Linha de bordar em poliéster mate
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Linhas | Estabilizadores | Acessórios

Não brilhar é um
estado de espírito

O Frosted Matt é uma linha de poliéster com acabamento mate para máquinas de
bordar industriais, oferecendo cores reais sem reflexos. Disponível em dois pesos, é uma excelente combinação para desenhos bordados, destaques criativos,
contornos e contraste excelentes em misturas de linhas e para costura decorativa.
A superfície sem fibras garante boas propriedades de execução, mesmo com
agulhas pequenas e proporciona enrugamento mínimo em tecidos elásticos.

Cores "reais" fixas, que não desbotam, com LF 6-8
(exceto cores neon, com LF 3-4)
STANDARD 100 by OEKO-TEX®,
classe de produto I (adequado para roupa de bebé e vestuário infantil)
Fabricado na Alemanha
Contornos nítidos e contraste para bordados dimensionais,
destaques e letras bordadas
Mostra os elementos do modelo com exatidão,
precisão e clareza
Visual exclusivo para desenhos bordados de alta qualidade
A linha Frosted Matt está disponível em dois pesos com dtex 180 (Frosted Matt 40) e
dtex 350 (Frosted Matt 30). Por favor, adapte os modelos à linha e teste as configurações ideais na sua máquina, dependendo dos seus tecidos, tela, agulha e máquina.

A linha de bordar mate original (desde 2007)
100% poliéster

Art. n.º 940
10 x 2500 m

Art. n.º 942
10 x 1.000 m

dtex 180 (90 x 2)
den 160 (80 x 2)
60/8 - 75/11
201 cores
Densidade de ponto:
aprox. 0,3 - 0,4 mm
Tensão da linha indicativa:
80 - 100 gf ou cN
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Oticamente, como uma linha de 40 (de onde vem o nome), esta linha fina deve
ser usada como uma linha de peso 55-60. Funciona com as melhores agulhas
sem danificar tecidos delicados. Use-a para contornos nítidos, letras bordadas
finas, detalhes pequenos ou muito pequenos, para criar contraste nos modelos de mistura de linhas ou simplesmente da forma que o seu coração criativo
assim o entender.
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Linha de bordado de máquina não reflexiva espessa
100% poliéster

Art. n.º 944
10 x 2500 m
dtex 350 (175 x 2)
den 320 (160 x 2)
70/10 - 80/12
96 cores
Densidade de ponto:
aprox. 0,5 - 0,6 mm
Tensão da linha indicativa:
100 - 125 gf ou cN
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Esta linha espessa e real de peso 30 foi concebida para bordar volumes atraentes
e superfícies maiores. Use-a para preenchimentos, fundos, pontos decorativos ou
modelos dimensionais e de costura com ou sem placa 3D, bem como para letras
bordadas maiores. Crie efeitos de bordados com estilo em ganga, sapatos,
acessórios, streetwear, vestuário para o exterior e muito mais.
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AVANT-GA RDE
As linhas Frosted Matt não se comparam a qualquer outra linha.

A aparência mate "fresca" faz do Frosted Matt a linha perfeita para
bordados e adornos decorativos atraentes.
Encante os seus clientes com a sua aparência elegante, vibrante e vanguardista.
Mime-se com o seu elevado desempenho em máquinas de bordar.
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u max. 20g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30 min

Crie os seus modelos mate agora mesmo e descubra o Frosted Matt em

madeira.com/frostedmatt
encomende amostras
verifique a ficha de dados técnicos
escolha as suas cores
inspire-se e veja exemplos
obtenha ficheiros DST para testar
encontre os seus parceiros locais
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Aguardamos com expectativa poder ajudá-lo

