
K U R
U M S
A L M
O D A

madeira.com

Nakış iplikleri ile

Ku
ru

m
sa

l m
od

a 
na

kş
ı i

çi
n 

ih
tiy

ac
ın

ız
 o

la
n 

he
r ş

ey
 te

k 
no

kt
ad

a



SİZİN
MARKANIZ

Markanıza sizin kadar değer veriyoruz. Bu nedenle, 
son derece özenli bir şekilde, birinci kalite nakış iplik-
lerinden oluşan kapsamlı bir ürün portföyü seçtik

her zaman ilgi odağı



olağanüstü, güzel işlemeli markalaştırma ve kişiselleştirme 
imkanı ile tüm kurumsal moda giysilerinize değer katmak için.  

Şık Rayon Floş
Sağlam Parlak Polyester

Olağanüstü Mat Polyester

Göz Alıcı Metalik

Geri Dönüştürülmüş Polyester Nakış İpliği

Çok Yakında:



Markanıza hava katmak için

baskı yerine nakşı seçmeyi 
gerektiren 5 sebep

1. Rakipsiz sürdürülebilirlik ve 
 uzun kullanım ömrü:
 Giysinin kullanım ömrü boyunca 
 bozulmadan 
 dayanır.

2.  Göz alıcı boyutlu tasarım:
 Kumaşta göze çarpan
 bir motif ile markanıza
 değer katar. 

3.  Prestijli ve profesyonel görünüm:
 Profesyonel çalışmalardan hobi 
 işlerine kadar tüm sanatsal 
 tasarımlara yüksek kalite katar.  

4.  Tüm malzemeler ve malzeme 
 karışımları üzerinde kullanılabilir, 
 triko ve ve polar da dahil:
 Pololarda, tişörtlerde, 
 kapüşonlularda, ceketlerde ve çok 
 daha fazla üründe harikadır...     

5.  Serigrafi  baskıya kıyasla ek maliyet 
 olmadan birden fazla renk sunar:
 1'den 15 renge kadar ekstra maliyet 
 yaratmaz. Seçim yapabileceğiniz 
 yüzlerce renk bulunur.  

SİZİN
LOGONUZ



Tepeden 
tırnağa: 
nakışla süslenmiş 
halde

İhtiyacınız olan giysi ne olursa olsun, onu 
işlemek için her zaman bir çözüm vardır.
Şapkalar için son moda 3D malzemeler ve 
kalın ipler, sürdürülebilir moda için iplik-
ler, pololar ve gömlekler için parlak fl oş 
veya iş kıyafetleri için sağlam polyester.

SİZİN
LOGONUZ



Kurumsal moda üzerindeki işlemenin  
değerini sorgulamak için bazı gerçek  
örneklere bakmaktan daha iyi ne olabi-
lir? Bu nedenle, bazı müşterilerimizden 
tasarımlarını sizinle paylaşmalarını iste-
dik.

Bunları kendiniz değerlendirin ve 
ilham alın. 

İlhamalın



Kurumsal moda nakşı için tek noktadan 
ihtiyacınız olan her şey

Fabric

Topping

Backing

Top Thread

Bobbin Thread

Markanızı süslemek ve ona değer katmak için birinci sınıf nakış malzemelerine yatırım 
yapmanızı öneririz. Bunu sizin için olabildiğince kolay hale getirmek amacıyla, Almanya‘da 
üretilen Madeira ipliklerinden özenle seçilmiş kaliteli telalara, kaplamalara ve aksesuarlara 
kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz: Birçok ağırlık ve renkteki en iyi iplikleri, alt iplik-
ler, yırtıp atılan ve kesip çıkarılan arkalıklar, yıkanabilen süslemeler, iğneler ve çok daha 
fazlasını keşfedin.

K u r u m s a l  m o d a 
nakş ı  i ç in  Madeira
m a l z e m e l e r i



İplik
Uzun ömürlü nakış tasarımları için 
sağlam polyester nakış ipliği
-   > 400 parlak renk
-   40, 60, 75 numara

Sürdürülebilir koleksiyonlar
için geri dönüştürülmüş polyester nakış ipliği 
-   108 parlak renk 
-   40 numara

Metalik iplikler

Olağanüstü süslemeler için kullanımı kolay 
CR Metallic veya lüks saf gümüş FS
-   Altın, gümüş ve düz renkler mevcuttur
-   20, 30, 40, 50 numara

nakış için ihtiyacınız olan her şey



genel bakış

Şık tasarımlar için birinci sınıf kaliteye sahip FSC 
sertifi kalı fl oş-rayon nakış ipliği
-   > 400 parlak renk 
-   12, 30, 40, 60 numara

Modern, avangart görünümler için gerçek 
renkli mat nakış ipliği
-   30, 40 numara

madeira.com



1. Nakış yapmak istediğiniz tasarımı ve giysiyi 
 seçin.

2. Giysi uygulamasını (ör. ticaret fuarı, 
 ofi s veya üretim bölümü) ve süsleme 
 gereksinimlerini (endüstriyel yıkama, uzun 
 ömürlü, solmaz vb.) belirleyin.

3. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir iplik seçin. 

4. Tasarım, kumaş ve iplik özelliklerini işleme
 sanatçınıza ve/veya nakışçınıza iletin. 

5. İlk nakışlı numuneyi -
 orijinal kumaş üzerinde - alın gerekli 
 sıklıkta düzeltin, test edin ve onaylayın.
 Üretim için bir model olarak birkaç "orijinal" 
 oluşturun. 

6. Farklı nakış makineleri tasarım dışı sonuçlar 
 üretebileceğinden dolayı, modelin üretim sırasında 
 kalite kontrol için kullanıldığından emin olun.

7. Kullanılan hız, iğneler, telalar, kaplamalar, ilaveler, 
 kasnak tipi/boyutu, iplik tipi ve kullanılan Nakış 
 Programı versiyonunun rengi ve sayısı gibi sonraki 
 siparişler ile ilgili tüm verileri kaydedin.

8. Yeni oluşturduğunuz kurumsal moda giysilerinin 
 tadını çıkarın.

Başlangıç
adımları



Uygulamanız için doğru ürünleri seçmekten, en iyi işleme performansı için nakış tasarımlarını 
optimize etme konusunda size destek olan işleme sanatçıları ve nakışçılar önermeye kadar 
her şey.  

Madeira; bağlı kuruluşları, satış ortakları ve lojistik merkezleriyle dünya genelinde 60'tan 
fazla ülkede yanınızda. 

Daha fazla hizmet ve destek seçeneği için hemen bu adresi ziyaret edin:

www.madeira.com/service

Nakış malzemelerinden 
daha fazlası: Ek ürünler ve hizmetler

Fotoğraf referansları - kapak: pexels, bran sodre / 1. sayfa: unsplash, Efe Kurnaz / 5. sayfa: arem italia srl, madeira garnfabrik



İPLİKLER | SABİTLEYİCİLER | AKSESUARLAR

MADEIRA; nakış, dekoratif dikiş, kapitone ve daha 
fazlası için harika bir numara, görünüm ve his 
çeşitliliği sunan yüksek kaliteli iplik üreticiniz.
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KÜRESEL
Daha fazla ürün detayı ve bilgisi için 

service@madeira.com ile iletişime geçin

İLETİŞİM

madeira.com




