Trendy i nowości w ofercie firmy Coats Polska
EcoVerde
EcoVerde to koncepcja nici przyjaznych środowisku. Pierwszymi produktami przygotowanymi w ramach marki EcoVerde są nici z przetworzonego poliestru. Produktem wyjściowym
stosowanym przy produkcji tych nici są butelki po napojach (PET), które są poddawane
procesowi depolimeryzacji, a następnie przekształcane w filament służący do wyprodukowania nici poliestrowych. Oferta firmy zawiera nici poliestrowe teksturowane EV11
w grubościach tkt 80 i 160 oraz nici poliestrowe ciągłe EV21 w grubości tkt 80.
Zaleta: innowacyjność i ekologiczny aspekt produktu.

RWB
Z dumą przedstawiamy Państwu sprawdzony na rynkach europejskich i azjatyckich produkt
o nazwie RWB (ang. Ready Wound Bobbin). Gotowe szpuleczki nici dolnych zwiększają
w istotny sposób jakość i wydajność procesu szycia. RWB z powodzeniem wprowadzono do
takich branż przemysłu jak: obuwnictwo, przemysł skórzany, produkcja: toreb, poduszek
powietrznych, pasów bezpieczeństwa, materacy i mebli tapicerowanych, balonów, plandek
samochodowych, dmuchanych placów zabaw, akcesoriów do jazdy konnej, żagli.
Zaleta: poprawienie jakości produktu i wydajności procesu produkcyjnego.

Epic QX
COATS epic QX jest poliestrową nitką rdzeniową produkowaną w unikalnej technologii. Zastosowanie specjalnej obróbki pozwoliło na osiągnięcie wyjątkowo gładkiej powierzchni
nici bez zauważalnej włoskowatości.
Epic QX został opracowany specjalnie dla zastosowania w szybkich maszynach pikujących.
Tego rodzaju maszyny używane są przy produkcji kołder, pokrowców materacy oraz pikowania garderoby.
Zaleta: pikowanie odzieży w niespotykanej jakości.

Nici Metalizowane
Nici metalizowane są skonstruowane z nici rdzeniowej poliestrowej (72%) skręconej z metalizowaną przędzą (28%). W efekcie uzyskany produkt charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością i wysokim połyskiem. Dzięki dostępnym rozmiarom oraz doskonałym parametrom
technicznym, nić ta pozwala na uzyskanie rozmaitych, niezwykłych efektów dekoracyjnych
i stanowi wyzwanie dla kreatorów mody. Nici metalizowane z oferty Coats nadają się do
szycia ściegów dekoracyjnych w odzieży dżinsowej oraz wyrobach skórzanych.
Zalety: najszersza na rynku gama nici dekoracyjnych metalizowanych.

Dual Duty Supercotton
Dual Duty Supercotton jest najwyższej jakości nicią rdzeniową, opracowaną specjalnie dla
potrzeb produkcji odzieży barwionej po skonfekcjonowaniu. Tradycyjnie, ta technologia wymaga zastosowania nici 100% bawełnianych, w stosunku do których nici rdzeniowe wykazują lepsze parametry wytrzymałości, elastyczności i odporności na tarcie.
Podstawowe zastosowania: odzież jeansowa, odzież barwiona po uszyciu.
Zaleta: wytrzymała i odporna nić do barwienia po skonfekcjonowaniu.

Trendy i nowości w ofercie firmy Coats Polska
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:
•

taśmę oraz przywieszki personalizowane poprzez wytłoczenie w metalu lub 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 i lubiących zwrócić na siebie uwagę.

Bogata oferta Coats OPTI, oprócz standardowych produktów wysokiej jakości, zawiera również zamki do zastosowań specjalistycznych tj.: bryzgoszczelne, niewidzialne w podczerwieni oraz skośne, wykorzystywane przy
produkcji kozaków.
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