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FLOŞ NAKIŞ İPLİKLERİ

Parlak - Yumuşak - Uzun ömürlü
Nakış iplikleri arasındaki klasik



Sanayi ve ticari nakış makineleri için
üstün kaliteli floş/viskos iplik

Nakış iplikleri arasında muhteşem çalışma özelliği ve eşsiz görünümü 
ile değişmez yerini alıyor. Dünya çapında kullanılabilir ve yüksek kaliteli, 
yenilenebilir ham maddelerden üretilmiş olan Madeira Classic, tüm  
tasarımlar ve kumaşlar için doğru seçimdir. 

İPUCU: Yüksek kaliteli floş iplikler hassas ve hafif kumaşlar için idealdir. 
Malzemeyi polyester ipliklere nazaran daha az yıpratırlar. Deforme  
olmadan işlenebilirler.

95°C’ye kadar yıkanabilir

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Ürün Sınıfı I 
(bebek ve küçük çocuklar)

Alman malı

400’ün üzerinde uzun ömürlü ve solmayan renkler

Doğal, asil parlaklık ve yumuşak tutuş

İşleme sırasında düşük gerginlik sayesinde 
neredeyse sıfır ilmek problemleri



Tasarımcılar ve nakışçılar için doğru seçim

400’den fazla renk (sade, gölgeli, çok renkli), çok sayıda renk nüansı
Tüm tasarımlar ve kumaşlar için uygun, daha yumuşak iplik
Işıkta olağanüstü renk efektleri: parlaklığın derinliği, boyutluluğu,  
gölgesi ve yoğunluğu dikişlerin yönü ve türü ile değiştirilebilir
Madeira Classic iplikleri tüm yaygın dijitalleştirme programlarında 
tanımlanmıştır
Birbirlerine göre uyarlanmış renk ve kalınlık seçenekleri, her renk ve 
kalınlıkta aynı hissi ve görünümü garanti ediyor
İşlenen nakışlar uzun süre kalıcı renklerde çok yönlü bir parlaklık ile 
görünür
Yüksek ilmek sayısında bile güzel, yumuşak bir nakış görüntüsü
Ahenkli ve özellikle cilt üzerinde çok rahat

*25 gf’de bobin ipliği gerginliği. Optimum sonuç için, her tasarımı test etmenizi ve makine ayarlarına, 
kumaş ve tasarım gereksinimlerine uyarlamanızı öneririz.



Günlük kullanım için uygun ve çok yönlüdür

Ürün no. 915
10 x 1500 m
Ürün no. 916
°10 x 5000 m

°

Ürün no. 911
10 x 1000 m
Ürün no. 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 renk 422 renk

Ilmek sıklığı: 
yakl. 0,35 mm
Tavsiye edilen  
iplik gerginliği
80-100 gf veya cN*

Ilmek sıklığı: 
yakl. 0,4 mm
Tavsiye edilen  
iplik gerginliği
100-120 gf veya cN*

Floş ipliklerimiz dört farklı iplik mukavemeti ile maksimum esneklik 
sunan geniş seçenekler sunar.  Kullandığınız kumaş veya tasarımınız 
ne olursa olsun Classic Viscose/Rayon tüm mukavemet seçeneklerinde 
uyumlu renkler, uyumlu bir görünüm ve his yaratır. 
Örneğin, 40 numaralı kalınlıkta bir iplik ile yapılmış bir tasarım, detay
veya yazı uygulamaları ile daha ince olan 60 numaralı uygun renkteki bir 
iplik ile işlenerek değeri artırılabilir.

%100 floş [filament] I 2 o s b E



Özel hacim efekti uzmanları

Ürün no. 914
10 x 25 g
Ürün no. 921
°10 x 3000 m

Ürün no. 920
10 x 2000 m

12 ve 30 numaralı iplik kalınlıkları ile iki adet sıra dışı varyant sunuyoruz. 
Bunlar özellikle daha büyük nakışlar, yüzeyler ve 3D altlıksız olağanüstü 
hacim efektleri için uygundur. Ayrıca daha kalın iplikler dekoratif dikişler, 
süsleme yazıları ve her türlü yaratıcı nakış için uygundur.

dtex 200 x 2
den 180 x 2

dtex 330 x 2
den 300 x 2

75/11 100/16

178 renk 57 renk

Ilmek sıklığı: 
yakl. 0,5 mm
Tavsiye edilen  
iplik gerginliği
110-130 gf veya cN*

Ilmek sıklığı: 
yakl. 0,8 mm
Tavsiye edilen  
iplik gerginliği
130-150 gf veya cN*

°
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Nakışcıların ve üreticilerin profesyonel seçimi

Karmaşık ve yüksek kaliteli premium endüstriyel nakış uygulamaları
Tek ve çok başlı makinelerde en yüksek verimlilik ve üretkenlik için 
optimize edilmiştir
Aksama sürelerini azaltmak için ilmek problemini önleyen özel iplik 
yapısı
Tekstilleri ve iğneleri korur ve kayma olmaksızın özel kumaşlara da 
uygulanabilir
Tüm standart ve özel renkler için boya partileri arasında renk  
tutarlılığı
Polyester ipliklere nazaran ısıya daha dayanıklı
Tüm yaygın kumaşlar üzerine kolay işlenebilen çok yönlü iplik
Kabartmalı nakış görünümleri için aynı ağırlıkta suni elyaflara göre 
daha hacimli
Yüksek renk haslığı (yıkama, aşınma ve ter nedeniyle renk  
vermez)





Daha fazla bilgi için
madeira.com/tr/classic

Numune siparişi
Teknik veriler
Renk seçimi
İlhamlar ve örnekler
DST dosyaları
En yakın satış noktasını bulun

Sizi desteklemekten mutluluk duyarız

www.madeira.com
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