
El funcionamiento de Coloreel



O primeiro produto da Coloreel e um inovador dispositivo de coloracao 

digital instantanea de linha para maquinas de bordar industriais.  

Colorindo uma unica linha durante a producao do bordado, a Coloreel

da-lhe liberdade total no uso das cores, permitindo a criacao de bordados 

sem limites criativos. 

A Coloreel tambem permite solucoes a alguns dos maiores desafios  

da industria dos bordados actual.

O dispositivo Coloreel

As possibilidades com a Coloreel

 Completa liberdade no desenho e bordados de alta qualidade
A troca de cor na linha pode ser feita rapidamente de uma cor solida para outra ou gradualmente, 
para criar suaves transicoes ou qualquer efeito de cor. Com menos cortes de linha e pontos de troca  
de cor, a Coloreel melhora a qualidade do seu bordado, tanto pela frente como por tras.

 Melhora a producao do bordado e a eficiencia em geral
Apenas e necessario um cone de linha branca por cabeca, o que minimiza o stock de  
linhas. Nao e necessaria a troca de linha o que reduz o tempo entre bordados. 
Por nao haver cortes de linha nem pontos de troca de cor o tempo de producao
e optimizado.

 Sustentabilidade e meio ambiente
A Coloreel contribui para um processo de producao mais sustentavel reduzindo o desperd cio de material
e minimizando o uso de recursos no processo de coloracao.

 Nao requere modificacoes na maquina
A Coloreel e um dispositivo independente que funciona em todo o tipo de maquinas industriais  
para bordar.

Especificacoes

Altura: 81 cm
Largura: 31 cm
Comprimento: 127 cm
Peso: 53 kg
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