
POR QUE ESCOLHER PERMESS VERO?

• Feita de 100% algodão orgânico 

• Revestimento adesivo de polietileno de alta densidade (HDPE) para boa  
 lavabilidade, lavagem a seco e secagem na máquina

• Resistente a fusão

• Excelente recuperação de vincos em áreas fundidas antes e depois da lavagem

• Desempenho e percepção ao t equivalentes às entretelas de algodão convencionais 

• Certificado pela Global Organic Textile Standard (GOTS)

• Atende à lista de substâncias restritas da Coats

• Disponibilidade global com serviço local

PRINCIPAIS USOS:

• Camisas

• Blusas

Coats® Permess Vero™

Coats Permess Vero é uma  gama de produtos premium de entretelas 100% algodão  
orgânico, certificada pelo Global Organic Textile Standard (GOTS). Permess Vero pode 
ser usada em aplicações de colarinhos, punhos e bolsos frontais, foi desenvolvida 
especificamente para dar forma,  estabilidade e durabilidade para um visual elegante. 
Nossas entretelas de algodão orgânico sustentável atendem a altos padrões de qualidade 
e apresentam o mesmo desempenho das entretelas de algodão convencionais, a fim de 
manter a estrutura do vestuário e garantir o conforto do produto final.
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Como as condições e aplicações variam consideravelmente no uso de um produto, o cliente e/ou usuário deve assegurar-se de que o produto atende aos requisitos do cliente final e é adequado para o uso final pretendido. A Coats não se 
responsabiliza pelo uso ou aplicação inadequada ou imprópria de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativas. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão 
das informações fornecidas. As folhas de informações do produto são atualizadas periodicamente, certifique-se de consultar a publicação mais recente. A Coats apoia os clientes com conselhos sobre aplicações individuais, mediante 
solicitação; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco. © Copyright reservado 2019

Coats® Permess Vero™

GAMA DE PRODUTOS DE TECIDO FUSIONÁVEL

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

Largura
(cm)

Comprimento 
(cm)

Cores  
disponíveis

Revestimento 
adesivo Condições de fusão

Temperature (C°) Pressure (bar) Time (seconds)

S838977
Fusão 
superior

100% 
algodão 
orgânico

Ponto de 
tafetá

103 90 100

001
(Tempo óptico) 
002
(não óptico)

Polietileno de alta 
densidade Cp 
130 (130 pontos / 
polegada)

140-145 4-5 10-15

S836977
Fusão 
superior

100% 
algodão 
orgânico

Ponto de 
tafetá

148 90 100

001
(Tempo óptico) 
002
(não óptico)

Polietileno de alta 
densidade Cp 
130 (130 pontos / 
polegada)

140-145 4-5 10-15

S837977
Fusão 
superior

100% 
algodão 
orgânico

Ponto de 
tafetá

165 90 100

001
(Tempo óptico) 
002
(não óptico)

Polietileno de alta 
densidade Cp 
130 (130 pontos / 
polegada)

140-145 4-5 10-15
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Coats® Permess Vero™

OUTROS PRODUTOS DA GAMA VERO

Para complementar a linha vero, também temos uma seleção de linhas 
especiais. Cada uma delas tem benefícios adicionais específicos para o uso final.

Nome do Produto Descrição

Tre Cerchi Vero 
Linha 100% algodão feita de matérias-primas sustentáveis de qualidade 
premium que adiciona costuras lindas e brilhantes a uma ampla gama de 
produtos.

Tre Cerchi Vero +
Linha 100% algodão feita de matérias-primas sustentáveis, corantes e 
produtos químicos aprovados pela Cradle to Cradle ™ que adicionam 
costuras lindas e brilhantes a uma ampla gama de produtos.

SUPORTE E EXPERTISE MUNDIAL  

O custo final de qualquer linha também inclui custos ocultos, alimentados pelos 
métodos e ferramentas aplicados a ele. Nossos especialistas sabem exatamente 
como reduzir esses custos, economizar tempo e aumentar a produtividade.

Seamworks 
Instale nosso software Seamworks para calcular com precisão 
os custos antes da produção, acabando com o risco de pedidos 
excessivos ou materiais insuficientes  e ocorrendo custos extras 
desnecessários. A ferramenta Seamworks é fornecida com instalação, 
treinamento e suporte contínuo incluídos. 

Um a um 
Não há necessidade de nos visitar, nossos irão até você. 
Pessoalmente, online ou por telefone, nossos consultores treinados 
lidam com qualquer tipo de problema que uma fábrica pode 
enfrentar, fornecendo uma solução para hoje e um plano para 
eficiência futura. 

Treinamento e Apresentações 
Da seleção da linha  à formação do ponto, do uso da cor 
às soluções de problemas comuns de produção, levamos o 
aprendizado obtido através de anos de experiência e prática através 
de seminários, workshops e apresentações de alto impacto.  

Centro de serviço de bordados 
Nosso Centro de Serviço de Bordado torna o bordado de um 
desenho muito mais fácil, aumentando a produtividade e ao mesmo 
tempo o aprimoramento do próprio desenho. Envie o desenho e  
quaisquer outras questões  por e-mail e nossos técnicos devolverão 
o desenho aprimorado de volta.   

Para reduzir seus custos ocultos, fale com a Coats. De auditorias de tópicos  
em pré-produção aos mais recentes boletins técnicos, fornecermos suporte  
que atinge resultados mensuráveis.  

Para obter mais informações, fale com seu representante Coats hoje ou  
visite coats.com
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