
Coats - європейські
стандарти та 
інноваційні технології
для українських
виробників



Про компанію

«Coats» - це глобальна компанія, яка має 50 власних виробництв з понад 19

тисячами працівників на шести континентах, з історією успіху тривалістю понад 200

років.

«Coats» виробляє та продає нитки, пряжу, блискавки, світло-відбивну стрічку,

текстильні застібки, які використовуються в різноманітних галузях промисловості,

таких як виробництво одягу, взуття та аксесуарів, виробництво автомобілів,

виробництво чаю, медицина і кабельна промисловість.

Країни, де Coats здійснює діяльність

Виробничі потужності



Корпоративна відповідальність

 Наш Перелік Заборонених Речовин (Restricted Substances List) –

найвимогливішій в нашій галузі промисловості і відповідає нормам 

всіх основних міжнародних стандартів по охороні навколишнього 

середовища (наприклад REACH, Oeko-Tex, CPSIA).

 Наші продукти Coats EcoVerde - екологічно безпечні і 

включають нитки, виготовлені з перероблених пластикових

(PET) пляшок.  

 Виконуючи наші зобов'язання з протистояння глобальному потеплінню,

ми зменшили наші викиди парникових газів в атмосферу на 42% 

починаючи з 2000 року.

 З усієї води, яку ми використали в 2011 році, 89% це були 

очищені стічні води. Наша глобальна політика по очищенню 

стічних вод гарантує, що якість цієї води часто буває 

вище законодавчо встановлених норм.



Чому ми приділяємо таку увагу нитці?

Нитка у виробі – єдина частина одягу

 Скріплює деталі виробу.

 Визначає зовнішній вигляд виробу.

 Визначає експлуатаційні властивості виробу.

 Безпосередньо впливає на кількість виробів, 
повернутих клієнтами в магазин через проблеми
з якістю.

Використання ниток з поліпшеною конструкцією
збільшує продуктивність виробництва, сприяє
підвищенню швидкості швейних машин, покращує
якість кінцевих виробів, знижує ризик повернення
виробів на доопрацювання.



Процесс виробництва швейних ниток

Волокно

Прядіння

Пряжа
2 чи більше 

складань

Прядіння

S or Z 

кручення

Фарбування

Кінцевий 

продукт
Відповідна 

довжина і 

лубрикація

Нитка



Основні типи швейних ниток за 

конструкцією

Існують 3 основних типи конструкції 

швейних ниток:

Армована нитка 

• Обплетення поліестр

• Обплетення бавовна

Штапельна нитка 

• Основа поліестр

• Основа бавовна

Комплексна нитка

• Текстурована нитка з бавовни чи 

поліестру
• Комплексна нитка з неперерваного 

нейлону чи поліестру



Армована нитка EPIC

Coats Epic – це високо-технологічна армована нитка, 

яка поєднує в собі міцний сердечник з поліестерного 

волокна з обплетенням з поліестеру. Спеціальне

мастило забезпечує чудові пошивні характеристики.

Coats Epic ідеально підходить для пошиття одягу як 

з тонких і делікатних тканин, так і спецодягу та 

джинсів.

Сфери застосування:

•Сорочки 

•Брюки

•Білизна, купальники

•Робочий одяг

•Джинси

•Шкіряні вироби



Армована нитка DUAL DUTY

Coats Dual Duty – це високо-технологічна армована 

нитка, яка поєднує в собі міцний сердечник з 

поліестерного волокна з м’яким обплетенням з 

хлопку. Спеціальне мастило забезпечує плавний та 

надійний процесс шиття.

Чудові характеристики при обробці і створенні

ефектів на виробі під час прання роблять Coats Dual 

Duty ідеальною для пошиття джинсів.

Сфери застосування:

•Джинсовий одяг

•Білизна

•Шкіряні вироби



Штапельна нитка Astra

Coats Astra – це штапельна нитка, виготовлена з 

100% поліестеру і оброблена спеціальним 

мастилом для високо-швидкісного шиття. 

Coats Astra підходить для пошиття різноманітних

виробів, однак слід пам'ятати, що штапельна нитка 

менш міцна, менш еластична та має більш 

ворсисту поверхню ніж армована нитка.

Сфери застосування:

•Сорочки

•Плаття

•Нижня білизна

•Дитячий одяг

•Робочий одяг



Текстурована нитка Gramax

Coats Gramax – це нитка з неперерваного 

текстурованого 100% поліестеру. Текстурування 

надає нитці м'якість і робить її ідеальною для 

використання на оверлоках, плоско-шовних 

машинах та обметування краю виробів, для 

забезпечення м'якості і комфорту, особливо у швах, 

які торкаються тіла.

Сфери застосування:

•Нижня білизна 

•Купальники

•Трикотаж

•Дитячий одяг

•Домашній текстиль



Комплексна нитка Gral

Coats Gral – це комплексна нитка, виготовлена з 

попередньо стабілізованого поліестеру, з високою

розривною міцністю. Вона має чудові властивості

при формуванні петлі, що забезпечує високу якість

пошиття.  

Тонкість Coats Gral в поєднанні з міцністю роблять

її ідеальною для потайних швов, підшивки низу 

виробів і оверлока тонких тканин.

Сфери застосування:

•Потайний шов

•Підшивка

•Оверлок виробів з легких тканин



Комплексна нитка Eloflex

Coats Eloflex – це революційний тип швейної нитки, 

виготовлений з високо-еластичного матеріалу, який

забезпечує чудове розтягування.  

Coats Eloflex характеризується відмінною міцністю, 

а надзвичайна еластичність дозволяє

використовувати її при виконанні швів на виробах з 

тканин з високими властивостями розтягування.

Сфери застосування:

•Спортивний одяг

•Купальні костюми

•Трикотажний спортивний одяг

•Нижня білизна



Світло-відбивна нитка Coats Signal

Coats Signal – це високо-технологічна світло-

відбивна нитка для шиття та вишивання, яка 

застосовується в модному одязі. Ця нитка була

спеціально розроблена для поєднання високих

світло-відбивних і пошивних властивостей.

Coats Signal доступна в чорному, рожевому, 

зеленому і сріблястому кольорах. Коли нитка 

підсвічується світлом, відбитий колір завжди

білий.

Сфери застосування:

•3D ефект на швах

•Вишивка



Легко-плавна нитка Coats Hemseal

Coats Hemseal – це легкоплавка нитка, яка 

створює надійно закріплений шов при підгинанні

краю виробу. Нитка вставляється у середину 

оверлочного шва і виріб обшивається як 

звичайно. Під час стандартного прасування нитка 

активується, тобто склеюється.

Coats Hemseal розроблена спеціально для 

використання в костюмах, сукнях і спідницях і 

призначена для посилення міцності шву. Нитка 

використовується як частина конструкції, що

перекривається, і коли шов притискається, 

частина з низьким розплавом прикріплюється до 

обох шарів тканини. Край виробу залишається

прикріпленим, навіть якщо шов розійдеться.



Нитка з термоплавким покриттям

Coats Secura

Coats Secura – це нитка з термоплавким

покриттям, що забезпечує краще закріплення

ґудзиків на одязі. 

За рахунок термоплавкого покриття при обробці

праскою нитки скріплюються між собою, а їх кінці

надійно фіксуються. Завдяки цьому ґудзики

міцніше тримаються, що важливо для дитячого

одягу, та значно довше витримують в 

експлуатації, що є перевагою при пошитті

робочого одягу. 



Coats EcoVerde

Індустрія моди - це друга за шкідливістю

промислова галузь на планеті. Тому глобальні

бренди ставлять за вимогу використовувати у 

пошитті свого одягу нитку, виготовлену з 100% 

переробленої продукції.

Ми раді представити наші екологічно безпечні

продукти Coats EcoVerde, які виготовлені з 

перероблених пластикових (PET) пляшок. 

Coats Epic EcoVerde - це армована нитка з 100% 

переробленого поліестеру.

Coats Gramax  EcoVerde – це текстурована нитка з 

100% переробленого поліестеру.



Coats веб-сайт

Повний огляд асортименту продукції компанії Coats можна знайти на нашому сайті

https://www.coats.com

https://www.coats.com/


Дякуємо!


