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THE CHOICE OF METHODS FOR DETERMINATION
OF OE-ROTOR YARNS SPECIFIC TWISTING
Dušan Trajković, Jovan Stepanović, Nenad Ćirković, Nataša RadmanovacUniversity of Niš, Faculty of Technology, Leskovac, Serbia
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There exist essential diﬀerences between the mechanical models of twisting ring spun
and OE-rotor spun yarns, and the internal structure of these two yarn types.
The twisting of single thread ring spun yarns is determined by standardized methods
(the untwisting method, the spanning and diﬀerential methods) that give good results.
However, due to the speciﬁc structure of the OE-rotor yarn these methods, although
used in laboratories, do not give reliable results, showing, as a rule, slightly lower
twisting values than the real (nominal) one. Therefore, the reference data recommend
modiﬁed spanning method, the so called Schütz-Queny method.
In this work, compared are the test results of twisting of OE-rotor spun yarns with
known “nominal” and “machine” twisting values obtained by use of well known
standard procedures and by modiﬁed procedures. The test results and the correlative
analysis indicate a higher objectivity of the modiﬁed procedure.
Key words: yarn, rotor, twisting, test procedures

1.
1. INTRODUCTION

yarn cross section diﬀering by the twist intensity, as
shown in the diagram given in Figure 1.

The inner structure of the yarn depends on the spinning
method, and it determines the typical properties of the
yarn. The ring spun yarn is inﬂuenced by the torsion
energy at the so called “twisting threshold” whereby
the strands are twisted so that they are spirally wound
along the yarn axis. The outer strands are more tightly
twisted than the strands in the core, so the ring spun
yarn has a so called “outer twisting” [1-5]. The rotor
spun yarn is formed by spinning into an open end the
accumulated the ﬁbers in the rotor groove, whereby the
core of the yarn, with the most tightly twisted strands,
is formed ﬁrst. The twisting is decreasing towards the
outer surface, so much so, that a part of the so called
“wild strands” has the opposite twist as compared to the
yarn core (“the inner twist”) [2-6].
By examining the twisting of some ﬁbers in the inner
yarn structure, there can be detected three zones in the
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Figure 1. The rotor spun yarn cross section showing twist
distribution

4

- Zone I consists of ﬁbers accumulated in the
rotor groove beyond the “critical zone”, so they were
spun as ring spun yarn: with the so called “inner twist”.
They make the yarn “core” in which all the ﬁbers are
twisted in the same direction (in Figure 1 these are
Z-twists).
- Zone II consists of ﬁbers accumulated at the
transport rotor groove output just in the connecting zone
(the critical zone). They are wound around the yarn core
forming a zone where the twist is loosening towards
the outer part reaching the minimum value at the outer
surface.
- Zone III is formed by the ﬁbers, also
accumulated in the connecting zone, whose ends stick
out in front of the yarn separation point from the rotor
walls (unwinding ﬁbers). They form the outer coating
of the yarn with loose connection to the previous layer,
being only wound around them [7].
The typical characteristics of rotor spun yarns are greatly
inﬂuenced by such yarn twisting.
2. MATERIALS AND METHODS
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To evaluate the objectivity of the above methods three
groups of yarns were used, produced by the same
process and from the same cotton ﬁber type, to avoid
the inﬂuence of the raw materials on the structural and
mechanical properties of the yarns. The yarn samples
were made on the AUTOCORO rotor spinning machine,
whose characteristics are given in Table1.

5

Untwisting Method
By this method, the yarn twisting is determined by
simple untwisting of the yarn sample of certain length.
The length of single yarns made of staple ﬁbers should
be slightly less than the length of the ﬁbers the yarn is
made from (25 mm), while the length of the ﬁlament
ﬁbers and plied yarns can be up to 500 mm.
The number of samples in one test depends on the length
of the samples, and in case only one twist is tested, the
number of samples should be at least 10.
The samples are placed into a pre-loaded clamp the load
of which is determined on the basis of the weight of 500
± 100 m of the yarn tested, except for the yarn whose
stretching under such tension is greater than 0.5%. In
that case, the loading should be such that produces
stretching less than 0.5 % [8].
Diﬀerential or Marschik-Razuvaev Method
According to this method the yarn twist is determined by
ﬁrst twisting the yarn sample until breaking, reading the
n1 value at the moment of breaking. The same procedure
is repeated 10 to 20 times in the opposite direction and
the value n2 is read [8]. The number of twists of the yarn
tested is determined from the relation:

T =
m

n

2

−n
2

1

m - 1 


(1)

Table 1. Technology parameters of rotor spun yarns
production

Parameters
Rotor rotation speed
Rotor type
Opening roller rotation speed
Opening roller coating type
Yarn guide type
Yarn speed

Unit
min-1
min-1
m∙min-1

Linear density [tex]
20
25
33.33
78000
78000
76000
GO.46
GO.46
GO.46
8200
7900
7700
OB20DN
OB20DN
OB20DN
CK-4 ceramic
75
80
90

The basic characteristics of the yarns tested (yarn count
and the nominal machine twisting) are given in Table 2.
The nominal, i.e. machine twisting is obtained from the
technological parameters of the yarn production, i.e. by
dividing the number of rotor revolutions by the speed
of yarn delivery. These parameters vary for yarns with
diﬀerent length weight.
Table 2. The tested yarns’ characteristics

Yarn mark
I
II
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Typical parameters
Nm
Tt [tex] Tmn [m-1]
50
20
1040
40
25
975

Loading Method
The twist number determination by the loading method
is carried out by untwisting the sample to the end and
then by further twisting in the same direction until the
clamp reads zero. The number of clamp turns registered
on the counter is divided by 2. The sample length for all
types of yarn can be 500 mm [8].

Composition
100% Cotton
100% Cotton
online tok-bg.org

Table 5. Twist test results (Tmf) for yarn III

This method consists of three times repeated cycles of
untwisting/twisting and calculating the rotor spun yarn
twisting from:

Tm =

A − 2B + C
2

m - 1 


(2)

where:

Tm - is the number of twists of OE-rotor spun
yarn [m-1],
A - value read on the torsion meter for the ﬁrst
untwisting/twisting cycle, i.e. the ﬁrst return of the sample
into the original state [m-1],
B - value read for the second cycle, the rotation
direction of the torsion meter clamp being changed
without changing the counter setting [m-1],
C - value read at the third return to the initial
length by reverse testing [m-1].

Tmf [m-1]
578.40
627.86
581.86
632.92

Untwisting method
Diﬀerential method
Loading Method
Schütz-Queny

Statistic data
SD [m-1]
32.292
18.661
12.964
11.285

33.3 tex
25 tex

1200

20 tex

1000
800
600
400

x

te

x

Statistic data
SD [m-1]
46.307
32.382
20.850
11.388

te

Statistic data
SD [m-1]
53.115
33.856
14.417
7.746

E

x
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Tmf [m-1]
719.20
753.40
723.06
780.80

D

Figure 2. The twisting values for diﬀerent yarn
counts as depending on the test method used
A - nominal (machine) value, B - untwisting method,
C - diﬀerential method,
D - loading method, E - Schütz-Queny method

CV [%]
6.112
3.752
1.630
0.839

Table 4. Twist test results (Tmf) for yarn II

Test Method
Untwisting method
Diﬀerential method
Loading Method
Schütz-Queny

C

.3

Tmf [m-1]
869.06
902.33
884.46
922.40

B

Yarn twist testing method

Table 3. Twist test results (Tmf) for yarn I

Test Method
Untwisting method
Diﬀerential method
Loading Method
Schütz-Queny

A

33

4. RESULTS AND DISCUSSION

te

0

20

200

The measurements of the actual yarn twisting were made
on “METEFEM” type fy-16/B torsion meter produced in
Hungary. The measurements were repeated 15 times for
each test method and each yarn length-per-unit weight.
The results obtained were statistically processed and the
average values of actual twist (Tmf), standard deviation
(SD), and variation coeﬃcient (CV) calculated. These
parameters are given in Tables 3, 4 and 5.

CV [%]
5.583
2.972
2.228
1.817

The twisting values obtained for the tested rotor spun
yarns by all the above methods, as well as the values for
nominal or machine determined twisting, are presented
graphically in Figure 2. It can be see from this
histogram that the values obtained by the Schütz-Queny
method were nearest to the machine values, followed
by the values obtained by the diﬀerential, loading and
untwisting method.

25
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The sample length for all types of yarns can be 500 mm,
similar to the loading test method [9].

Test Method

Tm (/m)

Modiﬁed Loading Schütz-Queny Method
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CV [%]
6.439
4.242
2.884
1.508

From the statistics data given in Tables 3,
4 and 5, it can be seen that the standard
deviation and variation coeﬃcient values are
the lowest with the Schütz-Queny method for
all the yarns tested, and the highest with the
untwisting method. This is explained by the
fact that the untwisting method is used with
yarn samples whose length is slightly less than
the staple length (25 mm), and the number of
twists is calculated for 1 m yarn length. Thus,
a measuring error, made on a 25 mm sample
multiplied by 40 obtains larger proportions.
Contrary to this, the twisting tests of rotor
spun yarns according to other test methods are
carried out on samples of 500 mm.
6

Figure 3. Nominal and actual twisting correlation
B - theoretical regression, C - untwisting method, D - diﬀerential method, E - loading method, F - Schütz-Queny method
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The advantage of the Schütz-Queny method compared
to the usual twisting determination of the conventional
ring spun yarns, is illustrated by the diagram in Figure
3, showing the results of actual twisting test values
compared to nominal values, i.e., with respect to the
theoretical dependence of nominal and actual twisting.

The test results for the rotor spun yarns tested, representing
the average values of 15 repeated measurements on
each sample, were mathematically processed and the
following form of dependence of actual (Tmf) and
nominal (Tmn) twisting values of the tested material:
Tmf = a + b×Tmn

(3)

The coeﬃcients of the regression equation (3) “a”, “b”
and the correlation coeﬃcient R are given in Table 6.
Table 6. The regression equation coeﬃcients and the
correlation coeﬃcients for the test methods used

7

Regression
equation
Tmf = a + b×Tmn

Twisting test method
Untwisting method
Diﬀerential method
Loading method
Schütz-Queny
method

Based on the data from Table 6 the Schütz-Queny
method can be considered suitable for the determination
of actual twisting of single rotor spun yarns, because the
correlation coeﬃcient is higher by use of this method
(98.408%) as compared to the test methods used.
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5. CONCLUSIONS
The speciﬁc structure of rotor spun yarns makes the
testing of their twisting very diﬃcult. Due to a lower
degree of looseness and the speciﬁc inﬂuence of the
torsion force, the rotor spun yarns show a bilateral
structure consisting of:
−

a group of spirally twisted ﬁbers making the
core of the yarn, and

−

outer ﬁbers, less or more twisted, or even
twisted in the opposite direction compared to the
ﬁbers in the yarn core [10].

Due to such structure the standard twisting test methods
are less objective.

Regression
coeﬃcients
a
b
63.85
0.927
52.30
0.850
68.12
0.980
58.45
0.930

Correlation
coeﬃcient, R
0.97820
0.98034
0.97373
0.98408
online tok-bg.org

The advantage of the modiﬁed Schütz-Queny method
compared to the common methods for determination of
the twisting of conventional (ring spun) yarns is illustrated
in Tables 3, 4 and 5 and the diagram in Figure 2, giving
the test results for actual twisting. In all cases, i.e., for
all the yarn counts tested, the modiﬁed method gave the
highest twisting values; these values are nearest to the
nominal values. The comparison of standard deviations
and the variations coeﬃcients for all the methods used
shows that these values were considerably lower for the
modiﬁed method, which also indicated the objectivity of
this method.
On the basis of the test results and the correlative analysis
(Figure 3), the modiﬁed Schütz-Queny method can be
considered as the most appropriate for the determination
of the actual twisting of single rotor spun yarns, because
the highest correlation coeﬃcient for the regression
equation was obtained by the modiﬁed method, as given
in Table 6.
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НОВИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗА СТАРИ УНИВЕРСАЛНИ
ИСТИНИ
доц. д-р Аделина Попнеделева- Национална Художествена академия, София-България

NEW INTERPRETATIONS OF OLD UNIVERSAL
TRUTHS

Assoc. Prof. PH.D. Adelina Popnedeleva-Na�onal Academy of Arts, Soﬁa-Bulgaria

A b s t r a c t:
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According to Derrida, in post modernity there are no facts but only interpretations. In the
tradition vice versa- there is a model of life that is shown in the sacred time of creation and
which should be followed consistently.
In "New interpretations of old universal truths", I look at works from 2004 to 2017 of
students of the Textile - Art and Design specialty of the National Art Academy, Soﬁa,
Bulgaria, where I teach. I have dealt with works related to traditional textile practices
through material, technique, ornamentation, sign, or sense.
I also included my work "Concreating Tradition", which plays with the meaning of
interpretation.
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An aesthetic solution in the spirit of ﬁne art through the plastic transformation of traditional
ornaments; use of non-traditional material and game with modules; merging real life with
ancient tradition; text and textiles conceptually and meaningfully united; the ritual as a
performance, and the multiplicity of interpretation, are the issues addressed in the selected
works.
Key words: textiles, post modernity, interpretations, conceptual art, aesthetics

Резюме: Според Дерида в постмодерността няма
факти, а само интерпретации. В традицията обратноима модел на живот, който е показан в свещеното
време на сътворението и който трябва да се следва
неизменно.
В "Нови интерпретации за стари универсални
истини" разглеждам произведения от 2004 година
до 2017 на студенти от специалност "Текстилизкуство и дизайн" на НХА, София, България, в
която преподавам. Спрях се на работи, свързани с
традиционните текстилни практики чрез материал,
техника, орнаментална структура, знак или смисъл.
Включих и своята работа "Бетониране на традицията", която играе със смислите на интерпретацията.
Естетическо решение в духа на изяшното изкуство,
чрез пластическо преобразуване на традиционни
орнаменти; използване на нетрадиционен материал
и игра с модули; сливане на реалния живот с
древната традиция; текст и текстил концептуално и
смислово обединени; ритуалът като пърформанс и

многозначността на интерпретацията са проблемите,
разгледани в избраните произведения.
Ключови думи: текстил, постмодерност,
интерпретации, концептуално изкуство, естетика
Традицията предлага модели образци, чрез които
осмисля света и човешкия живот. «Иконографията
е консервативна, но позволява съшествуването
на една и съща тема в различни варианти, което
доказва,че тя е активна самостоятелна система, а
не начин за илюстриране на устния наратив. В този
смисъл изобразителният език става равноправен и
паралелен на вербалния и обредния»1. И като всеки
език и изобразителният пресъздава действителността
използвайки различни кодове: пространствен,
предметен, антропоморфен, зооморфен, растителен,
като по-често те се смесват с цел да изградят цялостна
митологична картина за света. «Той пресъздава
не обективни, а знакови отношения, сътворява
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не подобие на природата, а на митичния космос,
като използва не природните, а митологичните
закономерности.”2

които се допират с върховете си и значението
му е обединението на противоположностите, на
небесното и земното, на мъжкото и женското.

Няма съмнение, че в нашата специалност «Текстилизкуство и дизайн» в НХА, София, изучаваме
вековните народни традиции свързани с тъканите,
орнаментите и мотивите, които са характерни за
страната ни. От друга страна насърчаваме студентите
да бъдат адекватни на съвременността, да намерят
собствен път в изкуството.

В цитираната творба мотивите от чипровски килими
са разделени на части и ситуирани по различен
от традиционния начин. Разпаднатите части са
изобразени с дебели линии. Важно е да отбележа,
че изображението им е подчинено на характера на
техниката, а именно изображението се изгражда
чрез редуване на хоризонтални редове, така както
се преплитата вътъка в тъканите. Основните изразни
средства са линиите, които изграждат формите
на преситуирани мотиви. Всъщност наблюдаваме
разпад както на значението, така и на формата на
мотивите и на орнаменталната структура. Всички
тези деконструктивни тенденции са характерни
за модерността, за времето, в което се търси
автономност. Сега работата не носи революционен
заряд, а предимно естетически, който освен от
изброените елементи на формата зависи също и от
умението, от изработката.

В тази статия ще разгледам някои интересни
интерпретации на традицията в областта на
текстилното изкуство.
Първият пример е дипломна работа на Анелия
Петрова, с която тя защити своята бакалавърска степен
през 2016 година и получи награда пребиваване
в българския културен център във Виена „Дом
Витгенщайн“.
Работа на Анелия Петрова се състои от два стенни
килима, в които се взема за основа мотива маказ.
Мотивът маказ се състои от два триъгълника,
1

И. Маразов, “Видимия мит”, изд. къща Христо Ботев, 1992, стр.7
И. Маразов, “Видимия мит”, изд. къща Христо Ботев, 1992, стр.8
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2

Чрез използването на традиционен мотив, но с
промяна на големината, формата, цвета и начина
на изобразяване се постига естетическо графично
решение характерно за изящното изкуство.

Анелия Петрова
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Определящата роля на традицията е убеждение
на професионалната общност в българското
декоративно изкуство още от 50-те година на XX
век. Тя се дължи на цялото развитие на българското
изкуство от първата половина на XX в., когато дори
най-младите текстилци смятат, че могат да бъдат
интересни за света най-много с националния си
облик. За някои автори връзката с традицията
изчерпва изцяло творческите интереси. Те нямат
амбицията да се сравняват с изящните изкуства,
докато именно това е различно в произведенията
сега, които настояват, че естетическите проблемите,
които решават приложно-декоративните и изящните
изкуства са едни и същи независимо от материала и
техниката.

периферия, която в традиционните произведения
означава разбирането за космогонията и представата
за Вселената. Ограденото с бордюр пространство е
усвоеното от човека пространството, в което има
ред, за разлика от останалото неусвоеното, което
принадлежи на хаоса.

Работата на Филипина Стаменкова, която също е
свързана с килимите предлага съвсем нов поглед.
Филипина използва нетрадиционен материал- реди
мейд хартиени цилиндри, с който създава килимобект с възможност за ситуиране по различен
начин в различни пространства. От гледна точка на
предназначението на килима, това несъмнено е
антикилим. Той не може да изпълнява функцията,
която е присъща на традиционния килим.

Личният избор на Даяна Прокопова в бакалавърската
ѝ дипломна работа от 2015 година е да приеме
правилата на групата, макар че никой не иска и не
очаква това от нея. “В съвременността човек не е
органична част от групата. Като автономен субект той
носи дреха, която има свой вътрешен организиращ
център. Платът, кройката, цветовете, мотивите,
композиционното разполагане са взаимно свързани
и са подчинени на личната творческа идея, а не на
колективната представа за организацията на света и
общността.»3

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ

Запазена е орнаменталната структура на килима,
а именно централно поле и бордюр, център и
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Освен с нетрадиционния материал, който е и реди
мейд (не се изисква специална изработка), работата
е интересна и новаторска с възможността за игра,
която съдържа. Модулите могат да бъдат нареждани
като пъзъл, като игра с кубчета, за разлика от дългия
и трудоемък процес на тъкане.
Всъщност се дава възможност чрез игра с модули да
се създаде свят.
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Филипина Стаменкова
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и търсещ други форми на самоутвърждаване като
личност.»4
Даяна изтъка плат, от който скрои, уши и избродира
своята риза. Идеята на дипломничката е сливане
на реалния живот със смисъла на технологичния
процес.
Както тъкането през деня и разтъкаването през
нощта в легендата за Пенелопа символизира ритъма
на живота- ден и нощ, вдишване и издишване.
Така «Омировият разказ за Пенелопа, разплитаща
нощем изтъканото денем, е несъзнаваща себе си
алегория на изкуството”3 в естетическата теория на
Адорно.

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447

Съвременното изкуство се предефинира всеки път.
Всеки път се конструира, няма гаранти и не работи
по механични образци.
Бродираната риза е била важен елемент от
инициацията на девойката. Когато завърши
чеиза си, т.е. готова е за женските задължения да
осигурява тъкани за облекло на семейството и за
дома си, девойката също е готова и за най-важната
трансформация- тази от момиче в жена. Даяна
бродира своята инициационна риза като смислово
я обвързва със завършването на бакалавърската
степен на образованието си като завършване на
процеса на порастване.
В традиционните култури орнаментите отбелязват
групата към която принадлежиш- етническа,
регионална, социална. В традицията не може
да се променя нито мястото на орнаментите,
нито големината и цвета им.Индивидуалността
не е подкрепяна. И точно затова е интересно
как в съвременното общество, в което именно
индивидуалността е изведена на преден план за
сметка на авторитета и традицията, Даяна избира
да изведе своя индивидуален преход към зрелостта
чрез идентифициране с групата.
Даяна Прокопова

Докато в традицията везбената орнаментика
маркира и съответното поведение. Тя го рамкира.
Шевицата, отговаряща на определен социален
статус, фиксира границите на съответен тип
поведение.В традиционната култура поведението
от раждането до смъртта е предварително зададено
и регламентирано. Така в костюма може да бъде
открито единното „колективно” тяло, което подчинява
на своя ритъм отделния индивид.» Орнаментиката е
изкуство на общата маса, която има общ инстинкт, а
не на индивида, осъзнаващ собствената си ценност
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Магистърската работа на същата авторка „В
началото бе словото“, 2017 г., представлява
тъкан, изпълнена в гладка и вързана техника на
хоризонтален стан с дължина осем метра. Като
материал е използвана вълна с естествен цвят- бял,
символизиращ светлината, с който изписва буквите
и тъмен- цветът на на неусвоеното, на непознатото,
на хаоса.
В тази тъкан темата е родината, нейната страна и
тя изписва думата „България“ на глаголица. „Това,
което ни е завещано в миналото не бива да се
забравя. Всяка буква съдържа огромна символика
и сила. Когато изпишеш „България“ влагаш
абсолютен смисъл на това какво е Родината.“,
3

Ворингер.В. Абстракция и вчувстване. С., 1993, 40
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казва Даяна Прокопова. Основно
изразно средство тук е знакът, а
именно буквите, които обединяват
понятие и образ.
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Отново интересно решение,
съчетаващо местната традиция чрез
избора на материал и техника и
текст- знаково изображение, който
прави връзка със съвременното
концептуално изкуство, поставящо
знак за равенство между обекта,
неговото изображение и неговата
дефиниция. В работата на Даяна
няма енциклопедично описание на
местоположението, големината,
границите, природните ресурси,
населението и др. на България, а
име-образ получен от буквите знаци.
Както и много нагледно показана
връзка между текст и текстил, които
етимологично имат общ корен texereтъка, плета.
През 2004 година Елена Каменарова
завърши магистърска степен
със серия изтъкани престилки.
В традиционния женски костюм
престилката е важен означаващ
елемент, тъй като покрива т. н.
„долница“ на тялото и защитава
чрез орнаментите детеродните
органи. Друга част от дипломната
работа представяше самите мотиви,
уголемени, извадени сами за себе си
и запечатани със смола.
Най-атрактивната част от защитата
беше появата на дипломничката в
народна носия, заедно със съпруга
ѝ и превръщането на защитата в
пърформанс- зрелищен момент,
характерен за съвременността,
в който ритуалът се превръща в
театрално представление без да се
държи сметка за смисълът му.
«Бетониране на традицията» е
работа на Аделина Попнеделева,
преподавателка в специалността.
Една декоративна покривка,
избродирана с българска бродерия е
втвърдена с прозрачна смола.
В традиционното жилище всичко
е било произведено от самият
обитател и украсата е била органично
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Елена Каменарова

свърана с архитектурните и утилитарни предмети.
Когато в бита на хората започват да навлизат
чужди стоки се появява необходимост те да
бъдат усвоени, очовечени, окултурени. Това се
постига с използването на везбата като рамка на
нов тип вещи: каре, тишлайфер, покривка, които
са подвижни и могат да бъдат поставяни върху
„чуждите“ промишлени стоки, които се появяват.
В съвременното консуматорско общество всички
вещи, които използваме са «чужди», включително
и бродираните покривки. Тяхната роля като знак
за усвояване на чуждото, външното е приключена
и те могат да бъдат разглеждани единствено като
декоративни.
«Бетониране на традицията» на декоративната
покривка, която е
избродирана с българска
бродерия е втвърдена с прозрачна смола, като
втвърдяването на меката тъкан отнема не само
функцията, но и характеристиките на материала.
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Вградена е в бетонна рамка и поставена като
паметна плоча. Бетонът е материал, характерен за
съвременността, докато тъканта е продукт познат от
древността. В тази работа те са неотменно свързани.
Процесите са документирани с видео, заедно с играта
на интерпретации, характерна за постмодерността.
Утвърждаване на традицията или забрава и спомен
- изберете според вашите разбирания.

Контакти:
доц. д-р Аделина Попнеделева-Национална
Художествена Академия-София, България;
E-mail: apopnedeleva@yahoo.com
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Международните стандарти за определяне размера на облеклата са променени.
В миналото ходехме на шивач, който ни изработваше облекла по мярка. Днес обаче говорим за неща
като „размер нула” и се питаме, ако сме „станали” по-дребни, защо тогава едва обличаме размер 8.
Замисляли ли сте се някога как се определят размерите на облеклата и защо те се различават? Размерите
на облеклата са се променяли непрекъснато по отношение на пропорции и размери до средата на 19ти век, когато „готовите” облекла се появяват със стандартизирани размери. Дори и днес размерите
на облеклата, произведени от различни марки и в различни държави, се различават поради различния
профил на тялото в различните региони.
За да дефинират тези размери, производителите трябва да знаят как да измерват различните части на
тялото, за да гарантират, че пропорциите са правилни. Серията стандарти ISO 8559 Size designa�on of
clothes (Означаване размера на облекла), която наскоро бе преработена, отговаря точно на тези въпроси
– „как и къде се измерва тялото”. Тези стандарти дават указания на производителите на облекла за
създаване на профили за размер и форма, базирани на различни групи от населението с цел създаване
на единна система за означаване на размер. Актуализирането им цели да се отразят промените в сектора
на облеклото и да се премахнат търговските бариери чрез уеднаквяване на маркировката за размер и
спецификациите в световен мащаб.

15

online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology ISSN 2535-0447

4/2017

Стандартите са създадени и преработени от ISO/TC 133 Системи за размери на облеклото. Означаване на
размерите, методи за измерване на размерите и цифрови означения, чийто секретариат се води от SABS,
член на ISO за Южна Африка.
Реена Пандарум, председател на ISO/TC 133, казва, че серията стандарти ISO 8559 е насочена към
повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на рекламациите в резултат на несъобразяване
на размерите на тялото с тези на облеклата. „Също така стандартите от серията ще спомогнат за
намаляване на пречките пред международната търговия чрез предоставяне на универсален набор от
маркировки за размер и спецификации. Това ще спомогне да се опрости информацията върху етикетите
за облекло от гледна точка на потребителите, тъй като в момента размерите на етикетите на облеклата
не съответстват на размерите на тялото.”
Серията стандарти ISO 8559 се състои от две части: част 1 определя размерите на тялото, установява
профили за размер и форма и тяхното приложение в производството на облекла. Част 2 определя
първичните и вторичните размери за различните видове облекла. Целта е да се създаде система за
означаване на размера, която ще позволи на производители и търговци на дребно да предоставят точна
информация на своите клиенти, че закупената от тях дреха ще съответства на размера на тяхното тяло.
Двете части, ISO 8559-1 и ISO 8559-2, могат да бъдат закупени от Български институт за стандартизация
(БИС).
Български институт за стандартизация
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BALTIC FASHION & TEXTILE 2017

XXVI Международен панаир за мода, текстил и иновации BALTIC FASHION & TEXTILE 2017 ще се
проведе от 19 октомври до 21 октомври 2017 г. в изложбен и конгресен център LITEXPO във Вилнюс,
Литва. На панаира ще се представят
представят: Модни и търговски марки-колекции; Разнообразие на видове
готово облекло по предназначение: горно и връхно; Военно облекло-униформа; Кожени изделия
–облекло, обувки, чанти и аксесоари; Детска мода; модни тенденции спортно облекло; Текстил,
домашен текстил, суровини – текстил; Оборудване и иновации; Private Label – шиене на дрехи под
STM (шиене на дрехи по поръчка).
На панаира BALTIC FASHION & TEXTILE 2017 може да се включите с участие-представяне на вашите
иновативни продукти в областта на текстила, модния дизайн и конфекцията.
Всички условия за участие и формуляр може да намерите на следния линк: h�p://bal�ctex�le.eu
BALTIC FASHION & TEXTILE 2017 е събитие, на което с вашето участие повишавате ефективността на
вашата дейност, място за конкурентен анализ на околната среда, изготвяне на модели и планове,
контакти на международно ниво и развитието на иновациите в глобалния свят на текстила и модата.
Статистика на изложбата 2016 г: 424 участници от 22 държави: Англия, Белгия, Франция, Украйна,
Естония, Латвия, Литва, Финландия, Индия, Китай, Пакистан, Италия, Полша, Португалия и други
страни. 10 700 посетители от 24 държави. Ръстът на изложението е 40%.
Enterprise Europe Network е домакин на Търговско-промишлена и занаятчийска камара на ВилнюсЛитва (Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Cra�s) и има удоволствието да Ви покани да участвате
в Международното брокерско събитие, което ще се проведе по време на XXVI Международен панаир
за мода, текстил и иновации BALTIC FASHION & TEXTILE 2017 на 20 октомври 2017 г. във Вилнюс, Литва.
Повече от 10 000 професионални посетители от 24 страни от цял свят ще вземат участие в събитието.
То събира на едно място компании от Литва и европейските страни. Уникална възможност за
осъществяване на нови бизнес контакти с потенциални партньори за бъдещо сътрудничество и
сключване на договори, както и партньори за съвместен проект; запознаване с нови технологии и
нововъведения; нови решения за същестуващи проблеми и обмен на идеи с международни партньори.
Организаторите на панаира предлагат гъвкави възможности за отдаване под наем на площи на
участниците в панаира.
За информация:Тел .: +370 52790339, +370 600 15109; e-mail: info@bal�ctex�le.eu
О����� �������� �� ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ � ������ �������� �� BALTIC FASHION � TEXTILE 2017
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КАК ДА ПЕРЕМ ДРЕХИ И АКСЕСОАРИ ОТ ВЪЛНА И ВЪЛНЕН ФИЛЦ?
„Като творец в областта на художествения
текстил, който създава произведения, дрехи и
аксесоари в техника филц и преподава тези свои
умения на много хора, често ми се налага подробно
да обяснявам, как да се грижим, поддържаме и
почистваме естествените, красиви и скъпи материи
като вълна, коприна, лен, памук. Това ме мотивира
най-накрая да напиша подробни инструкции, които да
бъдат използвани от всички, които се интересуват"Светлана Костова
Почистване и пране на вълнените изделия
Преди години това знание естествено се е предавало от
майка на дъщеря, от баба на внучка, а някои от дрехите
и аксесоарите са оставали като скъпа реликва, носена от
поколение на поколение.
През последните десетилетия, в света, в който властват
нефтопродуктите и заместителите, то бе почти забравено.
Понастоящем все повече хора избират естествените
материи, които не предизвикват алергии, статично
електричество, не запарват и не замирисват. А са просто
красиви, удобни и дори лесни за поддръжка, въпреки
насадената представа за точно обратното.
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Вълната и нейните уникални свойства
Ако имате дреха или аксесоар от чиста вълна, тя се поддържа изключително лесно, защото няма нужда от
често пране. Естествената вълна, когато не е била подложена на агресивна заводска обработка и са запазена
структурата и състава й, има способност за самоочистване.
Изделията от чиста 100% вълна, без други примеси, дори и след многодневно носене много трудно могат да
приемат телесни миризми и то само частично. Затова те са предпочитани от професионалните планинари,
алпинисти и спортисти, свързани с дълго пребиваване в екстремни условия.
За тези, които носят истински вълнени чорапи в студеното време или на планина, вероятно не са тайна
комфорта и топлината им. Колкото и да са мокри краката ви, няма да се простудите. Но и чорапите, макар
и мокри, не миришат! И не се нуждаят от ежедневна
смяна.
Ако е поел все пак някакви миризми, можете да
оставите вълнения продукт, да се проветри на чист
въздух и той ще има свеж аромат само след няколко
часа.
В стремежа си към чистота и идеална хигиена, често
перем или почистваме дрехите си по-често и повече
от необходимото. За вълнените изделия обаче, в т.ч.
филцовите, и особено връхните дрехи от специални и
скъпи материи, това не само е излишество, но може
бързо да ги съсипе!
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Пране на вълнените изделия
Макар и с много редки изключения, филцовите и плетените изделия от вълна СЕ ПЕРАТ САМО НА РЪКА! Не
си правете експерименти с прането в пералня машина! Резултатите обикновено са силно разочароващи.
Дори ако имате етикет на фабрично произведената ви дреха, съдържаща вълна, указващ че тя може да се
пере в пералня, за предпочитане е, да я изперете на ръка.
Когато е нужно, особено при чисто физическо замърсяване, може
внимателно да изперете в студена или хладка вода до 30 градуса по
целзий САМО С ВОДА.
Може да направите това и с мек препарат, подходящ за пране на вълна
и коприна. В момента на пазара има огромно разнообразие от такива,
най-вече течни, миещи средства. Ако не разполагате с подобно, можете
да използвате шампоан за коса за тази цел.
Разтворете необходимото количество миещо средство в съответното
количество хладка (до 30 градуса по Целзий) вода, както е указано на
бутилката на препарата. Това обикновено е 1 капачка на 4-5 литра вода
(количество, побиращо се в 1 леген или умивалник).
Потопете изделието в сапунения разтвор.
Перете, като стискате тъканта внимателно с ръцете си.
Не извивайте! Не търкайте!
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Малките аксесоари като брошки, колиета и дори
неголеми шалове, може да перете дори на чешмата
под течаща студена или хладка вода с течен сапун
или шампоан
Плакнене
Алкалният състав на перилните препарати е голям враг на белтъчните влакна, каквито
са вълната и коприната и ги разгражда при по-дълъг контакт с него. Затова след
изпиране плакнете старателно с вода докато тя стане прозрачна, т.е. сапуна е напълно отмит.
Много е важно да не променяте температурата на водата, когато плакнете!
Накрая е добре да изплакнете с вода, в която сте разтворили около 50-100 грама оцет на 4-5 литра вода,
за да се неутрализират остатъците от сапун във влакната, особено, когато изделията са по-плътни или подебели. Ако след тази процедура миризмата на оцет е твърде силна, може да я премахнете с още едно
изплакване с чиста студена вода.
Изстискване и сушене на вълнени тъкани и дрехи
След това нежно изстискайте водата с ръце, без да извивате или огъвате.
Внимателно абсорбирайте останалата във вълненото изделие влага с памучна
кърпа, като го увиете в нея и просо попивате.
Моля ви, НИКОГА НЕ ПЕРЕТЕ В ПЕРАЛНЯ И НЕ СУШЕТЕ В СУШИЛНЯ,
освен ако не искате да сплъстите вълната безконтролно, да
намалите размера на изделието си и да постигнете неимоверна плътност и дебелина!
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ВЪЛНАТА НЕ СЕ ИЗБЕЛВА С БЕЛИНА!!! Никога не използвайте
белина за почистване на петна върху вълнени дрехи или за цялостно избелване,
защото тя ще разгради вълнените влакна
При намокряне вълната става уязвима и се деформира много лесно. Особено
18
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податлива е на разтягане. Затова вълнените изделия е добре да съхнат в хоризонтално положение върху
кърпа или сушилка. Това важи особено за големите пана, килими, шалове и пуловери.
Избягвайте простиране на директна слънчева светлина, особено на боядисваните тъкани, за да не излинеят
цветовете. Това важи най-вече за ръчно обагрените влакна и тъкани, при които не са използвани агресивни
химически методи на боядисване, каквито се практикуват в заводите.
Категорично забравете сушенето на вълнените тъкани на директна топлина! Това може да ги повреди и найвече ще доведе до тяхното смаляване! Този съвет важи и за електрически електроуреди, радиатори, дори
радиаторите на парното, ако те са силни.
Гладене на филц и вълнени дрехи
Ако искате, можете да гладите на пара някои видове филцови тъкани, вълнени
плетива и дрехи, но на средно ниска температура на ютията – на степени за
коприна или вълна (1 – 2 точки). Може да гладите и през влажна памучна
кърпа.
Добре е при гладене самата вълна да е леко влажна, иначе ефектът от
гладенето ще бъде незабележим.
Не гладете на повече от 150 градуса по Целзий! Рискувате да повредите влакната и да деформирате
изделията и размера им.
Химическо чистене
Химическо чистене е възможно, но за предпочитане е ръчното пране, особено
когато става въпрос за ръчно изработени и обагрени изделия. Химическото чистене е
много по-агресивно към тъканите, особено към естествените влакна, а и определено
ароматът, който остава след него не е особено приятен.
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естествена коприна.

19

Всичко, казано и описано по-горе, важи почти без изключение и за изделията от

Грижете се добре за вашите вълнени и копринени дрехи и аксесоари и те ще се грижат за вас и ще ви служат
много дълго.
А ако ви омръзнат, винаги може да ги рециклирате, превръщайки ги в нещо друго или съчетавайки ги с
други материи в чисто нов продукт.
И не забравяйте – ЕСТЕСТВЕНОТО Е ВИНАГИ НА МОДА!

Светлана Костова - ЛАнААрт
E-mail: svetlanakostova@abv.bg

*Статията е посветена на съхраняването, поддръжката и почистването на плъстени изделия от
вълна, вълнени тъкани и плетива.
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Фирма ГАБИК ЕООД - РУСЕ

Доверете се на професионалиста в бранша
Производство на най-здравите и най-качествени ЗНАМЕНА, ФЛАГОВЕ, ТРАНСПАРАНТИ - фирмени,
рекламни, държавни, общински, корабни, партийни, училищни и др. от фирма ГАБИК ЕООД - РУСЕ.
Пълноцветен, широкоформатен, директен дигитален печат върху текстил с еднаква наситеност на
цветовете от двете страни на знамето.
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Знамената, произведени от ГАБИК ЕООД са най-здрави и най-качествени в България.
Знамената, които произвеждаме се отличават с брилянтно ярки цветове и са изключително
устойчиви на външни атмосферни условия.
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Изработваме всякакви размери и цветове без
ограничения по желание на клиента.
За контакти: ГАБИК ЕООД
-Красимир Габровски-собственик
гр. Русе 7000,
тел.: 082 / 83 10 10, 0898 69 11 12
e-mail: info@gabic.com
www.gabic.com
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THE PROBLEMS AND CHALLENGES OF CUP SIZES IN THE BRANEW DATA
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РАЗМЕРА НА
ЧАШАТА НА СУТИЕНА-НОВИ ДАННИ

Research project provides new data on breast volume to op�mise cup sizes
BÖNNIGHEIM-Over 35 million women and girls in Germany wear a bra every day. This huge market volume alone
shows why it is especially important for the manufacturers of founda�on garments and cup-based clothing to design products that ﬁt reliably. However, na�onal and interna�onal studies suggest that over 50% of women wear
a badly ﬁ�ng bra and that many women have major problems ﬁnding the right bra size for them.
Why is this so? The reason lies mainly in the exis�ng system of bra sizes which does not allow the cup size to be
determined by breast volume. In Germany, bra size is indicated by a number and a le�er, e.g. 75 B. The number
indicates the circumference below the bust in cen�metres, and the le�er indicates the cup size. The cup size is
based on the diﬀerence between the circumference around the breasts and that below the breasts. That is what
customers use when buying bras in the shops and that is also what determines other parameters in designing
pa�erns for products that incorporate a cup such as founda�on garments, swimwear and body hugging clothing.
However, simply measuring the diﬀerence between the circumference around and below the breasts gives no
indica�on of the actual shape or volume of the breast. One of the results of this is that cup shapes and sizes from
diﬀerent manufacturers vary considerably. It also leads to great uncertainty among customers when they try to
ﬁnd the correct size.

online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology ISSN 2535-0447

4/2017

Innova�ve approach to op�mised cup sizing
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Making underwear that ﬁts properly for women of all sizes, body types and age groups is not possible using the
current cup system. Women's body shapes vary too much, especially when it comes to their breasts.
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That is why the Hohenstein Ins�tute set up a research project with the aim of developing a new system that would
allow cup sizes to be determined in accordance with body shape and breast volume. The key ques�ons to be addressed by the research project were "Which body parameters aﬀect cup size?", "What kind of anthropometric
process is required to determine cup volume reliably and accurately?" and "How can cup sizes be assigned accurately, taking account of the actual volume of the breast?". The latest 3D technologies were used in the research
work.
The results of the research are in the form of data about breast volume and new breast measurements which
can be used to supplement and update exis�ng size charts for founda�on garments. Those body parameters have
been described which aﬀect the volume of the breasts, and solu�ons proposed for how the process of determining cup size could be improved. The researchers also developed virtual 3D cup models for visualising cup sizes
and used them to construct volume-based 3D basic pa�erns. The results also show the extent to which successful
marke�ng of founda�on garments depends on both the product and the target market. There can never be one
standard solu�on that is suitable for all circumstances.
The new ﬁndings from the project describe the speciﬁc sizing requirements for founda�on garments and cupbased clothing products, and cons�tute an important basis for further development. They will help to improve the
ﬁt of products, assist customers in ﬁnding the right size and reduce high product development costs. The virtual
breast models that have been developed also provide useful ﬁ�ng principles for use in 3D simula�on and design
systems.
*IGF project 18313N / 1 under the auspices of the Research Association Forschungskuratorium Textil e.V., Reinhardtstraße 12-14 10117
Berlin, was sponsored via the AIF as part of the programme to support "Industrial Community Research and Development" (IGF), with funds
from the Federal Ministry of Economics and Energy (BMWi) following an Order by the German Federal Parliament
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Cup size is based on the diﬀerence between the circumference
around and below the breasts.
© Hohenstein Gruppe
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In terms of measurements, all three women
have the same cup size,
but the volume
varies. How much volume should be assigned
to each cup size?
© Hohenstein Gruppe
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Cup size models in size
75, Cup A to B- Based on
sta�s�cal analysis of breast
measurements, and 3D
shape analysis, researchers developed average 3D
models to visualise average
breast volume.
©Hohenstein Gruppe
Volume-based pa�ern
development based
on 3D scans - the new data
on breast
volume was converted into
op�mised
basic pa�erns for use in
pa�ern-cu�ng. ©
Hohenstein Gruppe

Hohenstein Institute
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Колев и Колев ООД
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Колев и Колев ООД е създадено през 1996 година. Започва като търговско дружество, което
предлага детски обувки, но не след дълго се превръща в производител. Стремежът към професионализъм
и желанието да отговори на нуждите на пазара, водят компанията до логичната развръзка - разработване
на собствени продукти, инвестиране в собствена търговска марка и собствено производство.
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Основната цел на Колев и Колев от самото начало е да произвежда качествени, красиви и комфортни
обувки, съчетание на оригинален дизайн и нежно внимание към правилното развитие на детското краче обувки, които да защитават и водят детето, докато расте.
Миналата година компанията чества
своята 20-годишнина. Период, през който
не просто се утвърди в сферата на леката
промишленост, а се превърна в лидер
на пазара на детски обувки. Компанията
наложи търговската си марка, така че да е
разпознаваема сред клиентите, произведе
стотици хиляди качествени, комфортни
и модерни обувки за българските деца и
продължава да го прави и днес. Наред с
това Колев и Колев разполага със собствена
удобна и достъпна магазинна мрежа
и специално обучен екип от продавачконсултанти, които във всеки един етап на
пазаруване са в услуга на клиента.
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Изключителна заслуга на Колев и
Колев е така популярната днес бебешка
буйка (обувка за прохождане с цип през
ходилото). Продукт с уникална конструкция,
който позволява бебетата да бъдат лесно
обути. Изработена от меки, леки и гъвкави
материали, които не притискат крачето, с
широка предна част за свободно движение
на пръстчетата и гъвкава подметка с добро
сцепление, която предпазва от подхлъзване.
Доказателство за успеха на този продукт е
фактът, че годишно в България се раждат
60-70 хил. бебета, а компанията продава
между 40-45 хил. чфт., т. е всяко 2-ро бебе
носи буйки с марката КК.
Друг уникален КК продукт е
бебешката кожена маратонка. Изработена
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изцяло от естествена кожа, с
укрепена пета и гъвкаво ходило.
Заслуга на Колев и Колев е още
през 2000г. да се появят първите
„модерни” хлапета по улиците на
България.

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447

Третият уникален продукт
въведен на пазара от компанията
е бебешкият ботуш с два ципа.
Конструкцията де факто отваря
целия ботуш, а майките трябва
само да наместят крачето на
детето в него и да затворят
циповете отсрани. Всеки от тези
продукти в годините е претърпял
развитие чисто дизайнерски, за
да може да устоява на модните
тенденции. Един от последните
иновативни продукти Колев и
Колев е туристическата детска
обувка KK TEX h�p://www.k-k.
bg/945014 с високотехнологична
вложка (дишаща мембрана),
която позволява на влагата да
излиза навън, но не пропуска
вода в обувката.
От 2012 г. фирмата
придобива лиценз за направа
на ортопедични детски обувки,
които с грижа и внимание
се изработват в цеховета на
компанията.Много родители на
деца със специфични потребности
изразяват задоволство, че техните деца най-после могат да носят
удобни и красиви обувки.
Освен на българския
пазар обувки с марка КК успешно
се продават в Германия, Испания, Франция, Румъния, Гърция, Македония, и др. като не отстъпват покачество и дизайн на най-добрите европейски и световни марки. Колев и Колев е носител на множество
престижни награди, между които две втори и три първи награди за последните 5 години в престижното
оценяване на Форбс в категория „Качество на продуктите”.
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За контакти: гр. София, ул. "Арх. Петко Момчилов" 2-8
телефон офис: 02/958 95 09; телефон интернет магазин: 0886 401 409;
телефон централен склад: 02/929 21 65;
e-mail офис: info@k-k.bg; e-mail интернет магазин: shop@k-k.bg;
e-mail търговски отдел: sales@k-k.bg;
http://www.k-k.bg/
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Компресираните тениски са ефективен начин да се възползваш от възможностите на рекламния текстил.
Очарователно и атрактивно изглежда тениска, поместена в миниатюрна спрямо реалните си размери
вложка. Тя обичайно е с интересен дизайн и форма според предпочитанието – на кола, на бутилка, на
самолет… и безброй други възможности.
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Компресирана тениска можеш да ползваш за промотиране на различни събития, рекламни кампании и като
допълнение към всеки издържан рекламен похват в бизнеса. С компресиран продукт винаги ще привлечеш
внимание и ще оставиш чудесно впечатление.
Дългогодишен специалист в областта на рекламния текстил, наскоро сподели: „Харесаха ми всички артикули
– шапки, якета, поло-тениски и други, но запомних и още се сещам за онази чаша с красивия дизайн и
компресираната тениска във форма на кола“.
Определено, когато си поръчваш различни текстилни артикули и желаеш да представиш себе си и своята
фирма по най-добрия начин, идеално решение за финален щрих е Компресираната тениска. На нея
предварително може да бъде поставено
Лого, Надпис, Изображение и пр., с найкачествените и съвременни технологии за
печат.
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Освен тениска с къс или с дълъг ръкав,
могат да се компресират и други памучни
артикули. Така например, в уникална
форма могат да се компресират готварски
престилки, шапки, хавлиени кърпи,
потници, торби и др. и да се превърнат в
интересен и запомнящ се подарък.
Вложката, в която е поставен смаленият
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артикул може да има различна форма, както и
предпочитан от клиента дизайнерски акцент. Така
например, може да бъде изписан слоган, бранд,
да бъде изобразена графика, рисунка и др. Това е
още едно допълнително предимство на крайния
Компресиран продукт.

Смаленият текстилен артикул придобива
реалната си форма, след като се извади от
вложката и се намокри с вода. Изпран и
изгладен е абсолютно готов за ползване.

За качествен и ефективен компресиран
текстил можеш да се довериш
на СТАР-БГ.КОМ.
http://www.star-bg.com/
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www.aglika.bg

PROMOTIONAL PRICES OF pillows and mattress with waterproof protectors IN SEPTEMBER
Dear Customer,
we are happy to present you our new smart product!
You can safe your pillow cases and mattress for long time.Also you will safe cost for washing because you
will wash only protectors, no need to wash pillow and to clear mattress!
IF YOU ORDER IN SEPTEMBER YOU WILL HAVE PROMOTIONAL PRICES!
Contacts: E-mail: aglika@aglika.bg

online tok-bg.org
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TEXTYLE&EXPO 2018
Международното изложение за текстил
и мода TEXTYLE-EXPO ще се проведе от
25-28 април 2018 г. в Конгресен център
Mohamed Ben Ahmed Le Méridien в Оран,
Алжир под патронажа на Министерство
на промишлеността и мините.
TEXTYLE-EXPO със своето второ издание
има за цел да обедини различни
национални и чуждестранни изложители,
представляващи световни марки да
споделят последните развития на
пазара, да сключат нови сътрудничества,
обмен и партньорства за повишаване
на производителността на сектора и
подобряване на качеството и темпа на
търговия в тази област. Заедно и под един
покрив на Международното изложение
за текстил и мода е изключителна
среща между текстилни специалисти,
производители, доставчици, търговци,
мениджъри, купувачи и експерти.
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Раздели на изложението:
Сурови материали; Платове & кожа;
Машини; Облекло; Домашно и спално
бельо; Аксесоари и други.
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Паралелно с изложението ще се
проведе:
–„Textyle-Conference“, която се
организира и ще бъде с водещи
текстилни ментори ще се разглеждат
темите: Развитие и стратегически
отражения и съживяване в текстилния
сектор; Най-новите модни тенденции,
иновативни и ефективни технологични
решения.
– „TEXTYLE-FASHION“, възможност за
най-талантливите дизайнери и стилисти
от Алжир и цял свят да покажат на
модно ревю своите колекции и новите
тенденции.
Онлайн списание за Текстил, облекло,
кожи и технологии
за TEXTYLE-EXPO 2018
е представител за България.
При интерес за участие в изложението,
моля, пишете
на е-mail: oﬃce@tok-bg.org.
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@ sales@textyle-expo.com
Textle-expo

+213 41 74 55 63
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Under The High Patronage of Mister the Minister of Industry and Mines
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