


CENTROS DE SERVIÇO PARA BORDADO

CENTROS DE SERVIÇOS DE BORDADO COATS (ESC)

Um elemento chave dos Serviços da Coats é nosso 

Centro de Serviços de Bordados (ESC)

Nossos ESCs estão totalmente equipados para 

auxiliar nossos clientes com informações técnicas 

em seus projetos, que ajudam a

• Melhorar qualidade

• Aumentar produtividade

• Reduzir custos (onde for prático)

COATS PARA BORDADO

CRIE OS SEUS MELHORES 
DESENHOS COM AS 
SOLUÇÕES DE BORDADO 
DA COATS.

Nossa experiência reconhecida mundialmente pode lhe ajudar a criar roupas bordadas de alta qualidade em 

tempo recorde. 

Nossa experiência em bordado cobre 

todas as partes de cada aplicação – de 

linhas a acabamentos – então você pode 

esperar alta qualidade.

Nós aprimoramos nosso conhecimento 

técnico ao longo de décadas no 

mercado – ajudando centenas de 

marcas a tirar melhor proveito de suas 

aplicações de bordado.

E se você precisar de suporte a 

qualquer momento, nossos especialistas 

disponíveis globalmente estarão sempre 

à disposição para ajudar. Temos até 

nossos centros de Soluções de Bordados 

em todo o mundo, que oferecem 

orientação técnica sobre a melhoria do 

desenho, escolha de linhas e técnicas de 

costura.

Tudo isto resulta em mais qualidade e 

total paz de espírito.

Bangalore, Índia

Columbo, Sri Lanka

Jakarta, Indonésia

Bankok,  Tailândia
Shenzhen, China

Ho Chi Minh City, Vietnã

Os ESCs da Coats levarão uma vestimenta bordada; 

digitalize e costure o novo desenho ao lado do 

desenho original para sua comparação. Eles farão 

um relatório com o tipo de tamanho da linha, 

entretelas e agulhas usadas para criar o novo ponto 

da costura.

À vezes, é apenas uma questão de ajustar os pontos 

no arquivo digitalizado atual ou recomendar um 

forro ou tipo de agulha diferente.



SOLUÇÕES PARA BORDADO DA COATS

Qualquer produto de linha que será costurado com 

sucesso em máquinas de ponto fixo usando os tipos 

de ponto 301 e 304 geralmente funcionará para 

aplicações de bordado.

Se linhas de costura de roupas forem usadas para 

bordar, elas precisam ser testadas cuidadosamente 

para evitar problemas de vestimenta.

A qualidade e a quantidade de lubrificante usado 

nessas linhas de costura são diferentes das linhas 

de bordar e ajudam a minimizar o atrito e a 

abrasividade enquanto a máquina está operando 

nessas velocidades mais altas.

Se as linhas de costura de roupas forem usadas 

para bordar, o lubrificante pode migrar da linha 

e manchar o tecido. O lubrificante usado para 

linhas de bordado é mais baixo e controlado de 

forma mais rígida para permitir alto desempenho, 

qualidade excepcional e minimizar o risco de 

manchas.

Por este motivo, a Coats oferece uma ampla e 

criativa gama de produtos em linhas para bordados 

e enfeites, disponíveis através da plataforma de 

pedidos online Coats eComm.



COATS SUSTENTABILIDADE

Com a linha EcoVerde da Coats você pode criar 

quase todas as roupas sustentáveis para ter uma 

aparência, toque e desempenho como um produto 

feito tradicionalmente.

Coats EcoVerde é uma gama de linhas e zíperes e 

acabamentos feitos de poliéster premium 100% 

reciclado.

Disponibilizamos toda a gama – que inclui tudo, 

desde fios e zíperes e enfeites – onde quer que você 

esteja no mundo.

Você não deveria ter que escolher entre suas 

prioridades de negócios e o meio ambiente. É por 

isso eu estamos comprometido com práticas de 

negócios sustentáveis e, em 2024, todas as nossas 

linhas de poliéster de qualidade premium serão 

100% reciclados.

    
 

 

 
 

 

  

MATÉRIA PRIMA

REVESTIMENTO
& ACABAMENTO
Aqui aplicamos acabamento a linha e 

colocamos suporte de vendas. A 
embalagem é responsável por cerca de 

25% do pesos do material de venda – 
estamos trabalhando para reduzir isso. Este 
processo usa cerca de 7% de nossa energia,

principalmente como eletricidade.

TINGIMENT
Este processo da cor a linha. É feita 
com água quente e em altas pressões. 
No geral, o processo é responsável por 
cerca de 60% do nosso uso de energia,
tanto eletricidade quanto combustíveis
fósseis e 90% do usos de água. 
Melhorar os processos e usar máquinas
modernas é fundamental para 
minimizar o uso de energia e água.

DISTRIBUIÇÃO
A maioria dos depósitos da 
Coats está localizada ao lado 
das unidades de produção. Isso
ocorre porque muitos produtos 
são fabricados de acordo com 
os pedidos dos clientes. A 
distribuição do armazém para 
os clientes é normalmente feita
por terceiros

COSTURA

GIRAR &TORCER



PERMESS ECOVERDE

Artigo Tipo Substrato Construção Peso Largura 
(cm)

Compri-
mento

Cores 
Disponíevis Condições de Fusão

 Tricô circular elástico 
fusível multidirecional

100% poliéster reciclado / PET 
reciclado pós-consumo

Malha circular 44 150 100
050 (white)
950 (black)

130-140 3-4 10-15

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

4

As entretelas Permess EcoVerde não 

comprometem o conforto ou o desempenho. 

Feita de poliéster 100% reciclado e com 

certificação GRS, esta linha oferece o mesmo nível 

de desempenho e durabilidade premiumque 

você esperaria de um poliéster virgem. O Permess 

EcoVerde está disponível nas qualidades de 

tecido, não tecido e malha circular. O artigo de 

malha circular é adequado para aplicação Over-

The-Back (OTB) em bordados.

Art/Tkt Tex Ticket          Comprimento Forca 
cN

Alongamento % 
Min - Max

Tamanho Agulha 
(métrica)

EV32120 27 120 3000m 1145 20 – 29 65 – 75

SYLKO ECOVERDE

Coats Sylko Ecoverde é uma linha de poliéster 

trilobal 100% reciclada para bordados à máquina.

Sylko Ecoverde tem brilho superior, durabilidade e 

operação suave nas velocidades mais altas, o que 

o torna uma escolha popular entre os clientes de 

bordados que buscam desempenho.

100% RECYCLED
TRILOBAL

POLYESTER

sylko matt ecoverde

100% RECYCLED
POLYESTER

CORESPUN WITH
POLYESTER WRAP 

Art/Tkt Tex Ticket Comprimeto Forca 
cN

Alongamento % 
Min - Max

Tamanho Agulha 
(métrica)

EV3S 120 24 120 3000m 1200 17 – 23 65 – 75

SYLKO ECOVERDE MATT

Coats Sylko Matt Ecoverde é uma linha  de 

poliéster 100% reciclado para bordado à 

máquina. Possui uma aparência mate atraente 

e níveis mais baixos de lubrificação para bordar 

em uma variedade de aplicações de vestuário. 

A lubrificação é cuidadosamente ajustada para 

funcionar perfeitamente em máquinas de bordar 

multidirecionais modernas nas altas velocidades 

para as quais foram projetadas. Com Sylko Matt 

Ecoverde, o resultado do seu bordado é mais 

suave e rápido em comparação com linhas de 

poliéster fiadas.

sylko ecoverde 
matt

 

 
 

RECYCLED
POLYESTER

INTERLINING

sylko ecoverde

permess 
EcoVerde



Art/Tkt Tex Ticket Comprimento Força 
cN

Alongamento % 
Min - Max

Tamanho Agulha
(métrica)

3220 180 18 180 2000m 750 20 – 28 55 – 65

3288 120 27 120 3000m 1140 20 – 28 65 – 75

3220 080 40 80 2000m 1830 20 – 28 75 – 90

3215 060 50 60 1500m 2330 20 – 28 90 – 100

SYLKO

Coats Sylko é uma linha de poliéster trilobal 

para bordado à máquina com brilho superior, 

durabilidade e operação suave em altas 

velocidades. A linha de bordado Sylko permite 

criar logotipos bonitos e atraentes e decorativos

Alguns mercados têm comprimentos padrão alternativos, use 3289 para 5000m; 3291 para 4000m; 3288 para 3000m; 3220 para 2000m. Também disponível em uma versão RD retardante 
de chama.

Crie belos logotipos e costuras decorativas em 

roupas e acessórios que estão sujeito a desgaste 

ou lavagens frequentes. Nosso

Costuras em roupas e acessórios que estão 

sujeitos a desgaste ou lavagens frequentes. Tem 

excelente brilho e resistência à abrasão para 

demandas exigentes.

 Ampla e criativa gama de produtos em linhas 

de bordado e embelezamento atende às 

expectativas mais imaginativas. Marcas padrão:

COATS
LINHAS PARA BORDADO

GRAL LL 

Art/Tkt Tex Ticket Comprimento Força 
cN

Alongamento % 
Min - Max

Tamanho Agulha 
(metric)

1345 180 14 180 5000m 920 17 – 21 65 – 75

1345 120 21 120 5000m 1420 16 – 22 65 – 75

Coats Gral LL é uma linha de poliéster de 

filamento contínuo feita de poliéster de alta 

tenacidade pré-estabelecida e é uma linha de 

escolha para múltiplos usos finais. O acabamento 

macio com lubrificação superior de baixo atrito 

reduz os efeitos do calor e da abrasão da agulha.

TROLOBAL
POLYSTER

Art/Tkt Tex Ticket Comprimento Força cN Alongamento % 
Min - Max

Tamanho Agulha 
(métrica)

3133 180 18 180 3000m 780 17 – 22 55 – 65

3133 120 24 120 3000m 1190 17 – 22 65 – 75

SYLKO MATT

Coats Sylko Matt é uma linha 100% poliéster para 

bordados à máquina. Possui uma atraente aparência 

fosca para bordar em uma variedade de aplicações de 

vestuário. A lubrificação é cuidadosamente ajustada 

para funcionar perfeitamente em máquinas de bordar 

multidirecionais modernas nas altas velocidades para 

as quais foram projetadas. Com Sylko Matt, o resultado 

do bordado é mais suave e rápido em comparação com 

linhas de poliéster fiadas.

Alguns mercados têm comprimentos padrão diferentes. Use o código do artigo 3132 para 2000m

sylko matt

POLYESTER
CORESPUN 

CONTINUOUS
FILAMENT
POLYESTER

Art/Tkt Tex Ticket Comprimento Força 
cN

Alongamento % 
Min - Max

Tamanho Agulha 
(métrica)

3S20 180 18 180 2000m 750 20 – 28 55 – 65

3S88 120 27 120 3000m 1140 20 – 28 65 – 75

SYLKO AS

Sylko AS é uma linha trilobal de poliéster com 

excelente costura. Ela fornece uma solução 

para materiais sensíveis ao óleo, como tecidos 

C0, e tem o potencial de reduzir a migração 

de lubrificante. Mais seca nas condições 

atmosféricas, os valores mais baixos de atrito 

estático da Sylko AS minimizam a atração de 

baixo para os orifícios da agulha. Um escudo 

térmico mais alto também permite melhor 

desempenho de costura em materiais complexos.

sylko as

TRILOBAL
POLYESTER THREAD

sylko

sylko matt

sylko as

gral ll



SIGNAL

Art/Tkt Tex Ticket Comprimento Força cN Alongamento % Min - Max Tamanho agulha 
(metrica)

SIV5 030 90 30 500m 850 10 – 14 90 – 100

A linha Coats Signal é uma linha de costura 

retrorrefletiva de alta tecnologia para aplicações de 

moda em costura de roupas. Quando iluminado por 

uma fonte de luz, ajuda a melhorar a visibilidade

 à noite ou em condições meteorológicas difíceis e 

adiciona aquele recurso decorativo especial extra. A 

cor diurna é prateada e quando iluminada pela luz 

a cor refletida é branca.

SYLKO PEROLADO

Art/Tkt Tex Ticket Folha Força cN Alongamento % Min - Max Tamanho agulha 
(metrica)

73P0110 21 110 3000m 560 20 – 33 65 – 80

Coats Sylko Perolado é uma linha composta 

altamente desenvolvida para bordados à máquina. 

Traz uma nova sensação de percepção de

cores e dá um lindo efeito perolado em aplicações 

de bordado.

sylko pearl

POLY / 
NYLON

CONTINUOUS
FILAMENT

POLYESTER / GLASS

LUCENCE

Art/Tkt Tex Ticket Comprimento Força cN Alongamento % Min - Max Tamanho Agulha  
(métrica)

4601 120 27 120 1500m 600 40 – 60 75 – 90

Coats Lucence é uma linha de bordado com um 

efeito especial “Brilha no escuro”, ideal para tornar 

as roupas infantis mais emocionantes ou para 

adicionar um elemento decorativo extra especial 

O fio é ‘carregado’ à luz do sol ou à luz artificial 

(em menor grau) e emite uma qualidade de brilho 

luminoso quando visto no escuro.

GLOW IN
THE DARK

EPIC MULTICOLOUR

Coats Epic Multicolour é uma linha 100% poliéster 

de alto desempenho, tinjida com injenção com até 

6 cores diferentes para dar um efeito multicolour 

atratente e variado a linha. Use a linha Epic 

Multicolor para efeitos de costura atraentes em 

itens essenciais do guarda-roupa.

Art/Tkt Tex Ticket Força cN Alongamento% Min - Max Tamanho Agulha (métrica)

2MCS120 24 120 1190 17 – 22 65 – 75

100% POLYSTER
CORESPUN

Para outras contas, entre em contato com seu representante local.

GRAL MULTICOLOUR

Art/Tkt Tex Ticket Comprimento Força cN Alongamento % Min - Max Tamanho Agulha  
(métrica)

2MCF120 21 120 15000m 1420 16 – 22 75 – 90

Coats Gral Multicolour é uma linha de poliéster 

de filamento contínuo com uma superfície 

especialmente lisa e aparência de costura limpa. 

Coats Gral Multicolor foi tingida por injeção com 

até 6 cores diferentes para dar uma aparência 

atraente a variada resistência à abrasão.

CONTINUOUS
FILAMENT
POLYSTER

Para outras contas, entre em contato com seu representante local.

Tex Ticket Folha Força cN Alongamento % médio Tamanho agulha 
(metrica)

All shades except below 27 120 2 627 40 65 – 80

Antique gold & silver 27 120 2 490 12 65 – 80

SYLKO METÁLICO

Coats Sylko Metálico é uma linha composta de alta 

engenharia para bordado à máquina e costura 

decorativa. Seu brilho superior e operação sem 

problemas torna  Sylko Metálico uma escolha popular 

entre as melhores bordadeiras do mundo que buscam 

desempenho excepcional e enfeites luxuosos.

As recomendações de tamanho de agulha são apenas um guia e, em última análise, dependem da aplicação de costura.

METALLISED
POLYSTER WITH

NYLON CORE YARN

sylko metallic

sylko pearl

lucence

signal

epic 
multicolour

gral 
multicolour



ENTRETELAS PARA BORDADOS COATS PERMESS 

A Coats e a Permess firmaram uma parceria para 

fornecer uma ampla variedade de entretelas de 

marca conjunta para a indústria de vestuário. Os 

recursos de vendas, distribuição e serviço técnico 

da Coats em todo mundo são uma combinação 

perfeita para a expansão, experiência e tecnologia 

de fabricação da Permess. Juntas, elas oferecem valor 

agregado à indústria de vestuário por meio de:

• Qualidade consistente em todo o mundo

• Suporte técnico rápido e amostragem

• Prazos de entrega rápidos e confiáveis com 

base nos estoques locais nas unidades da 

Coats

• Produtos inovadores

GAMA DE PRODUTO OVER-THE-BACK (OTB)

Projetada para o máximo conforto de uso, esta 

linha de entretelas adesivas muito macia se fundem 

na parte de trás do bordado para a proteger a pele 

de linhas grossas.

Duráveis e com padrão Oko-Tex 100, com 

certificação de classe I, são ideais para a maioria 

das aplicações de bordados em roupas para recém-

nascidos, roupas infantis e roupas esportivas.

P019048 é recomemdando para tecidos leves em 

torno de 180 gsm, enquanto P021450 pode ser 

usado como uma alternativa para tecidos mais 

pesados. 

S021450 faz parte de nossa linha Coats Permess 

Ecoverde feitas de entretelas de poliéster 100% 

reciclado de qualidade premium que é certificada 

de acordo com o padrão Global Recycled (GRS). 

Nossas entretelas de poliéster reciclada sustentáveis 

atendem a padrões de alta qualidade e oferecem 

o mesmo desempenho das entretelas de poliéster 

virgem.

Artigo Tipo Substrato Construção
Peso 

approx.
(g/m2)

Largura 
(cm

Comprimento 
(m)

Cores 
Disponíveis Condições de Fusão

Temperatura Pressão Tempo

P019048

Fusível de 
malha circular 
alongamento 
multidirecional

100% polyester Circular knit 32 150 100
050 (white)
053 (ecru)
950 (black)

110-140 3-4 10-15

P021450

Circular 
knit fusible 
multidirectional 
stretch

100% polyester Circular knit 44 150 100
050 (white)
053 (ecru)
950 (black)

130-140 3-4 10-15

S021450
Circular 
knit fusible 
multidirectional 
stretch

100% recycled 
polyester / 

post-consumer 
recycled PET

Circular knit 44 150 100
050 (white) 
053 (ecru)
950 (black)

130-140 3-4 10-15

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

4
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POLYESTER

INTERLINING
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POLYESTER

INTERLINING
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INTERLINING
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Artigo Tipo Substrato Construção Peso aprox.
(g/m2) Largura (cm) Comprimento (m) Cores Disponíevis

PEWS235
Nonwoven, 20°C 
water-soluble

100% polyvinyl 
alcohol

Thermo bonded 35 150 200 050 (white)

PEWS260
Nonwoven, 20°C 
water-soluble

100% polyvinyl 
alcohol

Thermo bonded 60 150 200 050 (white)

PEWF235
Film, 20°C water-
soluble

100% polyvinyl 
alcohol

Film 35 100 200 000 (transparent)

GAMA DE PRODUTOS SOLÚVEL EM ÁGUA

Películas e não tecidos solúveis em água são 

usados como estabilizadores temporários ao 

costurar um desenho de bordado. Nossa seleção 

de estabilizantes solúveis em água se dissolvem 

em água a 20 C em 10-30 segundos, deixando 

o bordado macio e confortável contra a pele. 

Formulado perfeitamente para estabilizar 

tecidos, mantendo a uniformidade e forma do 

bordado.

Os não tecidos são ideais para tecidos delicados, 

onde os estabilizadores rasgáveis podem causar 

danos.

Eles podem ser usados para fazer tecidos tipo 

malha bordados ou autônomo.

 

 
permess otb 

 POLYESTER
INTERLINING 

 
permess

INTERLINING 

 

INTERLINING

permess



Artigo Tipo Substrato Construção Peso aprox.
(g/m2)

Largura 
(cm)

Comprimento 
(m) Cores Disponíevis

PEET040
Nonwoven, Easy 
tear-away in all 
directions

65% viscose / 35% 
polyester

Chemically bonded 40 150 100 050 (white) 950 (black)

PEET055
Nonwoven, Easy 
tear-away in all 
directions

50% viscose / 50% 
polyester

Chemically bonded 55 150 100 050 (white) 950 (black)

GAMA DE PRODUTO DESTACÁVEL

Os não tecidos destacáveis também são usados como 

estabilizadores temporários ao costurar um desenho 

de bordado. Ele pode ser completamente removido 

rasgando suavemente o avesso do bordado após o 

processo de bordado. Depois de remover o forro, ele 

cria uma sensação mais suave e confortável para a 

pele.

Rasgar é especialmente útil para tecidos que precisam 

de alguma estabilização durante o processo de 

CC-BROEMBROIDERY20

bordado, mas não precisam de suporte depois que o 

bordado é finalizado.

Os não tecidos destacáveis podem ser usados em 

vários tecidos. No caso de tecidos finos leves, duas 

camadas são recomendadas.

Nosso não tecidos rasgam-se em todas as direções. 

A mistura de viscose de poliéster fornece maciez, 

durabilidade e resiliência ao desenho do bordado.

 

 
permess otb 
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INTERLINING 
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INTERLINING 

 

INTERLINING

permess


