest użycie nici,
zamków i tkaniny z tego samego surowca (100 % bawełna) oraz wykonanie próby
barwiarskiej przed przystąpienem do produkcji masowej. Zastosowanie surowców
dostarczanych przez Coats gwarantuje osiągnięcie oczekiwanego rezultatu w znakomitej
jakości.
Dymax jest nicią zbudowaną w 100% z bawełnianych włókien, poddanych procesowi merceryzacji w celu nadania nici
większego połysku i podwyższonej wytrzymałości. Specjalna
obróbka powoduje, że COATS Dymax doskonale przyjmuje
barwniki stosowane w barwieniu odzieży bawełnianej. Duży wybór
sześciu grubości nici bawełnianych dostępnych w ofercie Coats daje
szerokie możliwości dopasowania do profilu produkcji.

