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„COLOREEL“: vienas siūlas - neribotas spalvų spektras
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Specialus 

„Coloreel“ 

siūlas

Nuspalvintas 

„Coloreel“ 

siūlas

Siuvinėjimas

su bet kokio tipo 

pramonine siuvinėjimo

mašina

Dažymo 

procesas

Rezultatas  

su niekur  

nematytais  

spalvos efektais

Dažymas

Fiksavimas

Plovimas

Apdaila

„Coloreel“ įrenginio funkcijos
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Pirmasis Švedijos kompanijos „Coloreel“ produktas - tai inovatyvus skaitmeninis įrenginys, 

skirtas siūlo dažymui siuvinėjant pramoninėmis siuvinėjimo mašinomis. Siuvinėjimo metu 

dažomo specialaus „Coloreel“ siūlo dėka įmanoma naudoti neribotą spalvų spektrą ir sukurti 

išskirtinius, dar niekur nematytus siuvinėtus raštus.

„Coloreel“ padės įveikti iššūkius, plačiai žinomus 

šiuolaikinėje siuvinėjimo pramonėje.

„Coloreel“ įrenginys

Įrenginio specifikacijos

Aukštis: 81 cm

Plotis: 31 cm

Ilgis: 127 cm

Svoris: 

Matmenys su stovu: 265 x 120 x 120 cm

 

 

 

 53 kg

„Coloreel “ teikiamos galimybės

 Neribota laisvė kuriant dizainus ir geresnė kokybė

Skaitmeninėje spalvinimo programoje galima padaryti, kad 
siūlo spalva pasikeistų staiga arba palaipsniui. Įvairūs 
spalvų efektai padeda tikroviškai atvaizduoti 3D objektus 
dvimatėje erdvėje. Tolygų siūlo užtempimą ir aukštesnę 
siuvinėto rašto kokybę garantuoja nepertraukiamas siuvinė-
jimas viena adata. Išsiuvinėtas gaminys gali būti iškart 
naudojamas bei plaunamas.

Vienai siuvinėjimo galvutei reikia vienos ritės balto „Coloreel“ 
siūlo. Kadangi keičiantis spalvai nebūtina kirpti siūlo, sutau-
poma laiko. Nereikia sandėliuoti įvairių spalvų siūlų ir keisti 
ritelių kitam užsakymui. Į kliento pageidavimus dėl spalvų 
įmanoma sureaguoti nedelsiant, siūlo atspalvį pakoreguojant 
skaitmeninėje programoje. Dėl šių priežasčių pasiekiami 
aukštesni gamybos našumo rodikliai.

Gamybos našumo ir veiklos efektyvumo padidėjimas

Siūlo dažymas pagal poreikį leidžia taupyti išteklius ir mažina 
perteklinių žaliavų kiekį, tokiu būdu „Coloreel“ prisideda prie 
aplinką tausojančio siuvinėjimo proceso.

 Dėmesys aplinkosaugai

 

„Coloreel“ yra atskiras įrenginys, lengvai pritaikomas visoms 
populiariausių prekės ženklų pramoninėms siuvinėjimo 
mašinoms.

 Tinka įvairioms siuvinėjimo mašinoms
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„Coloreel“ Paprasti siūlai
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1 Sukurkite savo dizainą siuvinėjimui su bet kokia siuvinėjimo programų      

kūrimui skirta programine įranga.    

2 Išsaugokite duomenis .DST formatu. 

3 Atidarykite .DST duomenis „Coloreel Studio “ spalvinimo programoje.

4 Nuspalvinkite siuvinėtą raštą, naudodami bet kokį skaičių spalvų. 

7

8

5 Įkelkite .DST duomenis į siuvinėjimo mašiną.

6 Įkelkite „Coloreel Studio “ duomenis į „Coloreel“ įrenginį.

Paleiskite siuvinėjimo mašiną.

Stebėkite inovatyvų siuvinėjimo procesą iš arti! 

Kaip siuvinėti su „Coloreel“

„Coloreel Studio“ programinė įranga

„Coloreel Studio“ - tai priemonė jūsų dizaino nuspalvinimui. Įkėlę duomenis .DST formatu, 

kuriuos naudosite siuvinėjimui, „Coloreel Studio“ parinksite norimas spalvas ir spalvų efektus. 

Programoje esančiais įrankiais paprasta naudotis. „Coloreel Studio“ programinė įranga yra 

nuolat tobulinama bei papildoma naujomis funkcijomis bei spalvų efektais.
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Coloreel
Gjuterigatan 9

553 18 Jönköping, Sweden

www.coloreel.com     info@coloreel.com

Co-funded by the Horizon 2020

Framework programme of the European Union

UAB ACG Nystrom

Taikos pr. 135A, LT-51129 Kaunas, Lietuva

Tel. +370 37 452 068

www.acgnystrom.lt    acg-nystrom@acg.lt


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

