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НИТКИ
швейні, вишивальні, спецпризначення
(промислового та побутового намоту)
стор. 1-4

ПРИКЛАДНІ МАТЕРІАЛИ
флізелін, дублерин, тасьма перфоровна,
термоточка, корсаж, кант, бейка, “кишинькова”,
підплечники, підокатники

стор. 4

ФУРНІТУРА МЕТАЛЕВА ТА ПЛАСТМАСОВА
кнопки, блочки, люверси, пряжки, рамки, кільця,
карабіни, фіксатори, фастекси
стор. 5

ЗАСТІБКИ “БЛИСКАВКА”
металеві, спіральні, “тракторні”
стор. 6-7

ТЕКСТИЛЬ. ГУДЗИКИ
тасьми, стрічки, шнури, фурнітура
для білизни, фурнітура для гардин
стор. 8

ПРОМИСЛОВЕ ШВЕЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
А!

НОВИНК

човникового стібка, краєобметувальне, розпошивальне, розкрійне обладнання,
засоби малої механізації

стор. 9-12

ТОВАРИ ДЛЯ РУКОДІЛЛЯ
муліне, пряжа для ручного та машинного
в’язання, доклади для в’язання, бісер,
прикраси, галантерея

стор. 13-20

КАТАЛОГ 2016

НИТКИ

швейні, вишивальні, спецпризначення
ПРЯДИЛЬНО-НИТКОВИЙ КОМБІНАТ ІМ. С.М. КІРОВА (Росія)
Комбінат, оснований в 1833 р., є найбільшим підприємством Росії по виробництву швейних
ниток та ниток для рукоділля. Відомою маркою «ПНК ім. Кирова» є нитки 45 ЛЛ, 44 ЛХ, «Муліне»,
«Ірис». Асортимент всієї продукції нараховує понад 40 позицій. Покупцям щорічно пропонуємо 2–3
новинки. Продукція виготовлена згідно контролю, встановленого Системою Менеджменту Якості,
відповідає вимогам ISO 9001:2008 ( сертифікована ВVQI, сертификат №RU228278Q-U). Продукція
комбінату має чотири нагороди «Золотий знак якості» та має висновки СЕС в Україні.
Склад

Швейні
нитки:
армовані
«ЛЛ» —
100% лавсан
«ЛХ» —
44 % бавовна
56% лавсан
штапельовані
«ЛШ» —
100% лавсан

Швейні
нитки:

Призначення

Пошиття та декорування взуття, м’яких меблів, чохлів для
автомобілів
та
приладів,
спортивного спорядження, пасків
безпеки, шкіргалантереї, мішків
на борошномельних та цукрових
заводах,
в’язки
ковбасних
виробів, ткацтва килимів

Етикетний №
бавовняних
ниток

0

«ЛХ» —
33% бавовна
67% лавсан
штапельовані
«ЛШ» —
100% лавсан

Розривне
навантаження,
сН

200 ЛХ

7360

200 ЛЛ

7840

210 ЛШ

6174

150 ЛХ

5390

150 ЛЛ

5880

0, 1

Пошиття та декорування взуття, м’яких меблів, чохлів для
автомобілів
та
приладів,
спортивного спорядження, пасків
безпеки, виробів зі шкіри та
шкірозамінників

Пошиття та декорування взуття,
меблів, виробів зі шкіри та шкірозамінників, джинсових тканин.

100 ЛХ

Пошиття костюмних і пальтових
тканин, спецодягу

3410

Метрів
у бобіні
5000
500
5000
500
5000
1000
5000
500
5000
500
5000
1000
5000

3, 4, 10
100 ЛЛ

3920

1000
200

65 ЛХ

2260

70 ЛЛ

2550

44 ЛХ

1620

20, 30

армовані
«ЛЛ» —
100% лавсан
«Л» —
100% лавсан

Етикетний №
ниток ПНК
ім. С. Кірова

2500
200
2500
200
5000
2500
5000

40
45 ЛЛ

1725

2500
200

Пошиття тонких та середніх тканин,
трикотажу, простібування тканини.

50, 60

35 ЛЛ

1450

Пошиття виробів із тонких та
середніх тканин, трикотажу

40, 50

40 ЛШ

1274

Пошиття тонких та середніх тканин,
трикотажу, простібування тканини.

50

22 Л

1215

5000
2500
2500
200
5000
2500

ПРИМІТКА: нитки армовані виготовлені з високоякісної поліефірної (лавсанової) основи та різного поверхневого обплетення — бавовняного (ЛХ) та
поліефірного (ЛЛ). Таким чином, нитки набувають високого розривного навантаження, еластичності, стійкості до зношування та мають незначну усадку.
Нитки мають праву крутку.
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НИТКИ

швейні, вишивальні, спецпризначення
ТМ AMANN Group (Німеччина) - високоякісні швейні та вишивальні нитки
З 1854р. до сьогодні - 150 років якості у швах. Щоденний обсяг виробництва понад
1.100.000 км означає що AMANN Group є одним з міжнародних лідерів за умовами виробництва.
Спеціальний автоматизований механізм замовлення в усьому виробництві з ультрасучасними
засобами виробництва - від прядильного виробництва до скручування нитки, забарвлення і очисних
споруд і аж до остаточної намотки.

SERABRAID

SABATEX

SERAFIL

SABA

ТМ

AMANN

Армована швейна
нитка (100% поліестер),
виготовлена з довгих волокон, для широкого використання. Має найкращі швейні
властивості для отримання
якісних швів при пошитті
майже більшості видів одягу,
а також оздоблювальних
строчок різних виробів з
тканини та шкіри

Надміцна мультифіламентна
швейна нитка (100% поліестер), виготовлена з нескінченних волокон.
Використовується як для
делікатних підшивочнообметувальних, скорняжних
операцій, так і для зшивально-оздоблювальних
операцій у виробництві
взуття, меблів, тентів,
технічного текстилю, салонів
автомобіля, страхувального
спорядження та шкіряних
виробів. Має характерний
блиск

Текстурована об’ємна
нитка (100% поліестер)
для обметувальних та
плоских трикотажних швів
ланцюгового стібка

Призначення

Етикет.
номер

Метрів
в бобіні

Розривне
навант.,
сН

Для виконання декоративних швів

8

800

14000

Для напружених швів чохлів, робочого одягу та
оздоблювальних швів на джинсах та ін. виробів

25

3000

6250

Стандартні оздоблювальні шви жіночого та
чоловічого одягу, каркасу петель, джинсів,
шкіри. Має меланжеві кольори

30

300

3944

Оздоблювальні шви на одязі, джинсах, шкірі

50

500/2500

3030

Оздоблювальні шви, обметування петель та ін.
Має меланжеві кольори

80

1000/5000

2041

Для напружених швів різних видів одягу

100

1000/5000

1443

Універсальне застосування для усіх видів одягу,
нижньої білизни, купальників , трикотажу та ін.

120

1000/5000

1198

Для пошиття легких тканин, петель, нижньої
білизни, обметування

150

1000/5000

1000

Для високоякісних тонких обметувальних швів,
легких сорочок, блузок

200

5000

570

Для тонких краєобметувальних швів,
підшивочних, скорняжних операцій, філігранної
вишивки

120/2

5000/20000

1036

Для обметувальних і підшивочних операцій,
особливо для легких тканин

200/2

5000/20000

680

Паси безпеки, транспортувальні паси,
декоративні шви

8

850

21630

Декоративна нитка для взуття, меблів, шкіри,
важких матеріалів

10

300/1000

18100

Для пошиття взуття, меблів, шкіри,
шкіргалантереї,
авто крісел, важких матеріалів

20

600/2500

8940

Для пошиття взуття, меблів, шкіри,
шкіргалантереї, авто крісел, технічного
текстилю

30

900/4000

5400

40

1200/5000

4460

Для взуття, галантереї, рукавичок, блискавок,
вистьобування матраців та ін.

60

1800/10000

2950

80

2400/10000

2170

Для спецодягу, технічного текстилю, стьобання

120

4000/15000

1520

Краєобметувальна нитка для джинсів,
купальників, спортивного одягу та ін.

100

5000/10000

1390

Універсальна обметувальна нитка для одягу,
купальників та ін.

120

10000

720

Для краєобметування тонких легких тканин

250

10000

540

800

700

21250

Пласка плетена швейна нитка (100% поліестер) для привабливих
оздоблювальних швів на взутті, м’яких меблях, для автомобільних чохлів, а
також для ручної роботи та ін.
Використовується також для ручної роботи

1000

500

29000

1200

500

38130

1400

300

50220

AMANN має у своєму асортименті багато інших видів швейних та вишивальних ниток у різних варіантах намотки та видах обробки, окрім зазначених вище,
для різноманітних областей застосування. Серед таких брендів: Rasant, Mercifil-Corneta, Onyx, TeXam, Transfil, Strongbond, SabaFlex, META, techX, Xtremetech, StrongFIX, ISACORD, ISAFIL, ISAMET, LIFECYCLE та ін.
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НИТКИ

швейні, вишивальні, спецпризначення
ТМ «ROYAL» (Корея)

ТМ «МН» (КНР)

Наша компанія пропонує нитки тільки перевіреної якості та гарантує заявлений намот.
В наявності на складах завжди присутня широка кольорова гама ниток.

ROYAL® (Корея)

ТМ

Склад

Призначення

Етикет.

Метрів /
грам в бобіні

Високоякісні
вишивальні
нитки.
100% поліестр,
матові.
100% віскоза,
глянцеві.
Металізовані
нитки “Люрекс”

Високошвидкісні багатоголовочні або побутові вишивальні
машини. Витримує до 2000 стібків за хвилину, не
деформується. Характеризуються підвищеною міцністю. Не
змінюють характеристик при тривалому зберіганні. Мають
добре співвідношення ціна/якість (дешевші за віскозні
нитки). Вироби з цією ниткою можна кип’ятити, прасувати
при середній температурі до 150°С, чистка з використанням
бензину, чистого спирту, вуглеводню, хлорного етилену,
монохлортрихлорметану.
Можна відбілювати із використанням хлору

120/2

5000 м
1000 м

Швейні нитки
100% поліестр

Для тонких тканин, нижня нитка для вишивальних машин

60S/2

10000 м /
1 кг

Високоякісні
вишивальні
нитки.
100% віскоза.
Глянцеві

Високошвидкісні багатоголовочні або побутові вишивальні
машини. Витримує до 1800 стібків за хвилину, не
деформується, витримує тривале зберігання. Вироби з цією
ниткою можна кип’ятити, прасувати при середній температурі
до 150°С, чистка з використанням бензину, чистого спирту,
вуглеводню, хлорного етилену, монохлортрихлорметану

120D/2

2742 м

Швейні нитки
100%
штапельний
поліестер

Універсальні нитки для пошиття, суконь, спідниць, штанів,
блуз, білизни і обметування зрізівоздоблювальної нитки

40/2

94 гр/
3000м

20

120 гр/735 м

Міцні стібки для взуття , шкіри, матрацні пружинні кишені,
Швейні нитки
спецпризначення військове спорядження (парашути), намети, сумки для
вантажів
100% поліамід

40

120 гр/1470 м

Взуття та шкіра, ручні сумки, матраци

60

121 гр/1470 м

Декоративний шов, великобагажні сумки, пошиття тентів,
закріпка строп

10

120 гр/400 м

Декоративний шов, взуття та шкіра, військове спорядження,
тенти

20

120 гр/800 м

Паси безпеки, намети, взуття та шкіра, чемодани, рюкзаки,
сумки, тенти, військове спорядження, вітрила, парашути,
дельтоплани

40

120гр/
1630 м

Взуття та шкіра, декоративні шви, ковдри, матраци та важкі
тканини

60

120 гр/
2280 м

Оверлок для сорочок, прошив кромки, стьобання легких
тканин, пошиття чоловічого одягу, для делікатних швів
високоякісного одягу, для жіночої білизни, купальтних
костюмів

180

126 гр/
16000 м

150D/1

250 гр
1000 м

МН (Китай)

Дуже важкі стібки - ковдри, військове спорядження,
декоративний шов

Швейні нитки
спецпризначення
100% поліестер

Металізовані
вишивальні
нитки
“Люрекс”
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Виготовлення шевронів

НИТКИ

швейні, вишивальні, спецпризначення
ТМ «OSKAR» (Туреччина)

OSKAR / TROYKA

ТМ

ТМ «TROYKA» (Туреччина)
Етикет.
номер

Метрів
у бобіні

Для тонких тканин, нижня нитка для вишивальних
машин, обметування зрізів

60/2

5000 м

Універсальні, нитки для пошиття суконь, спідниць,
штанів, блуз, білизни і обметування зрізів

120
(40/2)

Для пошиття виробів з джинсових матеріалів,
цупких тканин, шкіри, штучної шкіри, а також
в якості оздоблювальної нитки

20/2
20/3
30/2
30/3

Для тонких тканин, трикотажа,
білизни, обметування зрізів

150D

Склад

Швейні нитки
100 % штапельний
поліестер

Тестурована швейна
нитка, 100 % поліестер

Призначення

5000 м
3000 м
250 м
3000 м
3000 м
3000 м
3000 м
250 гр 500 м.
970 гр. 10000 м

ПРИКЛАДНІ МАТЕРІАЛИ
ТМ «ЗІТА-ТКФ» (Украина)

ТМ «МН» (КНР)

МН - універсальні прикладні матеріали для будь - яких тканин, КНР

Ширина

Колір

Флізелін клейовий (щільність 32 г/м2 та 43 г/м2; 40 точок)

100 см

білий, чорний

Флізелін для вишивки (щільність 30 г/м2 та 40 г/м2)
Флізелін клейовий (щільність 40+10 г/м2 та 40+15 г/м2)

90 см
90 см

білий, чорний
білий, чорний

Флізелін клейовий (щільність від 60+15 г/м2)

90 см

білий, чорний

Флізелін клейовий (щільність від 80+15 г/м2)

90 см

білий, чорний

Дублірін (щільність від 162 г/м2; 129+33

112 см

білий

Дублірін (щільність від 32 г/м2; 24 точки, 19+13)

122 см

білий

Дублірін (щільність від 70 г/м2)

150 см

чорний

Тасьма клейова для герметизації швів PVC/TPU

20 мм

прозорий

12 мм

білий, чорний

Тасьма клейова (коса різка)
Кромка клейова (дублірін)

15-20 мм

прозорий

Кромка клейова (з поздовженою ниткою)

10-15 мм

білий, чорний

Сітка клейова на папері

10-15 мм

білий

150 см

молочний, чорний

Кишенькова тканина (80% - ПЕ, 20% - БВ)
Спанбонд, тканина “кишенькова” та “бортовка”

під замовлення

«Зіта-ТКФ» — виготовлення корсажів, нарізка бейок, пошиття кантів, Україна (під замовлення)
Корсаж безшовний та одношовний

50 мм

білий, молочний, чорний

Корсаж одношовний з хлястиком та кантом (бортовка/спанбонд)

50 мм

білий, молочний, чорний

Бейка коса непiдвернута (бязь, атлас, креп-сатин)

різна

біла,чорна, кольорова

12,16,20 мм

біла,чорна, кольорова

Кант (атлас, креп-сатин)

12 мм

білий,чорний, кольоровий

Кант свiтлоповертаючий
РІЗНЕ
Тканина кишенькова «рубчик»

12 мм

сірий

150 см

90 см

Бейка коса пiдвернута (бязь)

Підплечники обшиті, необшиті
Підокатники, плечові накладки

в наявності, та виготовлення
за зразками замовника
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ФУРНІТУРА

металева та пластмасова
ТМ «GIOVANNI CASTIGLIONNI S.P.A.» (Італія)

ТМ «MH» (Китай)

ТМ «NewStar»(Туреччина)

«ТК-Фурнітура» пропонує широкий вибір металевої та пластмасової фурнітури для пошиття
різноманітного одягу, виготовлення шкіргалантереї, взуття, папок, скринь, сувенірної продукції.
Фурнітура виготовлена фірмами Giovanni Castiglionni s.p.a. (Італія), MH (KHP) (Китай), NewStar
(Туреччина).
Найменування
(модель)
Кнопки типу
«Winter»

Покриття
Розмір,
(фарбування)
мм
нікельовані, оксидо12
сталь або вані, стара латунь,
15
(шляпки фарбовані
(з О подібною пружилатунь
17
або з узором)
ною)
нікельовані, оксидо9
Кнопки типу «Alfa»
вані, стара латунь,
сталь
латунне покриття ,
12
(з W подібною пружи(шляпки фарбовані
ною)
15
або з узором)
9
12
нікельовані (верхня
Кнопки типу «Spring» латунь частина фарбована)
15
21
Заклепка
галантерейна
(хольнітен)
Блочки
Люверси
Кутники декоративні для папок
Гвинти для ременів,
кобурні кнопки
Замки декоративні
для сумок та скринь
Пряжки для ременя
Напівкільця, рамки,
кільця, карабіни
Пряжки для
напівкомбінезону
Прес універсальний
Насадки
для преса
Фіксатори,
наконечники
Фастекси
Рамки, пряжки
регулювальні
Декоративні
пряжки
Декоративні гудзики та заклепки
для джинсів
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Матеріал

сталь

нікельовані, оксидовані, стара латунь,
латунне покриття

нікельовані, оксидовані, стара латунь,
латунне покриття
нікельовані, оксидосталь,
вані, стара латунь,
алюміній
латунне покриття
сталь

сталь

золоте покриття, нікельовані

4,8-11

2-7
7-18
15
30

Виробництво

Призначення

Італія,
Китай,
Туреччина

Використовуються для верхнього
одягу, одягу спецпризначення, військового спорядження

Італія
Галантерейні вироби (сумки, гаманці),
верхній одяг
Туреччина
Італія,
Туреччина

Одяг для немовлят, медичний одяг,
халати, сорочки, дитячий трикотаж,
для верхнього одягу

Складові заклепки використовуються
для декоративного оформлення та
закріплення швів виробів (одяг,
шкіргалантерея, взуття)
Використовуються для закріплення
Італія
маленьких отворів в тканині або
шкірі
Застосовуються для закріплення дірок
Італія,
в тканині або шкірі під шнур або для
Туреччина
вентиляції. Для декоративних цілей
Італія,
Туреччина

Італія

Кутниками фіксуються кути папок,
планшетів, книжок та ін.

золоте покриття, ніДля закріплення кількох шарів шкіри
Італія
кельовані
та для декоративних цілей
нікельовані,
оксидовані,
стара
латунь,
Декоративні замки встановлюють на
латунь, латунне покриття,
сплав,
шкіргалантерейні вироби,
Італія
чорний
нікель,
сталь
дерев’яні скрині
золоте покриття
латунь,
Італія
нікельовані, оксидовані,
Виробництво пасків
стара латунь
сплав
Туреччина
нікельовані,
Спецодяг, декоративні елементи,
сталь
8-40
Італія
оксидовані,
шкіргалантерея
стара латунь,
нікельовані,
Для
фіксації
та регулювання кінців
латунь
30/35/40 Туреччина
стара латунь
шлейок в напівкомбінезоні
Італія,
Прес універсальний для встановТуреччина
лення металофурнітури
Для встановлення
Італія,
Насадки для пресу універсального
Туреччина
металофурнітури
Туреччина,
пластмаса, чорні, білі, прозорі,
Для фіксації та декорування
Італія
сплав
кінців шнурів
кольорові
Україна
Для рюкзаків , сумок, одягу,
пластмаса чорні, білі, кольорові 20/30/40 Туреччина,
Китай
спеціальних ремінних систем
пластмаса,
Італія
Для рюкзаків , сумок,
20/30/40
Україна
одягу, спеціальних ремінних систем
метал
сталь,
золото, срібро,
Декорування взуття, сумок, виробТуреччина
бронза, старе срібло
ництво ременів.
сплав
латунь

сталь

золото, срібро,
бронза, латунь

17-40 мм

Туреччина

Виробництво джинсового одягу

ЗАСТІБКИ «БЛИСКАВКА»
ТМ «YKK» (Японія)

ТМ «MH» (Китай)

«ТК-Фурнітура» пропонує широкий асортимент застібок «блискавка», якість яких перевірена часом
та багатьма нашими клієнтами.
Наші застібки «блискавка» характеризуються:
• стійкістю фарбування стрічки; • якісним металом бігунців ; • надійним виконанням механізмів
фіксатору в бігунцях; • якісним та дуже надійним роз’ємом; • легким переміщенням бігунця
по стрічці; • стійкістю окраски бігунців; • високою міцністю з’єднання зубців зі стрічкою та їх
довговічністю;
Короткі відомості про застібки «блискавка». Тип «блискавки» (Т) характеризується шириною зубців у
закритому стані та типом матеріалу з якого вони виготовлені. Основні типи застібки (по типу зубців):
спіральні, «тракторні» та металеві. Найпоширеніші варіанти виконання: нероз’ємні, роз’ємні з одним
чи двома слайдерами, а також в рулонах. Слайдери бувають з фіксатором та без фіксатора.
Для верхнього одягу, в залежності від його призначення, можна використовувати всі типи роз’ємних
застібок. Для шкіряного та хутряного одягу доцільно використовувати тільки металеві застібки. Для
дитячого, спортивного та одягу спеціального призначення використовують тракторні або спіральні
застібки відповідної довжини.

Призначення

Виробник

Застібки «блискавка» спіральні (виті)
потаємні ТО, Т0/2 – для жіночого одягу: «YKK» Японія
спідниць, штанів, суконь, блуз з тонких «MH» Китай
та середніх тканин, трикотажу

Застібки «блискавка» спіральні (виті)
Т3, Т4 - для спідниць та жіночих і
чоловічих штанів, кишень курток, Т5,
«YKK» Японія
Т6 – нероз’ємні для взуття та спецодягу
«MH» Китай
з цупких тканин; роз’ємні для дитячого,
«Зіппер»
спортивного або одягу спеціального
Україна
призначення; Т8 – для туристичного
cпорядження , спортивного одягу або
одягу спеціального призначення

Застібка «блискавка в рулоні» та замки
(бігунки, слайдери) Т3, Т4 , Т5, Т6, Т8
Для виготовлення упаковки для
постільної білизни, матраців,
меблевого виробництва та для
шкіргалантерейних виробів. Кольори в
асортименті
Застібка «блискавка» металева Т3 для
джинсів. Використовується для штанів
та спідниць із джинсових тканин зі
спеціальним пласким слайдером та
напівавтоматичним фіксатором.
Покриття: нікель, латунь

Тип

Розмір, см

Т0 нероз’ємні

20-50

Т0/2 нероз’ємні

20

Т0 нероз’ємні

20-50

Т3 нероз’ємні

18-20

Т5 нероз’ємні

16-20

Т5 роз’ємні з 1 бігунком

40-100

Т3 нероз’ємні

12-20

Т5 нероз’ємні

12-50

Т5 для взуття
Т5 роз’ємні з 1 та 2 бігунками

50-90

Т4 нероз’ємні

18-20

Т6 нероз’ємні

16-55

Т6 роз’ємні з 1 бігунком

30-280

«YKK» Японія
«MH» Китай

Т3, Т5, Т8 в рулоні

«Зіппер»
Україна

Т4, Т6, Т8 в рулоні

«YKK» Японія

Під замовлення

Бігунці Т3, Т5, Т8

Бігунці Т4, Т6, Т8

Т3 нероз’ємні

12
18-20

Під замовлення
Можливе виготовлення довжиною від 4 см
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ЗАСТІБКИ «БЛИСКАВКА»
Призначення

Виробник

Застібка «блискавка» металева Т3, Т4, Т5, Т6, Т8.
Для верхнього одягу, для шкіряного одягу
та хутряних виробів, для одягу спеціального
призначення, для деяких видів туристичного
«YKK» Японія
спорядження. Нероз’ємні можуть
«MH» Китай
використовуватись для модельного взуття та взуття
спеціального призначення.
Покриття зубців: нікель, старий нікель, чорний
оксид, латунь, стара латунь, алюміній та інші

Застібки «блискавка» трактор Т3, Т4, Т5 –
для дитячого та спортивного одягу, для одягу
спеціального призначення, для верхнього одягу;
Т8 – для одягу спеціального призначення, для
тентів, палаток, спальних мішків, туристичного
спорядження та інші. Розширення кольорової гами

Тип

Розмір, см

Т3 нероз’ємні

16-18

Т3 роз’ємні з 1 бігунком

40-70

Т5 нероз’ємні

18

Т5 роз’ємні з 1 та 2 бігунками
Т8 нероз’ємні

18

Т8 роз’ємні з 1 та 2 бігунками

65-85

Т3 нероз’ємні

16-18

Т3 нероз’ємні з 1 бігунком

40-75

«YKK» Японія Т5 нероз’ємні
«MH» Китай Т5 роз’ємні з 1 та 2 бігунками

40-90

Т8 нероз’ємні

18

Т8 роз’ємні з 1 та 2 бігунками
Застібки «блискавки» металеві Excella ®.
Ексклюзивні застібки з найкращих матеріалів.
Зубці виготовляються кожний окремо, шліфуються,
наноситься гальванічне покриття. Завдяки
цьому застібки стають гладкими та сяючими.
Для найвибагливіших споживачів, для пошиття
ексклюзивного одягу зі шкіри, хутра або дорогих
тканин. Покриття: нікель, старий нікель, чорний
оксид, латунь, стара латунь та інші

40-90

Т3 нероз’ємні

«YKK» Японія

18

65-85
16

Т4 нероз’ємні з 1 бігунком

50-75

Т4 роз’ємні з 2 бігунками

50-80

Т5 нероз’ємні

16

Т5 роз’ємні з 1 та 2 бігунками

50-85

ФУРНІТУРА ДЛЯ ГАРДИН. ПРИКРАСИ ДЛЯ ШТОР.
Тасьми для збірки штор, навантажувачі, “липучка” клейова
Бахрома, декоративні шнури, сутажі
Кутаси, прикраси декоративні, кераміні підхвати,
підхоплення на магнітах

завжди в наявності великий асортимент

Люверси (фігурні, різнокольорові, дерев`яні, напівпрозорі), гачки,
кільця для штор.
ГУДЗИКИ. ФАРБУЄМО НА ЗАМОВЛЕННЯ В КОЛІР ТКАНИНИ КЛІЄНТА
Великий асортимент

Туреччина, Італія, Чехія,
Тайвань, Україна

метал, дерево,
мушля, порцелян,
пластмаса, скло

ФУРНІТУРА ДЛЯ БІЛИЗНИ. КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
Мережива елестичні
Тасьми еластичні, тасьми із силікону різної еластичності
Кільця, пряжки регулятори, гачки та петлі
Кісточки (пластмасові, металеві)
Каркаси, чохли для каркасів
Бокові пластини, тасьми “сітка”
Декоративні бантики, квіточки, тощо

7

під замовлення

ТЕКСТИЛЬ
ТМ «MH» (Китай)

ТМ «ЗІТА-ТКФ» (Украина)

ТМ «ООО ЛЕНТА» (Білорусія)

OZ-EL (Туреччина)

СТРІЧКИ OZ-EL (Туреччина)

Ширина

Кількість

Стрічки атласні двохсторонні

від 12 мм

кольор.

Стрічки кіперні різнокольорові та з нанесенням принту, бавовна 100%

6 - 52 мм

кольор.

Стрічки велюрові

22 - 55 мм

Стрічки органза

10 - 23 мм

Стрічки декоратівні з принтом

13 - 40 мм

Стрічки декоративні в’язані, плетені, з паєтками, з люрексом

17 - 100 мм

Стрічки для пакування подарунків, квітів

25 - 100 мм

кольор.

Мережива еластичні

від 10 мм

кольор.

Мережива льон 100% та бавовна 100%

20 - 30 мм

кольор.

Тасьми еластичні декоративні для білизни та трикотажу

5 - 70 мм

кольор.

Тасьма репсова

13 - 50 мм

кольор.

Виробник

Ширина

Колір

Китай, Україна,

від 12 мм

кольор.

Китай

6 - 52 мм

кольор.

Білорусія, Україна

22 - 55 мм

Тасьма для штанів

Білорусія

10 - 23 мм

Стрічка кіперна, рантова, ушкова (бавовна)

Білорусія

13 - 40 мм

Застібка текстильна велкро («липучка»)

Білорусія, Китай,
Туреччина

17 - 100 мм

Тасьма петельна, веретенна, прикладна

Білорусія

25 - 100 мм

СТРІЧКИ, ТАСЬМИ (ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ, ДЕКОРАТИВНІ)
Бейка коса (атлас, креп-сатин, бязь, бавовна)
Стрічка атласна
Стрічка корсажна, корсаж для штанів

кольор.

кольор.
кольор.

Стрічка світлоповертаюча

Україна, Китай

Стрічка маркувальна

Китай, Білорусія

10 - 60 мм
20 - 50 мм
20 - 30 мм

Білорусія, Україна

5 - 70 мм

кольор.

Білорусія, Україна

13 - 50 мм

кольор.

Тасьми жакардові (українські, церковні)

12 - 45 мм

кол. люрекс

Тасьми та бахрома з люрексу

Китай

10 - 80 мм

золот. сріб.

Тасьми оздоблювальні (гіпюр, органза, оксамит, шкіра, велюр)

Китай

10 - 95 мм

кольор.

Україна, Китай,
Білорусія

3 - 150 мм

Стрічка ремінна
Тасьма облямівочна

Тасьми еластичні

кольор.
кольор.

кол. люрекс

Тасьма «сутаж», «вьюнчик»

Білорусія

Тасьми с декоративними прикрасами
(блочками, бісером, паєтками, камінням, хутром)

Білорусія

Мереживо (в’язане, еластичне, вишите, «плісе», з прикрасами)

Білорусія

Канти атласні, шкіряні, з хутром та інші

Україна

кольор.

Стрічки капронові (банти)

Китай

кольор.

Шитво (бавовна, капрон)

Китай

10 - 95 мм

кольор.

10 - 140 мм

кольор.

20 - 50 мм

кольор.
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промислове швейне обладнання
Підприємство HORSE (Китай) спеціалізується на виготовленні швейних машин для сучасних
підприємств. Особливу увагу компанія приділяє дослідженням, тестуванню продукції та впровадженню
нових розробок увиробництво. Вся продукція виготовлена згідно контролю встановленого Системою
Менеджменту Якості та відповідає вимогам ISO9001:2000. Недороге і якісне, просте і сучасне
обладнання Horse впевнено підкорює ринок України та Європи.
Основне призначення
Технічні характеристики
1. ПРЯМОСТРОЧНІ МАШИНИ ЧОВНИКОВОГО СТІБКА
HR-202-D
Прямий привід, збільшений човник.
Важкі тканини.

HR-0303D
Прямий привід, збільшенніий
човник. Важкі тканини. Подвійний
транспорт.

HR-9200-D1
Одноголкова.
Для легких та середніх тканин.

HR-9300-D4
Програматор стібків, функція
підйому лапки. Вбудований
серводвигун.

Голки DPx5 № 100-150
Максимальні оберти 2500 об/хв.
Довжина стібка до 8 мм.
Централізоване змащення.

Голки DPx17 № 110-160
Максимальні оберти 2500 об/хв.
Довжина стібка до 8 мм.
Централізоване змащення.

Голки DBx1 № 70-110
Максимальні оберти 5000 об/хв.
Довжина стібка до 5 мм.
Централізоване змащення.

Голки DBx1 № 70-110
Максимальні оберти 5000 об/хв.
Довжина стібка до 5 мм.
Централізоване змащення.

2. РОЗПОШИВАЛЬНІ МАШИНИ
HR-500D-01
Розпошивальна машина.
Прямий привід.
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Голки UY128GAS №70-110
Максимальні оберти 6000 об/хв.
Верхній укладник нитки.
Трьохголкова.

промислове швейне обладнання
Основне призначення

Технічні характеристики

3. КРАЄОБМЕТУВАЛЬНІ МАШИНИ (ОВЕРЛОКИ)
HR-757D-516M2-35/55
Оверлок 2-голковий 5-ти нитковий.
Серводвигун прямої дії.

HR-6800D-M2-24
Оверлок 2-голковий 4-нитковий.
Серводвигун прямої дії.

Голки DCx27 №70 -110
Максимальні оберти 6000 об/хв.
Відстань між голками 3 або 5 мм.
Центаралізоване змащення

Голки DCx27 №70 -110
Максимальні оберти 6000 об/хв.
Ширина обметування 6 мм
Відстань між голками 2 мм.

4. МАШИНИ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Розпошивальні машини різного технологічного призначення. Прямий сервопривід
Багатоголкові машини ланцюгового стібка. Прямий сервопривід
Закріплювальні машини. Прямий сервопривід. Вибір виду закріпки
Петельні машина тамбурного стібка. Комп`ютерний вибір виду та розміру петлі (“глазкова” петля)
Коп`ютеризовані петельні машини човникового стібка. Сенсорний вибір розміру та виду петлі.
Машина з сервоприводом для виготовлення “зиг-заг” стібків.

5. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗКРОЮ ТКАНИН

HR-3/103/108
Ніж вертикальний “сабельний”

HR-WD-2
Розкрійний ніж, дисковий

HR-100
Розкрійний ніж, дисковий

Робоча напруга 220В
Автоматичне загострення леза стрічкою.
Висота настилу 100 мм, 160 мм, 250 мм.
Потужність W370, W550, W750.

Лезо дискове 8-гранне
Діаметр леза 72 мм.
Наявність механізму загострення ножа
Висота настилу до - 15 мм.
Потужність - 220/56 В/Вт

Лезо дискове 8-гранне
Діаметр леза 100 мм.
Наявність механізму загострення ножа
Висота настилу до - 25 мм.
Потужність - 220/100 В/Вт
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ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ
6. ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

JK-1

JK-2

JK-3

JK-4

ОБЛЯМОВУВАЧ ДЛЯ БЕЙКИ ПОДВІЙНИЙ

ПІДРУБЛЮВАЧ З ПОДВІЙНИМ ПІДГИБОМ

ЗАСІБ ДЛЯ ЗШИВАННЯ В ЗАМОК

ЗАСІБ ДЛЯ ЗШИВАННЯ В ЗАМОК

JK-6

JK-7

JK-9

JK-11

ФОРМУВАЧ ДЛЯ ШЛЬОВОК

ПІДПРИСТРІЙ ДЛЯ КАНТА

ОБЛЯМОВУВАЧ ОДИНАРНИЙ ДЛЯ
ТОВСТИХ МАТЕРІАЛІВ

ОБЛЯМЛЮВАЧ ДЛЯ РОЗПОШИВАЛЬНОЇ
МАШИНИ. ТИП А І В

JK-13

JK-16

JK-18

JK-30

ОБЛЯМОВУВАЧ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ
КОСОЇ БЕЙКИ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЙСБОЛОК

ОБЛЯМОВУВАЧ ОДИНАРНИЙ

ОБЛЯМОВУВАЧ ПОДВІЙНИЙ

JK-37

JK-41

JK-74

JK-82

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ОДИНАРНОГО ПОЯСУ

ОБЛЯМОВУВАЧ ОДИНАРНИЙ ДЛЯ
ТОВСТИХ МАТЕРІАЛІВ

ПІДГИНАЧ ДЛЯ РОЗПОШИВАЛКИ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЯСУ

JK-83

JK-86

JK-88

G-1

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ПОДВІЙНОГО ПОЯСУ

ОБЛЯМОВУВАЧ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ РОЗПОШИВАЛЬНИХ МАШИН З МОЖЛИВІСТЮ ВСТАВКИ
ТАСЬМИ ЕЛАСТИЧНОЇ АБО КРОМКИ

ОБЛЯМОВУВАЧ ПОЛУТОРНИЙ ДЛЯ
РОЗПОШИВАЛЬНОЇ МАШИНИ

УПОРНА ЛІНІЙКА

Великий асортимент по розміру бейки, а також можливість замовлення спеціальних облямовувачів від виробника.
В наявності лапки притисні різноманітні: для блискавок, з обмежувачами, лапки фторопластові, лапки для рюшів та інші.
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НОЖИЦІ, ГОЛКИ ПРЕСИ
НОЖИЦІ ПРЕМІУМ-КЛАССУ TEXTILIA «QUALITY made in Solingen» (Німеччина)
Ножиці універсальні

145 мм

Ножиці універсальні

210 мм

Ножиці універсальні

315 мм

Ножиці для обрізки ниток

105 мм

Ножиці для обрізки ниток

115 мм

Ножиці для обрізки ниток

215 мм

Ножиці для обрізки вишивальних ниток

90 мм

ГОЛКИ «SCHMETZ» (Німеччина) для промислових і побутових швейних машин
Нормальне вістря «R». Вістря такої форми вважається стандартним, припускається відсутність
означення вістря або означення «R».
Застосування: легка тканина, тонкі матеріали із покриттям, багатошарові текстильні матеріали з
легким синтетичним матеріалом або тонким картоном, масове виробництво готових суконь, виробів з
хутра, шкіри, текстильних матеріалів.
Тонке закруглене вістря «SPI». Точне проколювання щільнотканих та матеріалів, що мають покриття.
Результат: акуратний, досконало правильний шов, зниження до мінімуму «стягування» шва.
Застосування: дуже щільно тканий матеріал (мікрофаза, шовк), матеріали з покриттям, важкі тканні
матеріали типу «брезент», тонкі, дуже гладкі матеріали, обробка манжетів, комірців, передніх планок
сорочок, работа з нитками з еластоміру.
Невелике шароподібне вістря «SES». Легко розсуває нитки тканини й проходить між нитками,
виключаючи пошкодження матеріалу.
Застосування: трикотаж — від тонкого до середнього, тонкі джинсові тканини, легкі плотнотканні
матеріали, тканини від середніх до важких, багатошарові матеріали типу «текстиль/текстиль».
Особливість: особливо підходить для джерсі й трикотажного полотна.
Середнє шароподібне вістря «SUK». Більш сильно закруглене вістря — у порівнянні з «SES».
Застосування: джинсові матеріали від середніх до грубих, грубий трикотаж, корсетні вироби.
Особливість: найкраща голка для джинсових тканин типу «stone washed» та «sand washed» (соболиво
при обробці готових виробів та використанні великих номерів голок), а також для корсажних виробів
(особливо при використанні дуже товстих голок).

ПРЕСИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛОФУРНІТУРИ
«CASTIGLIONI» (Італія) ТА «NewStar» (Туреччина)
Прес універсальний ручний S2

Робочий хід: 44 мм; глибина заходу: 85 мм;
габаритні розміри: 90х170х280 мм; вага: 2,8 кг.

Прес універсальний ручний S3

Робочий хід: 44 мм; глибина заходу: 85 мм;
габаритні розміри: 90х180х320 мм; вага: 3,0 кг.

Прес універсальний ручний S4

Робочий хід: 44 мм; глибина заходу: 130 мм;
габаритні розміри: 90х 230х 290 мм; вага: 3,45 кг.

Насадки для преса універсального

Широкий асортимент різних насадок для виконання
наступних операцій: пробиття отворів, встановлення
люверсів, блочок, заклепок, кнопок, кутничків.

Прес універсальний ручний

Робочий хід: 44 мм; глибина заходу: 85 мм;
габаритні розміри: 90х170х280 мм; вага: 2,8 кг.

Примітка: Прес універсальний насадками не комплектується. Насадки купуються окремо, в залежності від виду операції, що має виконуватися.
•Великий вибір якісної металофурнітури.
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МУЛIНЕ

карта кольорів становить 496 відтінків
ПРЯДИЛЬНО-НИТКОВИЙ КОМБІНАТ ІМ. С.М. КІРОВА (Росія)
Нитки вишивальні “муліне” виготовлені з високоякісної мерсерізованої бавовни. Подвійна мерсеризація
обумовлює їх блиск, а технологія фарбування гарантує світлостійкість. Карта кольрів “муліне” складається з 550
кольорів. Довжина ниток “муліне” в мотку — 10 метрів, в упаковці — 12 шт. одного кольору.
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МУЛIНЕ

карта кольорів становить 496 відтінків
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ПРЯЖА

для ручного та машинного в’язання
ФАБРИКА “ПЕХОРСЬКИЙ ТЕКСТИЛЬ” (Росія)
Фабрику «Пехорський текстиль» було засновано у 1905 році. Сьогодні це один з провідних виробників
пряжі для ручного та машинного в’язання в Росії та за її межами. Зберігаючи сторічні традиції
виробництва, підприємство широко втілює сучасні технології, використовує новітнє обладнання, застосовує
високоякісну натуральну та ситетичну сировину, залучає висококваліфікованих спеціалістів, ретельно працює
над дизайном виробів, урізноманітнює види та кольорову гаму пряжі. Всі ці фактори роблять колекції «Пехорки»
справді унікальними, що можуть з легкістю задовольнити найвибагливіших митців.

Найменування

Склад

Довжина,
м

Маса
пакунку, г

Склад

Зимовий асортимент

Зимовий асортимент

АКРИЛ

НАПІВВОВНЯНА

“АКРИЛ”
“АКРИЛ”

секційне
пофарбування

300

100

“ДЖИНСОВИЙ РЯД”

50% вовна
напівтонка,
50% акрил

450

100

“ЗИМНЯЯ
ПРЕМЬЕРА”

50% вовна
мериносова,
50% акрил
високооб`ємний

150

100

200

50

“КОНКУРЕНТНАЯ”

50% вовна,
50% акрил

250

100

200

50

“КРОССБРЕД
БРАЗИЛИИ”

50% вовна
мериносова,
50% акрил

500

100

“МЕРИНОСОВАЯ”

50% вовна
мериносова,
50% акрил

200

100

“НАРОДНАЯ”

30% вовна,
70% акрил
високооб`ємний

220

100

“ПЕРСПЕКТИВНАЯ”

50% вовна
мериносова,
50% акрил
високооб`ємний

270

100

45% акрил,

133

100

50% вовна
напівтонка,
50% акрил

50

50

400

100

100% акрил

100% акрил

високооб`ємний

АЛЬПАКА
50% альпака,
50% мериносова вовна

150

50

ВЕРБЛЮЖА
65% вовна
верблюжа,
35% акрил
високооб`ємний

600

50% вовна
верблюжа,
50% акрил
високооб`ємний

300

100

100

30% ангора,
70% акрил
високооб`ємний

80% козиний
пух,
20% вовна
мериносова

30% ангора,
30% вовна,
40% акрил
високооб`ємний

“ПОПУЛЯРНАЯ”
“РОВНИЦА
“СКАНДИНАВСКАЯ”

50% вовна,
5% акрил
високооб`ємний

ВОВНА

АНГОРА

“СЕВЕРНАЯ”

100

100% акрил

100% акрил

“ОРЕНБУРГСКАЯ”

250

50% вовна
мериносова,
50% фібра

“ДЕТСКАЯ
НОВИНКА”

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ”

50

“ДЕТСКИЙ
КАПРИЗ”

високооб`ємний

“МОНГОЛЬСКИЙ
ВЕРБЛЮД”

225

100

“ДЕТСКАЯ
НОВИНКА”

“ВЕРБЛЮЖЬЯ”

Маса
пакунку, г

300

високооб`ємний

“ПЕРУАНСКАЯ
АЛЬПАКА”

Довжина,
м

100% акрил

“БИСЕРНАЯ”

секційне
пофарбування
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Найменування

300

100

“АВСТРАЛИЙСКИЙ
МЕРИНОС”

95% мериносова
вовна,
5% акрил
високооб`ємний

390

50

“ЗИМНИЙ
ВАРИАНТ”

5% акрил
високооб`ємний

100

100

50

50

“КОЗИЙ ПУХ”

100% козиний
пух

250

50

95% вовна,

ПРЯЖА

для ручного та машинного в’язання
Найменування

Склад

Довжина,
м

Маса
пакунку, г

Найменування

“ТЕПЛО И
УЮТ”

секційне
пофарбування

“СЕКРЕТ
УСПЕХА”

Маса
пакунку, г

100% вовна

200

100

“УСПЕШНАЯ”

100%
мерсеризована
бавовнай

220

50

100% вовна

400

100

“ДЕТСКАЯ”

70% акрил,
25 % віскоза,
5% акрил
високооб`ємний

175

50

100% вовна

250

100

“ДЕТСКИЙ
ХЛОПОК”

100%
мерсеризована
бавовна

330

100

Літній асортимент
“АЖУРНАЯ”

100%
мерсеризована
бавовна

280

50

“ЖЕМЧУЖНАЯ”

50% бавовна,
50% віскоза

425

100

“БЕЛОЕ
КРУЖЕВО-1”
“БЕЛОЕ
КРУЖЕВО-2”

100%
мерсеризована
бавовна

475/
570

50

“ЛЕН
ЦВЕТНОЙ”

100% льон

360

100

“ПРОХЛАДНАЯ”

50% бавовна,
50% віскоза

280

100

“НЕЖНАЯ”

50% бавовна,
50% акрил

150

50

“БЛЕСТЯЩЕЕ ЛЕТО”

95% мерсеризована
бавовна,
5% люрекс

380

100

“СТРЕЙЧЕВАЯ”

95% віскоза,
5% лайкра

250

50

“ВЕСЕННЯЯ”

100%
мерсеризована
бавовна

250

100

ВИСКОЗА
НАТУРАЛЬНАЯ”

100% віскоза

400

100

Склад

Довжина, м

Маса
пакунку, г

“ОСЕННЯЯ”

25% вовна,
75% ПАН

150

200

“ДОМАШНЯЯ”

50% вовна,
50% акрил

200

100

“НОВАЯ АЛЬПАКА”

36% альпака,
36% акрил

150

50

“БУКЛИРОВАННАЯ”

30% мохер,
20% тонка вовна,
50% акрил

200

220

“ДЕТСКАЯ ОБЪЕМНАЯ”

100% мікрофібра

200

50

“МОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ”

100% мериносова
вовна

20

100

Найменування

НОВИНКА!

Довжина,
м

Літній асортимент

Зимовий асортимент
“ОВЕЧЬЯ
ШЕРСТЬ”

Склад
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ПРЯЖА

та доклади для в’язання
Виробництво ПНК орієнтований на високоякісний асортимент в’язальних ниток з натуральних
волокон. Мода диктує свої правила. Етнічні мотиви впевнено займають провідне місце в
показах моди. Дана тенденція пов’язана ще й з тим, що люди втомилися від синтетичних
матеріалів. Пряжа для ручного в’язання допоможе не тільки створити прекрасні речі, реалізувати
Ваш творчий потенціал, а й дасть можливість відчувати себе комфортно протягом дня.
Найменування

Склад

Довжина,
м

Маса
пакунку, г

Призначення
Для
машинного
та
ручного
в’язання
на спицях та гачком верхнього
трикотажу,
ажурних
виробів,
серветок, скатертин, палантинів.

«РОМАШКА»

100%
мерсеризована
бавовна

320

75

«ИРИС»

100%
мерсеризована
бавовна

150

25

«ВИОЛА»

30% льон,
40% віскози,
30% бавовна

150

25

«СНЕЖИНКА»

100% бавовна

230

25

Для ручного в’язання серветок,
плетення мережива. Фріволіте –
серветки, комірці, манжети.

Для машинного та ручного в’язання
на спицях та гачком верхнього
трикотажу,
ажурних
ви-робів,
серветок, скатертин, покривал.
Фріволіте – серветки, комірці,
манжети. Ручна вишивка картини,
скатертини, елементи декору.

«ЛИЛИЯ»

100% бавовна

450

75

Для машинного та ручного в’язання
на спицях та гачком – верхнього
трикотажу,
ажурних
виробів,
серветок, скатертин, накидок для
меблів.

«ЦВЕТА МОДЫ»

100% бавовна

190

75

Для машинного та ручного в’язання
на спицях та гачком – верхнього
трикотажу,
шалів,
палантинів,
шарфів.

«КУДЕЛЬНИЦА»

60% бавовна,
40% льон

500

100

Для машинного та ручного в’язання
на спицях та гачком – верхнього
трикотажу.

SKC. ДОКЛАДИ ДЛЯ В’ЯЗАННЯ
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СПИЦІ

ГАЧКИ

ТРИМАЧІ КОСИ
розмір: (3 мм/4мм/5мм)
(2,4мм/2,5мм/4мм)

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ СПИЦІ
(3 шт.)

ШПИЛЬКА

ПРИЛАД ДЛЯ МАРКУВАННЯ
(20 шт.)

ГОЛКИ ПЛАСТИКОВІ
(4 шт.)

ЛІЧИЛЬНИК ДЛЯ В’ЯЗАННЯ
(2 шт.)

ШПИЛЬКИ ДЛЯ
НАМЕТУВАННЯ
(24 шт.)

ГАЧОК ДЛЯ ПІДНЯТТЯ
ПЕТЕЛЬ

ГАЛАНТЕРЕЯ
бісер та прикраси

Бісер (Чехія) - один з кращих представників бісерної
продукції у своєму роді. Використовують його для кольє
й намист, браслетів й каблучок, амулетів й предметів
домашнього побуту, прикрашають головні убори й одяг
(включаючи патріарший), роблять іграшки й сувеніри,
оздоблюють картини й ікони.
БІСЕР ТА НАМИСТИНИ
БІСЕР BIG
(Тайвань)

ПАЄТКИ
РОЗСИПНІ
(різних форм та
розмірів)

НАМИСТО
низки

СТЕКЛЯРУС
2 мм та 7 мм
(Японія, Чехія,
Тайвань)

ПАЄТКИ-СТРІЧКА

НАМИСТИНКИ
(дерево, скло,
метал, перламутр)

СТРАЗИ пришивні,
клейові, на катушці,
на тасьмі

КВІТИ
ТА МЕТЕЛИКИ
ДЕКОРАТИВНІ
(тканина, шкіра)

МЕТАЛЕВІ
ПРИКРАСИ

КАМІННЯ
Swarovski
(пришивне, лейове,
ґудзики)

БОА
«пух» «марабу»,
перо декоративне

АПЛІКАЦІЇ
пришивні, клейові

ТУБУСИ
(більше 10 видів)

ГОЛКИ ДЛЯ
БІСЕРОПЛЕТІННЯ

ДРІТ
на катушці
(різні кольори)

ЗАСІБКИ
для намистин

ШВЕНЗИ
тощо

НИТКА еластична,
“жилка”, мононитка, люрекс

ПРИКРАСИ

ДОКЛАДИ ДЛЯ БІЖУТЕРІЇ ТА БІСЕРОПЛЕТІННЯ

ГАЛЕНТЕРЕЯ
НОЖИЦІ
розкрійні, “зиг-заг”, для
ліворуких, для обрізання
ниток

КАЛЬКА
коліщатко, прилад для
розпорювання швів

ПРИЛАДИ
для калібрування
та маркування різноманітних
форм

ШИЛО

САНТИМЕТРИ
в зручних пакунках, рулетки
кравецьки

КРЕЙДИ
різних форм та кольорів
(фірмові з воском)

ЛЕКАЛА
різноманітних форм,
клеймовані, розкрійні

ШПИЛЬКИ кравецьки,
англійські в зручних пакунках від
12 одиниць, ГОЛКИ для ручного
та машинного шиття

НАПЕРСТКИ,
нитковтягувачі в зручних
пакунках

САМОЗНИКАЮЧІ
ОЛІВЦІ ТА КРЕЙДА
(Корея)
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ВСЕ ДЛЯ ВИШИВАННЯ
НАБОРИ ДЛЯ ВИШИВАННЯ
НАБОРИ для вишивання
хрестом, укомплектовані
“муліне”, схемою, канвою,
голкою.

НАБОРИ для вишивання
у змішеній техніці,
укомплектовані “муліне”,
бісером або стрічкою, схемою,
канвою, голкою.

НАБОРИ для вишивання
бісером. Набори містять
кольорову схему, канву, бісер,
бісерну голку.

НАБОРИ для вишивання
сорочок (готова сорочка,
жіноча або чоловіча, з
вставками канви під вишивку
та схема).

НАБОРИ для вишивання
гобеленовим швом, укомплектовані “муліне”,
інструкцією, схемою, канвою,
голкою.

НАБОРИ з авторським
малюнком на канві (габардин, атлас) незмиваємий малюнок
дозволить швидко створити
шедевр.

НАБОРИ для вишивання
гладдю, укомплектовані
“муліне”, інструкцією, схемою,
канвою, голкою.

НАБОРИ для вишивання
хрестиком з використання ниток
акрил. Картини, виготовлені своїми
руками, будуть оригінальним
подарунком.

ДОКЛАДИ ДЛЯ ВИШИВАННЯ
ГОЛКИ з гострим
та закругленим вістрям і
зручним вушками

НИТКИ
акрил для вишивання
(у мотках по 80 м.та по 1кг для оптових покупців)

КАНВА
(різного розміру та кольору)

МЕРЕЖИВА
100% льон та
100% бавовна

П’ЯЛЬЦЯ для гобелену,
з диванною підлоговою
підставкою, для столу
(дерево, пластик, каучук)

СТРІЧКИ ДЕКОРАТИВНІ
з принтом

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ОПТОВА МЕРЕЖА:
ГОЛОВНИЙ ОФІС:
• м. Київ: вул. Здолбунівська, 7-Д , тел.: (0-44) 507-17-00, 531-93-39
ЦЕНТРАЛЬНИЙ СКЛАД:
• м. Київ: вул. Сортувальна, 2, тел.: (0-44) 502-61-24, 502-61-30
ФІЛІЇ:
• м. Дніпро: вул. В. Моссаковського,6-А (колишня вул. Клари Цеткін), тел.: (0-562) 36-91-23, 39-86-73
• м. Львів: вул. Зелена, 147, тел.: (0-322) 40-40-84, 40-40-58
• м. Харків: вул. Греківська, 25, тел.: (0-57) 766-07-65, 751-00-47
• м. Хмельницький: вул. Тернопільска, 7, тел.: (0-382) 72-90-06, 72-97-70

ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ СКЛАД-МАГАЗИН:
• м. Київ: пр-т. С. Бандери 8 (колишній пр-т Московський) (ТЦ “Декор-Сервіс”) м Петрівка,
тел.: (0-44) 451-48-89, 461-87-60

РОЗДРІБНА МЕРЕЖА:
•
•
•
•
•
•

м. Київ: вул. Старовокзальна, 24 м Вокзальна тел.: (0-44) 537-29-87
м. Київ: вул. Гната Юри, 7 (універмаг “Дитячий світ”) тел.: (0-44) 537-29-88
м. Київ: пр-т Маяковського, 26 (ТЦ “Дарина”, 2 поверх) тел.: (0-44) 546-56-46
м. Київ: пр-т Перемоги, 123 (в приміщенні фабрики “Каштан”) м Житомирська тел.: (0-44) 501-78-08
м. Київ: вул. А. Малишка, 3 (ТЦ «Кубік», 2-й поверх) м Дарниця, тел.: (044) 513-00-23, (095) 270-30-10
м. Харків: вул. Плеханівська, 63 (магазин «Batisto» ) м Спортивна тел.: (0-57) 732-43-59, 732-43-45

