
Теплий одяг за новими правилами: 
виклики і перспективи

Наша адреса: Україна, Київська область, Ірпінь, вул. Покровська, 1

Адреса для листування: Україна, 03142, м. Київ, а/с 148, отримувач: ТОВ «К.текс»

https://ktex.com.ua/

+38 044 593 85 36 Відділ продажів (лише ОПТ)

+38 067 583 12 08 Відділ продажів

+38 044 593 85 31 Бухгалтерія

+38 067 506 14 38 Відділ кадрів

https://ktex.com.ua/


Що формує правила у верхньому одязі?



Що формує правила у верхньому одязі?

● Тренди
● Умови експлуатації
● Технології 
● Матеріали
● Вартість





Тренди:

● класика
● оверсайз
● еклектика
● гіпертрофовані форми
● сучасні технології



оверсайз

класика



Куртка з підігрівом



Еклектика

Найрізноманітніші комбінування, безліч трансформацій 
та багатошаровість одягу представляють собою окремий 
еклектичний напрям. 

Серед улюблених комплектів:

• Пальто + стьобана підкладка, 
котра може додатково 
виконувати функцію жилету;

• Пальто + під низом куртка 
стьобанка (можна носити як 
разом так і по-різну);

• Пальто + поверху стьобаний 
жилет (може носитися як разом 
так і окремо);

• Піджак + зверху утеплений 
короткий піджак (може носитися 
як разом так і окремо).



Гіпертрофовані форми



Коли щось пішло не так





Теплий одяг за новими
правилами:

● Стильний
● Легкий
● Комфортний
● Приємний на дотик
● Теплий
● Зручний у процесі пошиття і експлуатації

Перспективи:

● Прибуток
● Ринок, що розвивається
● Самовираження



Проблеми: 

● Чому не гріє?
● Чому так жарко?
● Чому не тримає форму?
● Чому такий тонкий? 
● А можна прати?
● А прасувати? 

● А який утеплювач ви порадите для ….?



Конструкторський пакет

тканина 
верху

підкладкова тканина
утеплювач





Сучасні синтетичні утеплювачі



дозволити нашим клієнтам реалізувати їхні
творчі ідеї та потенціал. 

Сьогодні К.текс це

▪ Понад 15 років досвіду

▪ 4 технології та 6 виробничих ліній

▪ 8 брендів для 4 різних ринків

▪ Понад 300 постійних споживачів

▪ Постійне прагнення до розвитку та 
вдосконалення

Наша мета:



Пам’ятайте, ЗИМА БЛИЗЬКО!


