roll_up_acg_madeira:Layout 1

16.02.2011

17:41

Seite 1

Madeira @ TEXprocess 2011
Färgglatt och konstfullt!
Brodyrtrådsleverantören Madeira hade som vanligt en
mycket färgstark och trevlig monter. Mycket tack vare sitt
stora utbud av brodyrtråd i tusentals färger och ett mycket
stort urval av trådkvaliteter.

Frosted Matt
”Chance to change”… lyder Madeiras slogan för brodyrtråden Frosted Matt.
Frosted Matt är en helmatt tråd i grovlek 40, som lämpar sig utmärkt när man
önskar brodera liten text eller små detaljer. Text med höjd ända ner till 2,5 mm
är möjligt att brodera med Frosted Matt.
Just att Frosted Matt är helt matt gör att man ”lurar
ögat”. Det vill säga en glansig tråd, som viskostråd,
flyter ihop mera och blir därför inte lika läsbar som
Frosted Matt trots att grovleken ändå är Nr.40.
Frosted Matt är dessutom mycket ljustålig.
Tråden kommer också väl till pass i kombination med
andra trådkvaliteter, exempelvis med Classic Viskos.

Burmilana
Trend- och moderiktigt. En något ”udda fågel” i brodyrsammanhang, men mycket användbar vid exempelvis brodyr av stickade grövre plagg, såsom ylletröjor och stickade
vintermössor, folkdräkter, landskapsdräkter m.m. Burmilana
harmoniserar utmärkt med det stickade materialet och kanske även ton i ton om man så önskar. Burmilana är tillverkad i 50% ylle och 50% Akryl. Grovlek nr 12.

Kreativiteten hos Madeira är imponerande
Deras samarbete med de stora modehusen i Europa gör
Madeira till världsledande inom fashion- och promotionbrodyr.
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FS och Supertwist
Fashionbrodyrtråd
Äkta metallglans och skimrande effekter för exklusiva klädesplagg, väskor,
skor, loggor, emblem, denim och mycket annat. Trådkvaliteten finns i ett stort
antal grovlekar.

Glödhet men svårantändlig
Inte tråden, utan användaren, kommer att vara
eld och lågor över denna nyhet från Madeira.
Den flamsäkra tråden Firefighter kommer till
användning för brodyr inom racing, motorsport,
brandförsvar, möbelindustri m.m. Med andra ord
där högsta krav på brandsäkerhet krävs.

Classic och Polyneon
Givetvis fanns ”flaggskeppen” Madeira Classic och Polyneon
med. Dessa trådkvaliteter talar för sig själva! Alltid användbara i alla brodyrsammanhang. Polyneon främst kanske
inom brodyr av arbetskläder och restaurangkläder, då
Polyneon är särskilt motståndskraftig mot klorblekning och
”tuffare” tvätt.

Mini Snap Cone
Nytt var också Madeiras MSC (Mini Snap Cone) i 1000 meters
spolar, som numera tillverkas i konisk form. Problemet med
”nedrasande tråd” är därmed undanröjt. Dessutom fästs den
lösa trådändan när tråden inte används på fotändan av konan
med ett snäpplås.

Det är alltid värt ett besök i Madeiras monter. Man känner
sig alltid hemma och välkommen. Alltid något nytt på gång!
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