
SULKY – конец за машинна бродерия, 100% ENKA вискоза 

 
Висококачествен конец с гарантирано запазване на цветовете! 

Качеството на вискозните конци може да варира твърде много. Произведеният от 100% ENKA вискоза конец 
SULKY® е в топ листата на най-качествените конци за бродерия в света – благодарение на копринено гладкия си 
блясък, безупречно равномерно оцветяване и висока устойчивост на цвета: цветовете на SULKY® ще запазят своя 
блясък в продължение на години. Това прави мострирането и повтарянето на заявката от един цвят изключително 
лесна задача, като същевременно се гарантират сигурни резултати. Това е от полза и за природата: 
производственият процес на SULKY® е изключително благоприятен за околната среда и за запазване на природните 
ресурси!  

Ние работим екологично!                 Сертификат за качество на Oëkotex 
ENKA вискоза е оригинален естествен продукт: 
Суровата целулоза за нейното производство е получена от постоянно поддържани екологични гори и минава 
през последователни етапи на преработка, които са в съответствие с екологичните стандарти, до получаване 
на висококачествен вискозен конец. ENKA вискозата е биоразградим продукт! 

 Препоръки за работа 
Игли: 
Използувайте стандартни игли ORGAN  
No. 75/11 SES.  
Ако е необходимо, използувайте игли ORGAN 
No. 80 за дебелина на конеца 30. 
 
 
Долен конец: 
За най-добър резултат използувайте  
BOBBY SYN 130 или BOBBY FIL 110L.  
 
 
Инструкции: 

 
 

 Техническа информация 
Горен конец за ефектни бродерии 
 
Материал: 
100% ENKA вискоза 
 
Дебелина 30: Nm 50/2; dtex 200/2 
Дебелина 40: Nm 75/2; dtex 133/2 
 
Асортимент от цветове: 
390 цвята 
 
Доставя се на: 
Дебелина 40: мини-конуси по 1000 м, конуси по 5000 м 
Дебелина 30: макари по 25 гр., конуси по 5000 м 
 
Доставка: 
SULKY® 40: Кутия с 10 мини-конуса,  
SULKY® 40: Кутия с 10 конуса (доставят се и единични бройки)  
SULKY® 30: Кутия с 10 макари,  
SULKY® 30: Кутия с 10 конуса (доставят се и единични бройки)  

 

АДРЕС: КОМТЕКСТ ООД 
Ул.Капитан Дядо Никола 31 
5300 ГАБРОВО, пк 107 

тел: 066/ 819 234 
факс: 066/ 800 895 

E-mail:  mariana@komtekct.com 
www.komtekct.com 

 

http://www.gunold.de/images/productdwn/enka_info_en.pdf
http://www.gunold.de/Home/Products/UpperThreads/SULKY/?seite_id=306
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