
LINHAS DE BORDAR DE VISCOSE

Brilhante - Macio - Durável
O clássico entre as linhas de bordar
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As linhas de viscose/rayon para máquinas de bordar 
industriais e comerciais

O elemento perene entre as linhas de bordar impressiona com as  
suas excelentes propriedades de deslize e uma aparência e toque  
inconfundíveis. De aplicação universal e fabricado a partir de  
matérias-primas renováveis de alta qualidade, Madeira Classic é a  
escolha certa para todos os desenhos e tecidos de base.

DICA: As linhas de viscose de alta qualidade são ideais para tecidos  
delicados e leves. Desgastam o material menos do que linhas de  
poliéster. Podem ser processadas sem distorções e, assim, adaptam-se 
perfeitamente nos têxteis modernos e de filigrana.

Lavável até 95 °C

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Classe de produto I  
(adequado para bebés/crianças pequenas)

Produzido na Alemanha

Mais de 400 cores duráveis e reais

Brilho natural, nobre e toque suave

Praticamente sem formação de laços devido à baixa tensão 
durante o processamento



A escolha certa, para designers e picadores

Mais de 400 cores (universais, sombreadas, multicoloridas),  
numerosas tonalidades de cor
Linha macia, pouco torcida com estrutura aberta, adequada para  
todos os desenhos e tecidos
Efeitos de cor extraordinários à luz: a profundidade,  
dimensionalidade, sombreado e intensidade do brilho podem ser 
alterados pela direção e tipo de pontos
As linhas Madeira Classic já estão armazenadas em todos os  
programas de digitalização comuns
A oferta coordenada de cores e espessuras garante a mesma  
sensação e o mesmo aspeto em todas as cores e espessuras
Elementos bordados aparecem em cores brilhantes, duráveis com 
um brilho multifacetado
Linda e macia imagem de bordado mesmo com um elevado número 
de pontos
Uniforme e particularmente agradável na pele

*No caso de tensão de linha de canela 25 gf. Para resultados ideais, recomendamos a testagem de 
cada desenho e a adaptação às configurações da máquina, requisitos do tecido e do desenho.



Os multifacetados para uso diário

N.º de art. 915
10 x 1500 m
N.º de art. 916
°10 x 5000 m

°

N.º de art. 911
10 x 1000 m
N.º de art. 910
10 x 5000 m

dtex 84 x 2
den 75 x 2

dtex 135 x 2
den 120 x 2

60/8 - 65/9 65/9 - 75/11

85 cores 422 cores

Densidade de ponto: 
aprox. 0,35 mm
Tensão recomendada 
das linhas:
80-100 gf ou cN*

Densidade de ponto: 
aprox. 0,4 mm
Tensão recomendada 
das linhas:
100-120 gf ou cN*

As nossas linhas de viscose oferecem uma grande variedade em quatro 
diferentes resistências de fio, permitindo a máxima flexibilidade. Inde-
pendentemente do tecido ou desenho, a Viscose/Rayon Classic oferece 
cores coordenadas, aparência e sensação em todas as resistências.
Por exemplo, um desenho criado na espessura 40 pode ser melhorado  
com detalhes ou letras, que podem ser bordadas em cores correspon- 
dentes com linha 60 mais fina.

100% viscose [filamento] I 2 o s b E



Os especialistas para efeitos de volume especiais

N.º de art. 914
10 x 25 gr.
N.º de art. 921
°10 x 3000 m

N.º de art. 920
10 x 2000 m

Com as espessuras do fio 12 e 30, oferecemos duas variantes  
extraordinárias. Estas são particularmente adequadas para bordados  
e áreas maiores, bem como para efeitos de volume fantásticos, mesmo 
sem uma entretela 3D. Além disso, as maiores espessuras são utilizadas 
para costura decorativa, letras decorativas e todo o tipo de bordados 
criativos.

dtex 200 x 2
den 180 x 2

dtex 330 x 2
den 300 x 2

75/11 100/16

178 cores 57 cores

Densidade de ponto: 
aprox. 0,5 mm
Tensão recomendada 
das linhas:
110-130 gf ou cN*

Densidade de ponto: 
aprox. 0,8 mm
Tensão recomendada 
das linhas:
130-150 gf ou cN*

°

100% viscose [filamento] I 2 o s b E



A escolha profissional para bordadores
e empresas de confeções

Execução de alta qualidade e sem complicações de bordados  
industriais em qualidade superior
Otimizado para maior eficiência e produtividade em máquinas de 
uma e várias cabeças
Construção de linha especial para evitar a formação de laços para 
menos faltas
Protege tanto têxteis como agulhas e também pode ser utilizado 
em fibras de filigrana sem deslocamento
Consistência de cores entre os lotes de tingimento, para todas as 
cores padrão e especiais
Mais resistente ao calor do que as linhas de poliéster
Linha polivalente, muito boa para bordar em todos os tecidos  
comuns
Mais volume do que fibras artificiais com o mesmo peso para  
imagens de bordado em relevo
Elevada solidez da cor (solidez à lavagem, à fricção, à  
transpiração)





Descubra factos ainda mais interessantes em
madeira.com/pt/classic

Pedidos de amostras
Dados técnicos
Seleção de cores
Inspirações e exemplos
Ficheiros DST
Pesquisa de revendedores

Teremos todo o gosto em apoiá-lo

www.madeira.com
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