Trendy i nowości w ofercie firmy Coats Polska
Nici bawełniane
Oferta Coats na nici bawełniane wzbogacona została o kolejne produkty, opracowane specjalnie na potrzeby różnorodnych zastosowań i oczekiwań:
•

nici TRE CERCHI, dostępne w 9 grubościach (tkt 8 do 80) i 143 kolorach, wykonane
z długowłóknistej bawełny merceryzowanej najwyższej jakości. Przeznaczona do
stosowania w szerokim zakresie operacji, zapewniając oczekiwany efekt błyszczących
i równomiernych szwów;

•

nici DYMAX. Z bawełny merceryzowanej, dostępne w 6 grubościach ( tkt 18 do tkt 60)
i tylko w kolorze naturalnym. Rekomendowane do produkcji odzieży barwionej do
skonfekcjonowaniu;

•

nici BRAVA M - wykonane z długowłóknistej bawełny merceryzowanej, wykończonej
w specjalnych procesach technologicznych, celem zapewnienia połysku i większej wytrzymałości.

Proces merceryzacji zwiększa podatność surowca na barwniki stosowane do barwienia gotowej odzieży, co dodatkowo czyni nitkę idealnym produktem do szycia odzieży barwionej
po konfekcjonowaniu. Dostępna w grubościach tkt 30 oraz tkt 50.

Zamki OPTI
Obok nici szwalniczych, Coats już od kilkunastu lat jest też właścicielem marki OPTI – drugiego w Europie producenta zamków błyskawicznych. W ofercie posiadamy zamki metalowe,
kostkowe, spiralne oraz kryte tkaninowe i dzianinowe. Ofertę wzbogaca szeroki wybór suwaków i taśmy zamkowej. Wysokie wymagania stawiane producentom powodują rosnące
zainteresowanie ubarwianiem, dekorowaniem i indywidualizowaniem na różne sposoby
klasycznych modeli. Coraz więcej uwagi przykłada się do jakości i oryginalności, produkowanych wyrobów a tym samym do zastosowanych w nich surowców. Wychodząc naprzeciw
tym oczekiwaniom oferujemy:
•

zamki personalizowane poprzez nadruk na taśmie logo klienta według indywidualnego projektu. Dodatki tego typu są doskonałą formą reklamy dla producenta lub marki;

•

zamki metalowe LUX. Poprzez specjalistyczny i długotrwały proces produkcyjny (polerowanie każdego ząbka osobno) uzyskujemy produkt o wysokiej jakości, bez ostrych
krawędzi, błyszczący o luksusowym wyglądzie. Zamki te występują w rozmaitych
wykończeniach galwanicznych, jak również z podwójną spiralą oraz w wersji mix. Do
zastosowania przy wysokiej jakości wyrobach skórzanych, niepowtarzalnych i markowych torbach, dżinsie oraz odzieży dla osób przebojowych;

•

zamki spiralne na taśmie „błyszczącej brokatem” – do odzieży wieczorowej i ekskluzywnej, a także wysmakowanych kreacji dla osób lubiących zwracać na siebie uwagę;

•

zamki wodoodporne pokryte gumą lub silikonem przeznaczone do wykorzystania przy
produkcji strojów sportowych, żeglarskich, a także umundurowania wojskowego i policyjnego, pozwalają na tworzenie odzieży szykownej, ale przede wszystkim użytecznej i przeznaczonej do zadań specjalnych.

Trendy i nowości w ofercie firmy Coats Polska
Nici trudnopalne
Coats jako światowy lider w produkcji nici przemysłowych ma przyjemność zaprezentować szeroką i nowoczesną gamę produktów dla producentów odzieży ochronnej, roboczej
i mundurowej. Nici Firefly, Pyrostar i Flame Master z oferty Coats Pro, dedykowanej do produkcji odzieży roboczej dla hutników, uniformów strażackich czy innej odzieży użytkowanej
w ekstremalnie trudnych warunkach, posiadają certyfikaty zgodności z najważniejszymi
normami EN ISO 11612 (Odzież ochronna – Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi
i płomieniem), EN ISO 11611 (Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach
pokrewnych), EN ISO 14116 (Odzież ochronna – Ochrona przed gorącem i płomieniem – Materiały, układy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia), EN 469
(Odzież ochronna dla strażaków).
Oferta nici Coats Pro zawiera również nici para-aramidowe oraz nici ze składową stalową,
gwarantujące wytrzymałość na temperatury do 1100°C.

Nici inżynieryjne
Wysokie wymagania rynku nici inżynieryjnych stawiane producentom silników, kabli czy
filtrów powodują nieustanną potrzebę poszukiwania nowych coraz bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Coats w swojej szerokiej ofercie posiada między innymi nici
szklane pokryte teflonem o nazwie Glasmo Tee, nici teflonowe o nazwie Helios P czy nici
poliakrylonitrylowe o nazwie Dolanit. Dostępne są również nici poliestrowe bez silikonu czy
nici polipropylenowe znajdujące swoje zastosowanie przy produkcji filtrów.
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