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A SUA
MARCA

Estamos consigo no que diz respeito a valorizar a sua marca.
É por isso que selecionámos cuidadosamente um portefólio
abrangente de linhas de bordar de qualidade superior

sempre em destaque



iremos acrescentar valor a todas as suas peças de roupa da 
moda empresarial com uma marca e personalização excelente, 
lindamente bordada.  

Viscose rayon elegante
Poliéster robusto e brilhante

Poliéster mate excelente

Metálico atraente

Linha de bordar de poliéster reciclado

Em breve:



5 razões a considerar 
bordar, em vez de imprimir,
para embelezar a sua marca:

1. Sustentabilidade e longevidade
 inigualáveis:
 Tem a mesma vida útil da
 peça de roupa sem deterioração.

2.  Desenho dimensional atraente:
 Acrescenta valor à sua marca
 com um motivo que se destaca
 do tecido. 

3.  Aparência de prestígio e 
 profi ssionalismo:
 Elevada qualidade para todos os 
 desenhos artísticos, dos mais sérios 
 aos mais curiosos.  

4.  Funciona em todos os materiais e
 misturas de materiais, incluindo 
 malhas e velo:
 Fantástico em polos, t-shirts, 
 capuzes, casacos e muito mais...     

5.  Várias cores sem custo adicional
 em comparação com a impressão 
 serigráfi ca:
 Sem custos adicionais de 1 a 15 
 cores. Centenas de cores à escolha.  

O SEU
LOGÓTIPO



Da cabeça 
aos pés: 
embelezado com 
bordados

O SEU
LOGÓTIPO

Seja qual for a peça de roupa de que necessita, 
existe sempre uma solução para a bordar.
Materiais 3D de tendência e linhas grossas para 
bonés, linhas para moda sustentável, viscose 
brilhante para polos e camisas ou poliéster 
robusto para vestuário de trabalho.



O que é melhor para julgar o valor 
do bordado na moda empresarial 
do que olhar para alguns exemplos da 
vida real? Foi por isso que pedimos a  
alguns clientes que partilhassem as  
suas criações consigo.

Avalie-as por si mesmo e 
deixe-se inspirar. 

Deixe-seinspirar



Tudo o que necessita para bordados de 
moda empresarial a partir de um balcão 
único

Fabric

Topping

Backing

Top Thread

Bobbin Thread

Para embelezar e acrescentar valor à sua marca, recomendamos que invista em materiais 
de bordado de primeira qualidade.
Para tornar isto o mais conveniente possível para si, oferecemos uma vasta gama de 
produtos, desde linhas Madeira produzidas na Alemanha até às telas, estabilizadores 
e acessórios de qualidade cuidadosamente selecionados: descubra fi os de qualidade 
superior em muitos pesos e tonalidades, linhas invisíveis, telas de retirar e de recorte, 
estabilizadores para lavagem, agulhas e muito mais.  

M a t e r i a i s  M a d e i ra 
para bordados da moda
e m p r e s a r i a l



Linha
Linha de bordar robusta de poliéster para 
desenhos bordados de longa duração
-   > 400 cores brilhantes
-   Peso 40, 60, 75

Poliéster reciclado
linha de bordar para coleções sustentáveis 
-   108 cores brilhantes 
-   Peso 40

Linhas metálicas

Descubra o CR Metallic fácil de usar ou o luxuoso FS 
prateado puro para embelezamentos excecionais
-   Cores douradas, prateadas e simples 
    disponíveis
-   Peso 20, 30, 40, 50

tudo o que necessita para bordar



visão geral
Linha de bordar com viscosidade de primeira 
qualidade com certifi cação FSC 
para desenhos elegantes
-   > 400 cores brilhantes 
-   Peso 12, 30, 40, 60

Linha de bordar mate de cor real para 
um aspeto moderno e vanguardista
-   Peso 30, 40

madeira.com



1. Selecione o desenho e a peça de roupa que 
 pretende bordar.

2. Defi na a aplicação da peça de roupa (p.ex., 
 utilização em feiras comerciais, escritórios ou lojas) 
 e os requisitos para o embelezamento (lavagem 
 industrial, de longa duração, de cor fi xa, etc.).

3. Selecione uma linha adaptada às suas 
 necessidades. 

4. Comunique o desenho, o tecido e as especifi cações
 das linhas ao seu artista de punção e/ou bordadeira. 

5. Receba uma primeira amostra bordada –
 no tecido original – corrija as vezes que forem 
 necessárias, teste e valide. Crie vários "originais" 
 como padrão de produção. 

6. Certifi que-se de que o padrão é utilizado durante a 
 produção para controlo de qualidade, uma vez que 
 diferentes máquinas de bordar podem fornecer 
 resultados diferentes do desenho.

7. Guarde todos os dados relevantes para encomendas 
 de seguimento, tais como velocidade utilizada, 
 agulhas, telas, estabilizadores, tipo/tamanho do aro, 
 tipo de linha e cor e número da versão do programa 
 de bordados utilizada.

8. Desfrute das suas peças de roupa da moda 
 empresarial recentemente criadas.

Como
começar



Desde a seleção dos produtos certos para a sua aplicação até à sugestão de perfuradoras
e bordadeiras para o apoiar na otimização dos desenhos de bordados para o melhor  
desempenho de maquinação.  

Madeira está ao seu lado em mais de 60 países em todo o mundo com filiais, parceiros de 
 vendas e centros logísticos. 

Descubra mais serviços e possibilidades de apoio agora mesmo, em:

www.madeira.com/service

Mais do que acessórios 
para bordados: Produtos e serviços 

adicionais
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LINHAS | ESTABILIZADORES | ACESSÓRIOS

www.madeira.com

MADEIRA, o seu fabricante de linhas de alta qualidade  
para bordar, pontos decorativos, acolchoados 
e muito mais, com uma maravilhosa variedade de 
opções de peso, aparência e toque.
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MUNDIAL
Para mais detalhes e informações do produto, entre em contacto através de 

service@madeira.com

CONTACTO

madeira.com




