


COATS PARA ROUPAS DE CAMA E COLCHÕES

A Coats oferece linhas personalizadas para 

cada operação de costura na fabricação de 

colchões. Seja uma linha para acolchoamento ou 

uma linha de aramida para fita em borda que 

atenda às últimas estipulações de retardamento 

de chama, nós podemos fornecer as soluções 

certas para a fabricação de colchões, roupas de 

cama e acolchoamentos. Os nossos produtos 

são desenvolvidos especificamente em estrita 

colaboração com fabricantes de colchões e roupas 

de cama para fornecer o máximo de produtividade 

e qualidade superior das costuras ao produto final. 

A Coats é a empresa líder mundial de costura 

industrial. Sediada no Reino Unido, estamos 

presentes em mais de 100 países, e as plataformas 

digitais permitem que atendamos clientes onde 

quer que estejam.

Empregamos mais de 18.500 pessoas em seis 

continentes e estamos em casa em cerca de 

50 países, o que significa uma presença global 

inigualável. Nós trabalhamos com quase 30.000 

peças de vestuário e calçados e cerca de 4.000 

revendedores e marcas globalmente, bem como com 

mais de 7.000 clientes de Perfomance Materials. 

Em 2019, a receita do nosso grupo foi de $1.389 

milhões.



TIPOS DE LINHA RECOMENDADAS 
PARA APLICAÇÕES DE COSTURA

Máquina de 
costura de 

acolchoamento 
multi-agulhas

Máquina 
pespontadeira de 
acolchoamento 
multi-agulhas

Máquina 
pespontadeira de 
acolchoamento 
de agulha única

Cerzi-
mento

Máquina 
de costura 

para fita em 
borda

Máquina 
pesponta-
deira para 

fita em 
borda

Costura de 
etiquetas

Mola de 
bolso

Costura de 
bordado

Linha superior

Gral/Gral 
Acolchoamento

• • • • • •

Gral AS • •

Epic/Epic HL • • • • • • • •

Epic AS • • •

Dual Duty/Dual 
Duty HL

• • • • • • • •

Protos Fil • •

Protos Plus • •

Nylbond •

Dabond •

Linha inferior

Gral/Gral 
Acolchoamento

• • •

Gral AS •

Gramax • •

Epic/Epic HL • • • • • • •

Dual Duty/Dual 
Duty HL

• • • • • • •

Protos Fil • •

Protos Plus • •

Hembob • •

Cocoons •

Nylbond •

Dabond •



COATS PARA ROUPAS DE CAMA E COLCHÕES

Coats Gral / Coats Gral Quilting  

Gral é uma linha de poliéster lubrificada 

feita de um filamento de poliéster contínuo 

de alta tenacidade pré-estabilizado. O 

acabamento macio com a lubrificação 

de baixo atrito superior reduz os efeitos 

do calor da agulha e da abrasão. A Coats 

Gral exibe uma excelente formação de 

laço, formação de costura consistente e 

aparência de costura impecável. 

Coats Gral AS 

A Gral AS é uma linha de costura de 

filamento contínuo 100% poliéster com 

uma superfície macia, gerando uma 

aparência de costura limpa, pois é um 

produto que reduz carga/atrito dinâmico 

estático no processo de costura entre linha 

e agulha.

Coats Gramax 

Gramax é uma linha texturizada de 

filamento contínuo 100% poliéster. Os 

filamentos texturizados dão um toque 

macio à costura e são ideais para uso em 

lançadeiras de overloque e costura de 

coberturas para fornecer maciez e conforto.

Coats Epic / Epic HL 

Epic é uma linha mista construída com 

núcleo de filamento continuo de poliéster 

de alta tenacidade, recoberta com fibras 

selecionadas de poliéster, a qual pode ser 

usada em diversas aplicações diferentes 

e em uma ampla gama de tecidos, desde 

sedas delicadas até brins resistentes 

e materiais de desempenho de alta 

tecnologia; sempre assegurando uma 

excelente formação de pontos e ótima 

aparência de costura.

LINHAS PARA MÁXIMA PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO DE COSTURA EXCEPCIONAL

Coats Epic AS 

Epic AS é uma linha de costura altamente 

versátil feita 100% de poliéster. A 

construção da linha, com núcleo de 

poliéster de filamento contínuo e 

recoberto com poliéster macio, fornece 

costura altamente resistente e excelente 

desempenho, pois é um produto que reduz 

carga/atrito dinâmico estático no processo 

de costura entre linha e agulha.

Coats Dual Duty / Dual Duty HL 

Dual Duty é uma linha mista que combina 

um núcleo de filamento de poliéster de alta 

tenacidade com uma cobertura de fibras 

de algodão natural. O núcleo do filamento 

oferece excelente resistência e durabilidade, 

ao passo que a longa cobertura de algodão 

protege o núcleo da agulha e assegura 

ótimo desempenho de costura.

Coats Protos Plus 

Protos Plus é uma linha de costura de 

100% para-aramida fiada desenvolvida 

especificamente para atender às exigentes 

normas de retardamento de fogo e 

retenção de resistência em todas as áreas 

exigentes. A linha para-aramida Coats 

Protos Plus é mais forte que o aço e é usada 

para a costura de bordas em colchões 

resistentes a chamas.
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COATS PARA ROUPAS DE CAMA 
E COLCHÕES CONTINUAÇÃO

Coats® Gral™ AST   

A Gral AST é uma linha de poliéster 

de filamento contínuo que possui um 

acabamento antiestático especial e foi 

projetada especialmente para prevenir 

acúmulo de estática no vestuário, nos 

calçados e em outros produtos.

Coats® Gral™ Repelente à água (AWF)   

A Gral AWF é uma linha de costura de 

filamento contínuo 100% poliéster com uma 

superfície especialmente macia e aparência 

de costura limpa. O acabamento livre de PFC 

repelente à água (antiwick) inibe o efeito 

capilar, assegurando, assim, que a água não 

seja absorvida pela linha. As linhas Coats 

antiwick livres de PFC são a melhor escolha 

de linha para costuras impecáveis, premium e 

resistentes à água.

Coats Hembob 

Bobinas pré-enroladas de alto rendimento 

e prontas para uso, enroladas com precisão 

para tração consistente, aumentando a 

produtividade.

Coats Cocoons 

Cocoons é uma variedade feita de linhas de 

alto desempenho, especialmente projetada 

para uma gama de operações de costura em 

alta velocidade que são usadas na indústria 

de colchões. A Coats Barbour Cocoons 

traz a você a alta variedade de tamanho 

e estilos em bobinas casulo que oferecem 

produtividade sem paralelos com reputação 

insuperável ao longo dos anos.

 

Em nosso compromisso contínuo com a 

sustentabilidade e a gestão ambiental, 

nossa linha EcoVerde recebeu a rigorosa 

certificação Global Recycled Standard (GRS). 

Isso valida que os fios EcoVerde são feitos 

inteiramente com resíduos industriais e de 

pós-consumo e são finalizados e tingidos 

a partir do uso de métodos de produção 

ecológicos.

Coats® Epic™ EcoVerde   

A Epic EcoVerde é uma linha de costura 

100% poliéster premium reciclada que foi 

projetada precisamente para criar costuras 

duráveis e agradáveis em uma ampla gama 

de tecidos e materiais reciclados.

Coats® Gramax™ EcoVerde   

A Gramax EcoVerde é uma linha texturizada 

de filamento contínuo de 100% poliéster 

reciclado.

Coats® Gral™ EcoVerde   

O Coats GRAL EcoVerde é uma linha de 

filamento contínuo de poliéster 100% 

reciclada que oferece os mesmos níveis 

comprovados de desempenho que os 

principais fios não reciclados do setor. 

Consiste inteiramente em fibras plásticas 

recicladas, portanto, tem uma pegada de 

carbono significativamente menor do que 

as fibras virgens.
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TIPO DE COLCHÃO

TRIMS

ZÍPERES

Opti S   

Os zíperes de espirais são mais resistentes 

e finos, fabricados usando a exclusiva 

tecnologia ‘S’, cujo o núcleo está em uma 

etapa da produção da fita/cadarço têxtil 

combinada com apenas uma operação de 

costura, em que  as linhas de alta qualidade 

são interlaçadas enquanto o espiral é 

formado.

Zíper Intercambiável Opti 

Um colchão com zíper intercambiável 

pode ser conectado alternativamente 

com coberturas diferentes, por exemplo 

uma cobertura para o verão e outra para 

o inverno. A intercambialidade permite 

montar as metades diferentes do zíper 

juntas. Os zíperes intercambiáveis nas 

coberturas são bastante adequados para 

leitos de hospital, em que a lavagem de 

roupas ocorre diariamente. A cobertura é 

lavável pois metade da cobertura cabe em 

uma máquina de lavar padrão de 2,5kg.

Coats MatTape é uma variedade de fita de colchão 

usada para melhorar a qualidade e a aparência 

do colchão. Coats MatTape fornece o melhor 

acabamento para as beiradas do colchão ao 

manter os painéis do colchão firmemente fixados e 

Coats Connect Standard - fecho de contato (gancho e argola)  fabricados em 100% poliamida para uma 

variedade de aplicações no vestuário, calçados, móveis, colchões, indústrias médica ou automotiva.

escondendo as bordas. Ela também pode ser usada 

para fins decorativas no meio dos painéis laterais 

ou como uma fita de suporte para transportar o 

colchão.

Opti P   

Zíperes com dentes moldados em plástico 

produzidos sob pressão de cada dente 

separado diretamente na fita/cadarço 

têxtil já costurada e tingida. Os dentes 

são injetados estritamente em intervalos 

definidos, dependendo do tamanho.



TÍTULOS 

Produto Tex Etiqueta Força CN Alongamento 
mín (%)

Alongamento 
máx (%)

Gral 35 80 2170 16 22

Gral 40 60 2620 16 22

Gral 50 50 3260 16 22

Gral 60 40 4230 17 22

Gral 80 30 5200 17 22

Gral 105 25 6340 17 22

Gral 135 20 8360 18 24

Gral 180 15 11400 22 30

Gral 270 10 16630 20 34

Gral 450 6 29740 20 34

Epic / Epic HL 24 120 1190 17 22

Epic / Epic HL 40 80 1960 18 24

Epic / Epic HL 60 50 3530 18 25

Epic / Epic HL 80 40 3940 18 25

Epic / Epic HL 105 30 4790 18 25

Gramax 18 160 620 20 32

Produto Descrição Tex Etiqueta Força CN Alongamento 
mín (%)

Alongamento 
máx (%)

Hembobs Nylon de Filamento Contínuo

24 120 1440 20 32

35 80 2160 15 26

45 60 3210 16 29

Cocoons

CFP 14 180 920 17 21

CFP 21 150 1330 15 23

PPC 24 120 1190 17 22

Nymo Monofio de Nylon 70 41 4730 19 30

Polymatic Monofio de Poliéster 45 60 3530 17 35

Produto Tex Etiqueta Força CN Alongamento 
mín (%)

Alongamento 
máx (%)

Gramax 21 110 810 18 32

Gramax 35 80 1270 20 32

Gramax 35 80 1270 20 32

Dual Duty/
Dual Duty HL

24 120 1040 18 22

Dual Duty/
Dual Duty HL

40 75 1860 18 24

Dual Duty/
Dual Duty HL

60 50 3040 18 24

Dual Duty/
Dual Duty HL

80 36 3530 18 24

Dual Duty/
Dual Duty HL

105 30 3720 18 24

Protos Plus 40 70 4900 3 5

Protos Plus 60 50 8000 3 5

Protos Plus 80 35 10600 3 5

Protos FIL 90 30 18000 3 5

Protos FIL 135 20 27000 3 5



SOLUÇÕES PIONEIRAS PARA ROUPAS 
DE CAMA

Seja para estofar ou para operações rigorosas 

de costura em alta velocidade, fitas de 

colchão com acabamento de alta qualidade 

ou zíperes, oferecemos uma ampla gama de 

produtos que irão enriquecer a qualidade 

dos produtos de cama que você produz.

EXPERTISE EM 
ROUPAS DE CAMA 

COATS


