
Dostępne kolory według katalogu kolorów nici ERA.

Wszystkie parametry nici ERA
spełniają wymagania europejskiej normy EN 12590:1999

oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu,
zawarte w obowiązujących aktach prawnych.

Nici

polecane do szycia następujących wyrobów:ERA są

ERA
®

ERA
®

100 % poliester

ERA - to specjalistyczne nici odzieżowe, wykonane według nowoczesnej, rewolucyjnej technologii

nadającej im najlepsze cechy nici rdzeniowych i sztaplowych. Zaprojektowane tak, aby spełniać

najwyższe oczekiwania jakościowe użytkownika. Charakteryzują się optymalnym doborem parametrów

fizyko - mechanicznych, co zapewnia im wysoką wytrzymałość na rozrywanie i bardzo dobrą szwalność.

Wybarwienia są odporne na światło, pranie oraz czynniki chemiczne.

lekka konfekcja damska, męska i dziecięca, bluzki, koszule,
odzież sportowa i robocza, płaszcze, kurtki
Laureat Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich

Nawoje cylindryczno - krzyżowe i krzyżowo - stożkowe.

dtex dtex cN cN m Nm

ERA 120 280 280 821 1 200 1000, 5000 70 - 80

ERA 80 490 496 1 602 2 050 1000, 5000 80 - 90

ERA 50 350 x 2 784 2 306 3 400 1000, 5000 100 - 120

ERA 40E 420 x 2 905 2 797 3 950 5000 120 - 140

artykuł oznaczenie

średnia
masa liniowa

nici

minimalna średnia siła zrywająca

wymagana
przez normę

PN-EN 12590

gwarantowana
przez

„ARIADNĘ”

podstawowe
nawoje

zalecany
nr igły

dane techniczne

tkaniny ciężkie, odzież skórzana, artykuły turystyczne, buty, rękawice
robocze, wykonywanie szwów ozdobnych na wyrobach jeansowych,
szycie dywanów łazienkowych, tapicerka meblowa

tapicerka meblowa, tkaniny ciężkie, odzież skórzana, odzież jeansowa,
galanteria skórzana, artykuły turystyczne
Wyróżnienie miesięcznika “MEBLE PLUS” - “PRODUKT ROKU 2003”

ERA 40 EERA 40 E
ERA 40 E

ERA 50ERA 50

ERA 80ERA 80
odzież damska, męska i dziecięca, średniociężkie tkaniny, odzież
sportowa i jeansowa, odzież ochronna i robocza, artykuły turystyczne

ERA 120ERA 120
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