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Szanowni Państwo,

mamy przyjemność powitać Państwa na III edycji Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych w Łodzi. 
W tym roku nie tylko zostaliśmy patronem medialnym całego wydarzenia, ale także podjęliśmy ścisłą współpracę 
z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi, której efektem jest ten Przewodnik.

Jesteśmy dumni, że branża tekstyliów technicznych z każdym rokiem przybiera na sile gromadząc coraz więcej 
firm, wprowadzając coraz nowsze rozwiązania i rozszerzając się na coraz dalsze rynki. Dumy przysparza także 
fakt, że sercem tej branży w Polsce jest Łódź, która właśnie na przemyśle włókienniczym urosła w siłę.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Targów będzie dla Państwa okazją do poznania najciekawszych nowinek 
branżowych, zdobycia nowych i odświeżenia już zdobytych kontaktów biznesowych oraz uaktualnienia wiedzy 
naukowej.

Jedno jest pewne – branża tekstyliów technicznych rośnie w siłę w błyskawicznym tempie, co widać m.in. na tego 
typu wydarzeniach.

Dear Ladies and Gentlemen,

We are pleased to welcome you to this 3rd Trade Fair of Technical Textile Products in Łódź. This year, we not only 
became the media patron for the event, but we also established a close collaboration with the International Łódź 
Fair and this guidebook is its outcome.

We are proud that the Technical Textile industry is growing every year by attracting more companies and constan-
tly introducing newer solutions and expanding to further markets. We are proud that in Poland, Lodz is the heart 
of this branch, growing strongly in the textile industry.

We hope that this year’s Fair Trade edition will be an excellent opportunity to discover the industry’s nuances, 
gain new business contacts and solidify existing ones, and learn something new.

One thing is certain – the technical textile industry is growing rapidly as proven by such events as ours.

Dorota Sakowska-Hunt
Redaktor Tetex Magazine
Editor-in-Chief of Tetex Magazine

wstęp / opening
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technicznych tekstyliów. Wspieramy Wasz biznes poprzez publikację artykułów, materiałów 

multimedialnych oraz wpisów w mediach społecznościowych. Współpraca z nami opiera się na wymianie 
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Wystawcy / Exhibitors

NR STOISKA             NAZWA WYSTAWCY                                                         MIASTO                           KRAJ                        
STAND NO.                       EXHIBITOR NAME                                                                                   CITY                                           COUNTRY                        

01 LENARD BCN S.L. Vic Hiszpania
02 ARIADNA S.A. Fabryka Nici Łódź Polska
03 TRICOMED Łódź Polska
04 SCHOELLER GmbH Hard Austria
06 POLEXIM GmbH Łódź Polska
07 MARAND Łódź Polska
08 GLOBTECHNIC Lębork Polska
09 POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Katedra Materiałoznawstwa, 

Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
Łódź Polska

10 BOCHEMIA Radom Polska
11 CLARCHEM POLSKA Łódź Polska
12 PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY Łódź Polska
13 IMAGE Pabianice Polska
17 TARGI TECHTEXTIL Warszawa Polska
19 TETEX York Wielka Brytania
20 FABRYKA NICI AMANDA Sulechów Polska
21 GEDEON Parzęczew Polska
22 KRISTINA TEX Młochów Polska
23 SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST Aleksandria Polska
24 INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX Łódź Polska
25 ŚWIAT LNU Kamienna Góra Polska
25 MIRANDA Sp. z o.o. Turek Polska
26 ZAKŁAD TKANIN TECHNICZNYCH TECHNOTEX Pieszyce Polska
27 TSH-TARCZYŃSKI Luedenscheid Niemcy
28 SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA Konstantynów Łódzki Polska
29 IMP COMFORT Świdnica Polska
30 CHT R.BEITLICH GMBH Łódź Polska
31 TC KOLOR Łódź Polska
32 CONTEC Ksawerów Polska
32 COATS Łódź Polska
33 LACOM GmbH Lauchheim Niemcy
34 PPUH „ANDRA” Sp. z o.o. Zgierz Polska
35 MAGNETIX - GORSZWA Sp.j. Łódź Polska
36 DURAL GmbH Ettlingen Niemcy
37 ELCEN Łódź Polska
38 STEFANO MARDEGAN Mediolan Włochy
39 DULEDO Aleksandrów Łódzki Polska
40 INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA Łódź Polska
42 LOXY POLAND Rumia Polska
43 CAMELA Wałbrzych Polska
44 INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX Łódź Polska
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GERMAN NEEDLE PUNCHING TECHNOLOGY

MACHINERY AND EQUIPMENT FOR
NON WOVEN MANUFACTURING

• NEW MACHINERY
• PRE-OWNED MACHINERY 
• CONTROL SYSTEMS
• COMPONENTS   

www.nomaco.de
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ARIADNA S.A. Fabryka Nici
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6, 
Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź
Tel: 042 253 58 10, Fax: 042 253 58 75
ariadna@ariadna.com.pl 
www.ariadna.com.pl

STOISKO 2

Producent: nici odzieżowych, technicznych i zdobniczych, taśm pasmanteryjnych, 
usług i wyrobów pikowanych. Oferujemy również nici do ubrań roboczych, ochron-
nych oraz odzieży i obuwia specjalistycznego, w tym nici: wysokowytrzymałe TY-
TAN, wodoodporne TYTAN WR, niepalne IKAR i DEDAL, niewidzialne w podczer-
wieni NOKTON

The manufacturer of: industrial and decorative threads, technical threads, haberdashery tapfor sewing of:work wear, protective cloth-
ing, industrial clothing, shoes and uniforms. We offer: high tenacity thread – TYTAN, water resistant thread - TYTAN WR, flame 
retardant thread – IKAR and DEDAL, invisible in the infra-red radiation - NOKTON thread

STOISKO 10

BOCHEMIA
ul. Północna 1, 26-600 Radom
Tel: +48 48 344 12 80, Fax: +48 48 344 12 81
bochemia@bochemia.com.pl
www.bochemia.com.pl

P.P.H.U. BOCHEMIA od 1993 roku oferuje usługi sklejania, laminowania i powlekania materiałów. 
Technologie produkcji umożliwiają sklejanie do 5 warstw materiałów różnego rodzaju oraz docięcie ich na żądaną szerokość. Dys-
ponujemy najnowocześniejszymi dostępnymi technikami sklejania i wykańczania: laminowanie z użyciem klejów typu hot-melt w 
postaci punktów lub błony litej, laminowanie z użyciem folii, web-ów (pajęczynek), siatek, proszków, laminowanie za pomocą klejów 
dyspersyjnych technika powlekania, laminowanie za pomocą natrysku klejami dyspersyjnymi i rozpuszczalnikowymi, napawanie oraz 
laminowanie techniką płomieniową. Szerokości robocze laminowania wynoszą od 1mb do 3,5 mb.

P.P.H.U. BOCHEMIA has been offering gluing, laminating and coating services since 1993. 
Our manufacturing techniques allow us to bond up to 5 layers of different materials and to cut them to the desired width. We have 
the most modern gluing and finishing techniques: the lamination using hot-melt adhesives applied in the form of points or compact 
bond, the lamination with foils, webs, nets, powders scattering adhesives, the spraying, padding and flame lamination using disper-
sion adhesives in coating process, the lamination using water or solvent base adhesives. The working lamination widths range from 
1 meter to 3.5 meters.

PPUH „ANDRA” Sp. z o.o.
ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 5, 95-100 Zgierz
Tel: 42 719-08-90, Fax: 42 716-10-81 
www.andra.pl

Produkujemy produkty tkane, dziane i plecione. 
W swojej ofercie posiadamy: gumy, taśmy, sznurki, pasy, wstążki oraz komponenty tekstylne dla różnorodnych gałęzi przemysłu 
krajowego i zagranicznego. Posiadamy certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO 9001-2008 i OEKO-TEX® STANDARD 100.

STOISKO 34

CAMELA
ul. Cicha 5, 58-300 Wałbrzych
Tel: +48 74 88  70 705/706
camela@camela.pl
www.camela.pl

STOISKO 43

Camela SA specializes in producing clothing thermo-adhesive interlinings, elastic linings, mesh linings and clothing tapes. We pro-
duce laminates and technical products such as fabrics for printing. Our products can be found within clothing industry, lingerie, foot-
wear, furniture, automotive and many other.

Camela SA produkuje wkłady odzieżowe, podszewki oraz taśmy. Oferta obej-
muje również laminaty i wyroby techniczne – pod druk. Zastosowanie w prze-
myśle odzieżowym, bieliźniarskim, obuwniczym, meblarskim, motoryzacyjnym, 
reklamowym. Realizując pełny proces produkcji od przędzy - do gotowego wy-
robu produkty są kontrolowane na każdym etapie.

lista wystawców / exhibitors list
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CHT R.BEITLICH GMBH
Sienkiewicza 82/84 90-318 Lodz
Tel: +48 42 630 27 75
biuro@cht.pl
www.cht.com

STOISKO 30

CLARCHEM POLSKA
93-228 Łódź, ul. Wedmanowej 3
Tel: +48 42 611 54 33
biuro@clarchem.pl
www.clarchem.pl

STOISKO 11

Clarchem Polska Sp. z o.o. is the exclusive representative of Archroma company in Poland. Archroma was established in september 
2013 from 3 Clariant industries: textile, paper and emulsion. Clariant was created in 1995 as a part of company Sandoz - chemical 
producer, which was raised in Bazylea in 1886. The Company Clarchem is also an exclusive representative of Datacolor, which pro-
duce software and hardware for color measurement and color formulation and company Sanitized, which is a biocidal agent producer.

Clarchem Polska Sp. z o.o. jest jedynym przedstawicielem firmy Archroma na 
terenie Polski. Archroma powstała w wrześniu 2013 z trzech działów Firmy Cla-
riant :tekstyliów, papieru i emulsji. Sam Clariant został założony w 1995 roku 
jako część wydzielona z firmy Sandoz - firmy chemicznej, która została założona 
w Bazylei w 1886 roku. Firma Clarchem jest również wyłącznym przedstawi-
cielem firm Datacolor, producenta rozwiązań w dziedzinie pomiaru koloru oraz 
tworzenia jego receptur oraz firmy Sanitized, która wytwarza środki o działaniu 
biobójczym.

COATS
ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź 
Tel: +48 42 2540390, Fax: +48 42 2540424
coats.polska@coats.com
www.coatscrafts.pl

STOISKO 32

Coats the world’s leading industrial thread business apply innovative techniques to develop technical products e.g aramids, tracer 
threads and fibre optics. The Coats Engineered Yarns range includes specially finished ripcords, technical yarns for fibre optic cables, 
strings for tea bags, medically threads, withdrawal cords for tampons and many more. 

Coats wiodący producent nici, stosuje innowacyjne techniki opracowując pro-
dukty specjalistyczne takie jak aramidy, nici identyfikacyjne i światłowody. Oferta 
przędz technicznych Coats zawiera specjalnie wykończone nici rozrywające i 
techniczne przędze do produkcji kabli światłowodowych, sznurki do torebek her-
baty, nici medyczne, sznurki do tamponów i wiele innych.

DULEDO
95-070 Aleksandrów Łódzki, 
ul. Piotrkowska 6c
Tel: +48 42 712 17 40, 
Fax: +48 42 712 17 56
duledo@duledo.pl
www.duledo.pl

STOISKO 39

Firma DULEDO oferuje również rozwiązania w zakresie zastosowań przędz 
specjalnych jak aramidy, przędze niepalne, hybrydowe, z włóknem węglowym, z 
włóknem szklanym, mieszanki :polyester / nitka stalowa, polyester / wełna, twa-
ron® ciągły i cięty, high-vis. Firma oferuje także rozwiązania w zakresie zasto-
sowań przędz specjalnych dla odzieży ochronnej dla strażaków, hutników, służb 
mundurowych, w przemyśle samochodowym – osłony na silniki, pasy bezpie-
czeństwa, ponadto do produkcji filtrów, blokad przeciwogniowych, materiałów o 
właściwościach izolacyjnych dla turbin i silników w samolotach.

CONTEC
Ul. Łódzka 78, 95 - 054 Ksawerów
Tel: +48 42 227 11 40, Fax: +48 213 84 27
info@contec.pl
www.contec.pl

STOISKO 32

For last 20 Years Contec is the leading partner for confectionery industry in Poland and Europe. Our customers are major manufactur-
ers of clothing, underwear, furniture, mattresses, footwear and representatives of the automotive industry. Experience gained in coop-
eration with solid and professional suppliers, let us set market trends and support our Clients with knowledge and new technologies.

Contec od ponad 20 lat jest wiodącym partnerem firm konfekcyjnych w Polsce 
i w Europie.  Naszymi klientami są najwięksi producenci odzieży, bielizny, me-
bli, materacy, obuwia oraz przedstawiciele branży automotive. Doświadczenie 
zdobyte we współpracy z rzetelnymi i profesjonalnymi dostawcami pozwala nam 
wyznaczać nowe trendy na rynku oraz wspierać firmy wiedzą i najnowszymi 
technologiami.

Jesteśmy światową grupą produkującą chemikalia specjalistyczne.
Od ponad 60 lat oferujemy innowacyjne produkty i usługi wysokiej jakości w 
wielu dziedzinach przemysłu: włókiennictwo, sitodruk, farby i powłoki, pralnie 
przemysłowe, materiały budowlane

We are a worldwide operating group of companies producing special chemicals.  For more than 60 years we have offered innovative 
and high-grade products and services in numerous industrial fields and markets: textile industry, screen printing industry, paints & 
coatings, cleaning & care, paper & pulp, garment, industrial laundries, model & mould making, building materials.

lista wystawców / exhibitors list
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STOISKO 36

DURAL GmbH
Pforzheimer Str . 176, 76 275 Ettlingen
Tel: +49 7243 726 70
info@dural.de
www.dural.de

Dural GmbH ma swoja siedzibę w Ettlingen ,w Niemczech . 
Firma została założona w roku 2004 i jest częścią koncernu IFS Industries Inc. z USA. Produkuje i sprzedaje innowacyjne i dedyko-
wane kleje między innymi dla przemysłu tekstylnego i motoryzacyjnego. Jako producent klejów i polimerów , DURAL / IFS obsługuje 
klientów przemysłowych na całym świecie. Firma produkuje szeroką gamę ekologicznych klejów i wykorzystuje innowacje z badań 
chemicznych , w celu opracowania produktów dla specyficznych wymagań swoich klientów. Nasza oferta produktowa obejmuje po-
nad 250 różnych wyrobów w ponad 1200 wariantach w tym kleje termotopliwe na bazie PUR, PO, EVA oraz PSA i całą gamę środków 
serwisowych. Nasze nowoczesne centrum dystrybucyjne w Niemczech pozwala na bardzo elastyczną i niezawodną organizację 
dostawa w optymalnie krótkim czasie .

DURAL GmbH is based in Ettlingen near Karlsruhe, Germany. 
It was founded in 2004 and is a subsidiary of IFS Industries, Inc. from the USA. The company produces and distributes custom-de-
signed and innovative adhesive systems in Europe for the: graphic arts industry, woodworking industry, automotive and textile indus-
try, paper and packaging industry. As a manufacturer of glues/adhesives and polymers, DURAL / IFS serves wholesale customers 
and industry throughout the world. The company manufactures a wide range of environmentally-friendly glues/adhesives and utilizes 
innovations from chemical research, in order to develop products with customer-specific requirements. Our extensive range includes 
more than 250 different products in more than 1200 variants: Hot-melt adhesives (reactive PUR + PO HM + EVA HM + pressure sen-
sitive HM), Dispersions (PVAc, EVA), Service products (primers, cleaners, release agents), A large distribution centre near Karlsruhe 
enables us to achieve a high level of flexibility and continuity forshipments while keeping to very short delivery times .

lista wystawców / exhibitors list
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ELCEN
Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia
Tel: +48 58 770 16 50
elcen@elcen.eu
www.elcen.eu

STOISKO 37

FABRYKA NICI AMANDA
66-100 Sulechów, ul. Łochowska 4
Tel: +48 68 385 07 00, Fax: +48 68 385 07 15
amanda@amanda.com.pl
www.amandanici.pl STOISKO 20

GLOBTECHNIC
Wyczółkowskiego 1, 84-300 Lębork
Tel: +48 61 279 44 55
info@globtechnic.pl
www.globtechnic.pl

STOISKO 8

Elcen Sp. z o.o. to firma produkcyjna specjalizująca się w recyclingu wyselek-
cjonowanych odpadów PET (politereftalan etylenu). Zakład mieści się na terenie 
Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. Oferujemy: płatek, włókno oraz 
geowłókninę z poliestru z certyfikatami ITB i IW. Posiadamy własne laborato-
rium. Dostarczamy wyroby na terenie Polski oraz UE.

Elcen Sp. z o.o. is a production company specialising in the recycling of sorted PET (polyethylene terephthalate) waste. The recycling 
facility is located in the Baltic Port of New Technologies in Gdynia. We offer: flakes, fibre and geotextiles with certificates of the Polish 
Building Research Institute (ITB) and Textile Research Institute (IW). We own our own laboratory. We deliver products in Poland and 
the EU. 

STOISKO 21

Od 1992 roku producent  dzianin osnowowych,  siatek o zastosowaniu technicznym, medycznym, do odzieży sportowej. 
Specjalizacją jest produkcja dzianin wysokowytrzymałych, trudnopalnych,
z przeznaczeniem dla ratownictwa medycznego, straży pożarnej, branży militarnej. W ofercie są również dzianiny stosowane w wy-
robach ortopedycznych oraz siatki dystansowe 3D.

Since 1992 manufacturer of warp knittings: linings, technical and healthcare nettings for garments. 
Specializes in the production of hightenacity, flameretardant knittings for medical.

zapięcia, zatrzaski i zapinki do pokrowców, plandek, tkanin technicznych, lazy 
jack, toreb, namiotów, wyrobów skórzanych, tapicerstwa technicznego, wyposa-
żenia służb ratunkowych i wojska.
LOXX - Germany - zapinki typu Tenax
DOT- USA - napy, oczka ( remizki, przelotki )
Q-SNAP - NL - zapięcia

IMAGE
Sempołowska 29, 95-200 Pabianice
Tel: +48 42 213 93 11
image@image-press.com.pl
www.image-press.com.pl

STOISKO 13

Produkujemy tkaniny w różnym układzie splotu i gęstości, w szerokości 55 - 220 
cm, o masie 70 - 900 g/m2. Tkamy z bawełny, poliestru, lnu, juty, wiskozy, po-
lipropylenu, akrylu, poliamidu i z ich mieszanek oraz z przędzy barwionej.
Tkamy tkaniny płaskie, w formie rękawa, w formie worka, w różnych deseniach 
(pasy, kraty), usługowo z powierzonego surowca.

Image - publishing house of journals for clother and Textile branch
- BUSINESS IMAGE - the all-Polish monthly, distribution in centres of trade the clothes and during branch fairs in Poland
- EXPO IMAGE - distribution during branch fairs in Russia, Ukraine as well as Lithuania
- WWW.IMAGE-PRESS.COM.PL - branch internet service

GEDEON
91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3
Tel/Fax:  +48 42 632 7973
gedeon@gedeon.pl
www.gedeon.pl

lista wystawców / exhibitors list
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STOISKO 29

IMP COMFORT
58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 15-17
Tel: +48 (0) 74 85 83 500, Fax: +48 (0) 74 85 83 520
swidnica@comfort.pl
www.comfort.pl

Historia Grupy Industrie Maurizio Peruzzo sięga pierwszych lat po II Wojnie Światowej, kiedy to dwaj bracia: Maurizio i Albino 
Peruzzo uruchomili w Spółce Valpadana produkcję materaców na bazie odpadów tekstylnych. W Polsce początek Grupy IMP wiąże 
się z wprowadzeniem reform wolnorynkowych w roku 1989, kiedy to utworzono Spółkę Polovat. W latach 2000-2007 powstawały ko-
lejne spółki z Grupy IMP, a ukoronowaniem rozwoju było uruchomienie w 2006 roku w Świdnicy nowego zakładu IMP Comfort do pro-
dukcji włókna poliestrowego na bazie płatków PET. Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o. jest liderem w branży włókienniczej, 
tak w Polsce, jak i w Europie. Produkuje zarówno włókno poliestrowe cięte, jak i wyroby z włókna: włókniny wysokopuszyste OVATA® 
oraz igłowane COMTESS® i GEOFORT®. Wyroby Spółki, z uwagi na swoje własności użytkowe, znajdują zastosowanie w wielu 
obszarach: w meblarstwie, budownictwie, odzieżownictwie czy też jako elementy wykończenia wnętrza samochodów. Każdego roku 
kreujemy ich nowe walory użytkowe, co pozwala nam zwiększyć zakres ich stosowania. Atutem działalności IMP Comfort jest innowa-
cyjne podejście do procesów produkcji. Naszym sztandarowym wyrobem są włókniny wysokopuszyste typu OVATA®, stosowane po-
wszechnie w meblarstwie oraz przemyśle odzieżowym i motoryzacyjnym. Dla zagwarantowania najwyższej jakości swoich produktów 
Spółka IMP Comfort wdrożyła System Zarządzania Jakością spełniający wymogi normy PN – EN ISO 9001 oraz uzyskała inne cer-
tyfikaty: OEKO – TEX STANDARD 100, FIRA, INTERTEK, ATEST HIGIENICZNY a także CERTYFIKAT CE na wyroby geotekstylne.

The history of the Industrie Maurizio Peruzzo Group dates back to the first years after the World War II, when two brothers: 
Maurizio and Albino Peruzzo launched the production of textile waste-based mattresses. The beginnings of the IMP Group in Poland 
are connected with the introduction of free market reforms in 1989, when the Polovat Company was established. The years 2000-2007 
have brought the establishment of other IMP Group companies, the crowning of the development being the opening of a new IMP 
Comfort plant for the production of PET flakes-based polyester fibre. Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o. is the leader in the 
textile industry, both in Poland and in Europe. It produces polyester staple fibre as well as fibre-based products: high fluffy nonwovens 
OVATA® and needle-punched non wovens COMTESS® and GEOFORT®. The Company’s products, in view of their functional 
properties, are used in many areas, such as: furniture, construction and clothes industry or as elements of car interior finishes. Each 
year we create their new functional properties, which allows us to increase the scope of their application. The IMP Comfort’s asset 
is the innovative approach to the production processes. Our flagship products are the OVATA®, high fluffy nonwovens, commonly 
used in the furniture and clothes and automotive industries. In order to guarantee the highest quality of its products, IMP Comfort 
has implemented a Quality Management System meeting the requirements of the PN – EN ISO 9001:2009 norm and has obtained 
other certificates: OEKO – TEX STANDARD 100, FIRA, INTERTEK, the HYGENIC APPROVAL as well as the CE CERTIFICATE for 
geotextile products and.. 

IMP COMFORT, polska spółka wchodzącą w skład włoskiej 
grupy przemysłowej Industrie Maurizio Peruzzo [IMP], jest  
liderem branży włókienniczej w Polsce i w Europie. Produ-
kuje zarówno włókno poliestrowe cięte, jak i wyroby na bazie 
włókna: włókniny wysokopuszyste OVATA® [OWATAR] oraz pła-
skie: COMTESS® i GEOFORT®. Wyroby Spółki, z uwagi na swoje  
własności użytkowe, znajdują zastosowanie w wielu obszarach: 
meblarstwie, motoryzacji, odzieżownictwie oraz budownictwie. 
Dla zagwarantowania najwyższej jakości swoich produktów Spół-
ka Comfort wdrożyła System Zarządzania Jakością spełniający 
wymogi normy PN – EN ISO 9001:2009 oraz uzyskała szereg cer-
tyfikatów potwierdzających  jakość dostarczanych wyrobów, m.in. 
OEKO – TEX STANDARD, FIRA, INTERTEK, IOS–MAT.

tel. +48 (0) 74 85 83 500
fax +48 (0) 74 85 83 520

www.comfort.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI:
58-100 ŚWIDNICA

ul. Inżynierska 15-17

     OVATA®

             WŁÓKNO
          POLIESTROWE

     GEOFORT®,
           COMTESS®
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STOISKO 40

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
Tel: +48  42 61 63 101
Fax: +48  42 67 92  638
info@iw.lodz.pl
www.iw.lodz.pl

Instytut Włókiennictwa (IW) jest najstarszą placówką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego w Polsce założoną 
w 1945 roku. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie: inżynierii materiałowej, 
polimerów, chemii włókienniczej, nano- i mikro-technologii, ochrony środowiska, biotechnologii i technik i technologii włókienniczych.
Uczestniczy w budowie gospodarki opartej na wiedzy poprzez wdrażanie do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii i nowej 
generacji materiałów włókienniczych. 
Wydział Produkcji Doświadczalnej posiada park maszynowy który pozwala na podjęcie produkcji wszelkiego typu materiałów włó-
kienniczych takich jak: włókniny i kompozyty ocieplające, włókniny i kompozyty wodooszczędne dla rolnictwa i do pielęgnacji betonu, 
włókniny i kompozyty o przeznaczeniu technicznym, włókniny filtracyjne, tkaniny odtworzeniowe trwale trudno zapalne, tkaniny tech-
niczne, dzianiny aktywne, dzianiny specjalnego przeznaczenia, antyalergiczne pokrowce pościeli ARGO Plus®, koszulki do aparatów 
do przetaczania krwi, taśmy do kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, filtry FIPRO®, koszulki termokurczliwe, wstęgi do 
kwiatów (różne kolory). 
Wydział Produkcji Doświadczalnej posiada Certyfikat Zarządzania Jakością PCBC Nr 388/6/2015 i Międzynarodowy Certyfikat IQNet.

Founded in 1945, the Textile Research Institute (IW) is the oldest textile industry study and research institution in Poland. 
It conducts interdisciplinary research and development and implementation works in the following fields: material engineering, poly-
mers, textile chemistry, micro- and nanotechnologies, environmental engineering, biotechnology and textile technologies.
The institute participates in building knowledge-based economy by implementing innovative technologies and new generation textiles 
into industrial practice. 
The Experimental Production Department has a machine park that allows for production of any type of textile materials such as: non-
woven textiles and composites for insulation, water-saving nonwoven textiles and composites for agriculture and for concrete curing, 
nonwoven textiles and composite for technical use,  filter nonwovens, durably fire-retardant replacement textiles/historical woven 
replicas, technical textiles, active knitwear, special purpose knitwear, hypo-allergenic bedding covers ARGO Plus®, tube filters for 
blood transfusion equipment, electroenergetic and telecommunications cable tapes, FIPRO® filters, heat-shrinkable braided tubing, 
ornamental ribbons (different colours). 
The Experimental Production Department holds PCBC Quality Management Certificate No. 388/6/2015 and IQNet International Cer-
tificate.

STOISKO 22

KRISTINA TEX
Urzut ul. Lazurowa 2, 05-831 Młochów
Tel: +48 22 739 95 07 , +48 501 100 139 
Łódź 93-232, ul. Lodowa 87
Tel: +48 42 649 16 83, 649 16 73

Firma Kristina Tex działa na rynku dziewiarskim ponad 20 lat. 
Współpracujemy z doświadczonymi firmami w Polsce i zagranicą. Zajmujemy się sprzedażą przędz akrylowych, fantazyjnych, mulin, 
multikolorów, melange oraz różnego rodzaju mieszanek z wełną, bawełną,poliamidem.Posiadamy szeroką gamę kolorystyczną po-
szerzaną o nowe trendy na rynku. Głównym celem firmy jest zadowolenie klienta i ciągły rozwój. Naszym atutem jest wysoka jakości 
przędz, niska cena i bardzo dobre warunków współpracy. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

The company Kristina Tex works for more than 20 years.
The company Kristina Tex works for more than 20 years. We work with experienced companies in Poland and abroad. We sell acrylic 
yarn, fancy, mulin, multicolour, melange and various blends with wool, cotton, polyamide. We have a wide range of color extended 
with new trends in the market. The main goal of the company is customer satisfaction and continuous development. Our advantage 
is the high quality yarns, low price and very good conditions for cooperation. 
We invite you to familiarize with our offer.

firma@kristina-tex.pl
www.kristina-tex.pl
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LACOM GmbH
Anton-Grimmer-Straße 7,73466 Lauchheim
Tel: +49 / 7363 951 - 0, 
Fax: +49 / 7363 951 - 481
info@lacom-online.com
www.lacom-online.de

STOISKO 33

LENARD BCN S.L.
C/Sabadell 3. Pol. Ind. Sot dels Pradals 
08500 Vic (Barcelona) SPAIN
Tel: +34 938 869 212
info@lenardbcn.com
www.lenard.tech

STOISKO 1

Lenard bcn , została założona w 1996 roku (Hiszpania region Barcelony). Głów-
nym założeniem firmy było badanie i wprowadzanie  włókien do produkcji tkanin 
technicznych i aplikacja różnych wykończeń. Dzięki tej długiej i wytrwałej pracy 
stworzyliśmy innowacyjne tkaniny o ochronie stałej, które maja zastosowanie 
we wszystkich sektorach.
Nasze techniczne tkaniny powstały dzięki ścisłej współpracy między działem 
handlowym i działem I+D. Bardzo pomocni są również klienci ostateczni, którzy 
kierują nas pod kątem potrzeb ochrony oraz zagrożeń. Gama tkanin Lenardbcn 
jest bardzo szeroka i spełnia oczekiwania każdego klienta.

MARAND
93-478 Łódź, ul. Burtowa 10
Tel: +48 42 6800 200, Fax: +48 42 6827 495
biuro@marand.pl
www.marand.pl

STOISKO 7

Marand to polska firma produkująca wysokiej jakości dzianiny osnowowe. Spe-
cjalizujemy się w produkcji dzianin o masie od 15 do 250 g/m2 w szerokiej ga-
mie kolorystycznej. Dzianiny techniczne, podszewkowe, welury, szermezy, tiule, 
szyfony. Wykwalifikowana kadra, bogate doświadczenie oraz przędze najwyżej 
jakości gwarantują wysoką jakość naszych produktów. 

Marand is a Polish company producing high quality warp knitted fabrics. We specialise in production of technical textiles of weight 
from 15 to 250 gsm in wide range of colours. This includes scrims, tulles, meshes, velours (brushed), tricots, linings and others. Qu-
alified specialists, extensive experience, best quality yarns result in the highest quality of our products.

MAGNETIX - GORSZWA Sp.j.
91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 18
Tel: +48 42 683 18 40
igormarczak@magnetix.pl

STOISKO 35

Firma „Magnetix” specjalizuje się w laminowaniu płomieniowym i klejowym typu 
Hot-Melt. Świadczymy kompleksową usługę laminowania różnymi technikami 
wraz z usługą wykrawania zlaminowanych tkanin, a także wygrzewania wykro-
jonych elementów oraz szycia. Dzięki nowoczesnym technologiom nasza firma 
jest innowacyjna i przyjazna środowisku. 

”Magnetix” company provides comprehensive service of flame or adhesive lamination together with the service of cutting out the 
laminated fabrics and with heating the cutted elements in the HF welding technology. Thanks to modern technology our company is 
an innovative and environmentally friendly.

LOXY POLAND
ul. Kolejowa 50, 84-230 Rumia
+48 663 228 300
biuro@loxy.pl

STOISKO 42

PRODUCENT - taśm odblaskowych do naszywania ( pipingów, webbingów, itp.) 
- folii i pras termo transferowych ( napisów odblaskowych ) - maszyn i taśm do 
uszczelniania szwów - kamizelek odblaskowych

MANUFACTURER - Reflective tapes  sew-on  (Piping, webbing etc.) - Transfers and presses (reflective logos) - Seam sealing ma-
chines  and 1, 2, 3 - layer seam sealing tapes - Safety vests

Maszyny laminujące i powlekające firmy Lacom służą do aplikacji termopla-
stycznych i reaktywnych hotmeltów służących do produkcji wysoce oddychają-
cych laminatów oraz pokryć pełno - powierzchniowych (nieprzepuszczających). 
Szeroki zakres elastycznych laminatów, stosowanych przy produkcji: tkanin 
technicznych, materiałów obiciowych w przemyśle samochodowym, transpo-
rcie, odzieży wielofunkcyjnej, medycznej, przemysłowej, wykłądzinach podło-
gowych, budownictwie.
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Miranda Sp. z o.o.
ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek
Tel.: +48 63 280 01 00
Fax: +48 63 280 01 11
miranda@miranda.pl
www.miranda.pl

STOISKO 25

Jesteśmy nowoczesnym producentem wysokiej jakości i zaawansowanych 
technologicznie tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamidowych i mieszanych, 
a także gotowych produktów o unikalnych walorach użytkowych.  Stale rozsze-
rzamy i udoskonalamy gamę dzianinowych i tkaninowych nośników pod druk, 
przygotowanych z myślą o różnych technologiach druku.

We are a modern manufacturer of high-quality and high-tech polyester, polyamide and mixed woven and knitted fabrics, as well as 
finished products with unique utility values. We continuously develop and improve the range of knitted and woven media for printing 
in order to comply with different printing technologies.

STOISKO 6

POLEXIM GmbH
94-104 ŁÓDŹ, ul. Obywatelska 129/131
Tel/Fax: +48 42 640-48-47
polexim@polexim.com.pl
www.polexim.com.pl

POLEXIM GmbH . Producent pasmanterii.
W naszej ofercie dostępne są : gumy tkane i dziane, gumy i taśmy żakardowe z napisem lub logo klienta, gumy obuwnicze i tech-
niczne, gumy szelkowe i ortopedyczne, gumy do bielizny i odzieży, gurty i sztywniki gurtowe, taśmy, wypustki, lamówki, sznurówki, 
smycze i sznurki żakardowe. Na nasze wyroby poosiadamy certyfikat OEKO - TEX® STANDARD 100.

POLEXIM GmbH . Haberdashery Manufacturer.
Our offer includes : elastic and knitted bands, elastic jacquard bands and tapes with inscription or customer’s logo, footwear and 
technical elastic bands, brace and orthopaedic elastic bands, underwear and garment elastic bands, petersham and stiffeners, tapes, 
insets, trimmings, shoe-strings, lanyards and jacquard strings. We have OEKO - TEX® STANDARD 100 Certificate for our products.

INSTYTUT TECHNOLOGII 
BEZPIECZEŃSTWA 
MORATEX
90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3
Tel: +48 42 637-37-10, 
Fax: +48 42 636-92-26 
itb@moratex.eu
www.moratex.eu STOISKA 24 i 44

Prace projektowe w zakresie osobistych ochron balistycznych, 
przeciwuderzeniowych, technicznych wyrobów włókienniczych oraz wdrażanie 
ich rezultatów do produkcji. Instytut posiada laboratoria: Badań Metrologicznych, 
Badań Balistycznych, Badań Chemicznych oraz Zakład Certyfikacji Wyrobów 
realizujące usługi badawcze i certyfikacyjne.

STOISKO 9

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Tel. +48 042 631 33 17, Fax: +48 042 631 33 18
LAB-TEX@info.p.lodz.pl
www.k48.p.lodz.pl

Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii  Włókienniczej PŁ prowadzi działalność naukowo-badawczą z 
zakresu materiałoznawstwa, towaroznawstwa, technologii przędz i włóknin oraz metrologii włókienniczej. W ramach Katedry pracuje 
Laboratorium Akredytowane LAB-TEX (nr AB 1421).

Department of Material and Commodity Sciences and Textile Metrology of Lodz University of Technology conducts research 
in the area of material science as well as commodity science, spinning and non-woven technologies. Very strong activity is also in 
the area of textile metrology. Within the Department the accredited Laboratory Lab-Tex offers its services (no. of certificate AB 1421).
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SCHOELLER GmbH
Spinnereistraße 10, A-6971 Hard
Tel: +43 5574 609 1145
Fax: +43 5574 609 1304
info@schoeller-wool.com   
www.schoeller-wool.com

STOISKO 4

Schoeller- przędzalnia czesankowa i farbiarnia przędzy.
Gama produkowa obejmuje: przędze dziewiarskie, funkcyjne, techniczne i do 
tkanin używanych w motoryzacji.
Zastowanie przędz technicznych :  odporność na cięcie, temperaturę , ścieranie.
Przędze antystatyczne, przędze używane w tkaninach przy transmisji danych, 
przędze do szycia.

STOISKO 23

SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST
Centrala: Aleksandria 6, 95-035 Ozorków
Tel: +48 42 718 36 28, +48 42 718 36 44
sakoexpo@sakoexpo.com.pl
www.sakoexpo.com.pl

Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce działających w branży tekstyliów technicznych. 
Zajmujemy się kompleksowym zaopatrywaniem naszych klientów w wysokiej jakości plandeki i inne materiały do produkcji hal na-
miotowych, plandek samochodowych, reklam zewnętrznych, tuneli rolniczych, itp. Współpracujemy z najlepszymi producentami eu-
ropejskimi. Kompleksowa i profesjonalna obsługa klientów jest głównym nurtem polityki firmy. Zapraszamy do naszych oddziałów w 
całej Polsce!
We are one of the biggest companies in the technical textiles industry in Poland. 
We provide our clients with high-end tarpaulins and other materials for tent halls, banners and production of agricultural tunnels. Visit 
us at one of our 4 local branches or our e-shop!

Oddział Warszawa
Kłobucka 7, 
02-699 Warszawa
+48 22 899 33 82
warszawa@sakoexpo.com.pl

Oddział Południe
Armii Krajowej 28, 
42-520 Dąbrowa Górnicza
+48 32 616 81 94
poludnie@sakoexpo.com.pl

Oddział Łódź
Rojna 69C,
91-134 Łódź
+48 42 656 09 51
lodz@sakoexpo.com.pl

Sklep internetowy
www.sklep.sakoexpo.com.pl
24h / 7 dni w tygodniu
+48 607 770 236
sklep@sakoexpo.com.pl

Schoeller is a worsted spinning and dyeing mill. The product range includes Hosiery-, Functional-, Industrial-, Technical and Au-
tomotive Yarns. Technical Yarn applications: Protection from Heat, Protection from cuts, Protection from abrasion, Antistatic, Data 
transmission, Sewing Yarn. 

PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY 
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Tel: +48 42 632 23 15, 
Fax: +48 42 632 31 30
pewos@op.pl
www.przeglad-wlokienniczy.pl

STOISKO 12

Jesteśmy branżowym, ogólnopolskim miesięcznikiem o tematyce włókienniczej, 
odzieżowej i skórzanej. Ukazujemy się od 1945 roku. W każdym numerze „Prze-
glądu” znajdą Państwo branżowe aktualności: informacje o działalności firm 
przemysłu włókienniczo-odzieżowego, informacje o najważniejszych targach i 
konferencjach, opinie i rozmowy z przedstawicielami przemysłu i handlu, nowo-
ści technologiczne, tendencje w tekstyliach, odzieży i skórze.

We are a professional Polish monthly focusing on textile, clothing and leather industry. We have been present on the market since 
1945. In every issue of the magazine you will find the latest news: information about companies of the textile and clothing industry, 
information on most important fairs and conferences, various comments and opinions, interviews with the industry representatives 
and sales managers, technological novelties, as well as tendencies in textile, clothing and leather industries.

STEFANO MARDEGAN
Via Arona 6, 20149 Milan, Italy
Tel: +39 0234538689
info@mardegan.com
www.mardegan.com

STOISKO 38

Stefano Mardegan srl zajmuje się produkcją i sprzedażą tkanin technicznych 
i materiałów outdoor. Spółka jest wyspecjalizowana w produkcji materiałów ny-
lonowych, poliesterowych kolorowych i resynatów w PU; tkaniny jednostronnie 
i dwustronnie lakierowane w PU i PCV; sztuczne skóry;

Stefano Mardegan srl produces and wholesales technical and outdoor textiles. The firm is specialized in PU coated and dyed Nylon 
and Polyester; One and two sides coated PU and/or PVC textiles; Artificial Leathers; Mesh; Cristal; Laminated fabrics; Printed and 
rough textiles.
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ŚWIAT LNU
ul. Nadrzeczna 1 A , 58-400 Kamienna Góra 
Tel.: +48 75 645-42-56
Fax : +48 75 645-42-01
info@swiatlnu.pl
www.swiatlnu.pl

STOISKO 25

Świat Lnu specjalizuje się w produkcji tkanin oraz wyrobów lnianych i lniano-ba-
wełnianych. Połączenie doświadczenia z nowoczesnym zapleczem technolo-
gicznym pozwala nam kontynuować najlepsze lniarskie tradycje, a równocze-
śnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wymagającego klienta. Naszą ofertę 
kierujemy do producentów odzieży, mebli, leżaków, dekoratorów, hurtowników i 
klienta detalicznego

Świat Lnu is a brand specializing in the production of fabrics and products made of linen and linen-cotton. The combination of our 
experience and the cutting-edge technical facilities allow us to maintain the best linen manufacturing traditions and meet the expec-
tations of customers. Our offer is directed to the manufacturers of clothing, furniture, to interior designers and retail customers.

ZAKŁAD TKANIN 
TECHNICZNYCH 
TECHNOTEX
ul. 9-go Maja 9, 58-250 Pieszyce
Tel: +48 74 83-65-413, +48 74 83-65-339
www.technotex.pl STOISKO 26

Produkujemy tkaniny w różnym układzie splotu i gęstości, w szerokości 55 - 220 
cm, o masie 70 - 900 g/m2. Tkamy z bawełny, poliestru, lnu, juty, wiskozy, po-
lipropylenu, akrylu, poliamidu i z ich mieszanek oraz z przędzy barwionej.
Tkamy tkaniny płaskie, w formie rękawa, w formie worka, w różnych deseniach 
(pasy, kraty), usługowo z powierzonego surowca.

TARGI TECHTEXTIL 
Mołdawska 7 lok. 141, 02-127 Warszawa
Tel: +48 22 494 32 01, 
Fax: +48 22 402 11 71
info@poland.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

STOISKO 17

9-12.05.2017 to termin międzynarodowych targów Techtextil we Frankfurcie 
nad Menem. 1370 wystawców dla 27.500 branżystów zaprezentuje tekstylia 
techniczne i włókniny dla budownictwa, geodezji, rolnictwa, produkcji odzieży 
ochronnej, roboczej i sportowej, przemysłu ciężkiego, samochodowego, che-
micznego, meblowego, medycznego, opakowań oraz ochrony środowiska. 
Równolegle odbędą się targi maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego 
Texprocess.

STOISKO 19

TETEX LTD.
Wielka Brytania
167 Askham Lane, YO24 3JA York
+44 788 497 7809, +44 190 420 6905

Polska
Kłobucka 7, Polska, Warszawa 
+48 22 101 39 98, +48 661 256 017

info@tetex.com
www.tetex.com

Europejski Portal Tekstyliów Technicznych - ŁĄCZYMY BRANŻĘ Techtextil.
Nasz portal internetowy oraz dwujęzyczny kwartalnik dostarcza najnowsze informacje, inspiracje i pomysły ze świata tekstyliów 
technicznych dla producentów i konsumentów. Wspieramy firmy branży tekstyliów technicznych poprzez publikację materiałów pro-
mocyjnych oraz artykułów tematycznych za pomocą najnowocześniejszych środków medialnego przekazu. 
Jesteśmy obecni na portalu, w mediach społecznościowych oraz w postaci drukowanego w nakładzie 1000 sztuk, 
kwartalnika Tetex Magazine.

European technical textiles web portal – UNITING the technical textiles industry
Our web portal and bilingual quarterly brings the producers and consumers the latest knowledge, inspirations and ideas from the 
world of technical textiles. We support the technical textiles industry companies by publishing promotional materials and articles using 
modern communication media. 
We are active on our web portal, in social media and in the Tetex Magazine, a quarterly with a circulation of 5 thousand copies.

lista wystawców / exhibitors list



-20- | TETEX Magazine | więcej na www.tetex.com

TC KOLOR
94-123 Łódź, ul. Oszczepowa 57
Tel.: +48  42 689 09 33
Fax : +48 42 689 97 18
biuro@tckolor.pl
www.tckolor.pl

STOISKO 31

TC KOLOR jest firmą przedstawicielską, oferującą kompleksowe zaopatrzenie 
farbiarni, wykończalni i drukarni w maszyny, sprzęt laboratoryjny, barwniki, pig-
menty oraz pełen zakres środków pomocniczych, w tym produkty do uniepalnia-
nia oraz innych apretur, oleje i smary maszynowe. Oferujemy doradztwo, pomoc 
techniczną i technologiczną oraz serwis maszyn.

TC Kolor represents on Polish textile market the following companies: MCS, TERMOELETTRONICA, EFI – REGGIANI, SALVADE, 
LAFER, UGOLINI, ROLLMAC, TECNORAMA, TONELLO, GRANDIS, COMATEX, X-RITE, LAWSON – HEMPHILL, C&B, WIRA, 
SCHELLING, DOLLFUS, FARBOTEX, RARO CHEM, TEXTAPE, VICKERS, CIL - MOLYGUARD, CTF 2000, SILITEX.

TRICOMED
ul.Świętojańska 5/9 93-493 Łódź
Tel: +48 42 689-65-20, 
Fax: +48 42 684-68-74
sekretariat@tricomed.com
www.tricomed.pl

STOISKO 3

TRICOMED SA to polska firma z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją w pro-
jektowaniu i produkcji wyrobów medycznych. W 2009 roku firma uzyskała sta-
tus Centrum Badawczo-Rozwojowego. Nasza bogata oferta obejmuje przede 
wszystkim implanty medyczne, opatrunki specjalistyczne oraz wyroby uciskowe 
do rehabilitacji blizn.

TRICOMED SA is a Polish company with more than 50 years of tradition in designing and manufacturing medical devices. In 2009, 
the company obtained the status of a Research and Development Centre. Our wide product range includes mainly medical implants, 
specialised dressings and compression garment for rehabilitation of scars.

STOISKO 27

TSH-TARCZYNSKI
An  der Mehr 24, 58511 Lüdenscheid
Tel: +49 2351 985801, Fax: +49 1717457780
office@tsh-tarczynski.com
www.tsh-tarczynski.com

TSH-Tarczynski dystrybutor wielu znanych producentów  komponentów z Europy  Zachodniej. Oferujemy produkty do prze-
mysłu meblarskiego, automotive i obuwniczego. Non Wovens - Innowacyjne  Włókniny techniczne dla wielu  branż. Włókniny do 
laminacji tkanin obiciowych i łączenia  komponentów. Syntetyczne materiały - wkłady, laminaty do wewnętrznych elementów.
Pianki PUR  w blokach z certyfikatami trudnpolaności  FR (certyfikat FR FMVSS 302)
Pianki PUR w rolkach do produkcji laminatów  z certyfikatami trudnopalności FR (certyfikat FR FMVSS 302)

AIRKNIT it’s a perfect component for lamination with furniture fabrics. Eco-friendly substitute of foam in seats.

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW 
ZGODA
95-050 Konstantynów Łódzki 
ul. 8-go Marca 1
Tel./Fax: +48 42 211 16 42
office@zgoda.pl
www.zgoda.pl

STOISKO 28

Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA” jest producentem środków ochrony indywidu-
alnej takich jak: półmaski filtrujące, filtry włókninowe, rękawice ochronne (w tym 
termiczne i anty-przecięciowe), odzież ostrzegawcza, bielizna zawodowa, sor-
benty syntetyczne polipropylenowe. Współpracując z S.I. „ZGODA” wspomaga-
ją Państwo zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

SI “ZGODA” is a manufacturer of personal protective equipment such as: Filtering halfmasks, non-woven filters, Protective gloves, 
High visibility clothing, Professional underwear, Synthetic polypropylene sorbents. Cooperate with S.I. „ ZGODA „ you support em-
ployment and rehabilitation of people with disabilities.

lista wystawców / exhibitors list
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Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych powstało w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy osób, reprezentujących środowiska biznesu, 
akademickie oraz eksperckie. Jest obecnie największą organizacją zrzeszającą, integrującą i reprezentującą środowisko firm rodzinnych 
w Polsce. IFR opiera swój rozwój na aktywności społecznej członków w kołach regionalnych, w zespołach tematycznych oraz inicjatywach 
poszczególnych członków w całej Polsce.

Przystąpiłam do IFR 5 lat 
temu, bo jestem od 30 lat 
przedsiębiorcą i bliskie mi są 
założenia Inicjatywy. W mojej 
rodzinie zawsze prowadzono 
własne działalności i pewnie w 
genach odziedziczyłam ducha 
przedsiębiorczości. Należałam 
i należę do różnych organizacji 
społecznych, ale tylko w 
IFR czuję się, jak u siebie.

Ewa Sobkiewicz
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych 

Cele strategiczne
Budowanie społecznego poczucia, że firma rodz-
inna jest wartością samą w sobie.

Budowanie wspólnoty firm rodzinnych mających 
potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego.

Budowanie systemu wsparcia firm rodzinnych.

Łączymy by budować

Od początku istnienia co roku Inicjatywa Firm Rodzinnych we 
współpracy z władzami samorządów oraz kołami lokalnymi 
organizuje Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych z udziałem 
specjalistów.

Od 2008 roku Prezesem Zarządu był prof. Andrzej Blikle, a 
na ostatnim zgromadzeniu prezesem stowarzyszenia została 
wybrana p. Ewa Sobkiewicz.

Jako pierwszy w Polsce 20 maja 2016 wydzielił się oddział 
wojewódzki – „Oddział Łódzkie” z prezesem Piotrem Błażejewskim.

Na chwilę obecną Inicjatywa zrzesza blisko 700 firm rodzinnych.
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Często spotykamy się z tą nazwą prze-
glądając plandeki dostępne na rynku. 
Co jednak oznacza antystatyczność ma-
teriału, jak się ją uzyskuje i najważniej-
sze – kiedy będziemy jej potrzebować? 
Przygotowaliśmy zestawienie najbar-
dziej potrzebnych informacji.

Czym jest materiał antystatyczny?

Oporność elektryczna materiałów jest 
ważna wszędzie tam, gdzie może po-
wstawać elektryczność statyczna, głow-
nie spowodowana tarciem. Większość 
plastikowych materiałów to naturalne 
izolatory energii elektrycznej, a opor-
ność zwykłych materiałów PVC  mieści 
się w granicach 10E10 Ω - 10E11 Ω (wg 
normy DIN54345 T1). Jednak w pew-
nych okolicznościach pojawia się potrze-
ba zastosowań materiałów z obniżoną 
opornością elektryczną – to właśnie je na-
zywamy „materiałami antystatycznymi”.

Kiedy naładowany elektrostatycznie 
materiał ma kontakt z przewodnikiem, 
przekazanie energii następuje bardzo 
szybko i gwałtownie. Powstała w wy-
niku tego kontaktu iskra jest w stanie 
podpalić gaz, np. w tunelach czy ko-
palniach, a także zniszczyć urządzenia 
elektryczne, przez wywoływanie bardzo 

Materiały antystatyczne
Czym są i kiedy ich używać?

wysokiego napięcia (nawet powyżej 20 
kV) lub zaprószyć ogień. Na szczęście 
natężenie jest bardzo niskie, gdyby 
nie to, połączenie wysokiego napię-
cia i natężenie byłoby groźne dla ludzi.

Wytwarzanie materiałów antystatycz-
nych polega na zmianie materiałów 
izolujących w przewodniki energii elek-
trycznej. Materiał przekształcony w 
przewodnik, ma możliwość ciągłego 
rozpraszania ładunków i utrudnia ich po-
nowne nagromadzenie do niebezpiecz-
nych poziomów.

Czym kierować się przy zakupie ma-
teriałów antystatycznych?

Sprawdź specyfikację tkaniny, dla 
antystatyczności ważny jest wskaź-
nik dla parametru  „oporność po-
wierzchniowa” (wyrażona w omach).

Przykładowy zapis tego parametru 
wygląda tak: 10E9, 10E08, 10E10 
i tutaj trzeba uważać. W tym za-
pisie liczba pojawiająca się za „E” 
to liczba zer, zatem na przykład:

10E08 Ω = 100 000 000
10E10 Ω = 10 000 000 000

Zatem 10E10 jest cyfrą o 100 razy wyż-
szą niż 10E08, co oznacza że posiada 
100 razy większą oporność, zatem 100 
mniejsze właściwości antystatyczne

Szukajmy zatem jak najmniejszej warto-
ści parametru by mieć najwyższe właści-
wości antystatyczne.

Jak uzyskuje się antystatyczność ma-
teriałową?

Istnieją dwa sposoby na uzyskiwanie 
antystatyczności:

Formuła  PVC 
(tzw. „typowy antystatyczny”) – czynniki 
antystatyczne są dodawane do pasty 
PVC na etapie jej wytwarzania. Maksy-
malna oporność elektryczna, jaką osią-
ga materiał w tym procesie to 5x10E9 
Ω. Materiały te mogą być w różnych 
kolorach i mogą być poddane obróbce 
przy zgrzewaniu za pomocą gorące-
go powietrza i wysokiej częstotliwości.

Lakierowanie
(tzw. „wysoce antystatyczne”) – goto-
wy materiał jest powlekany czarnym 
lakierem z grafitem o bardzo wyso-
kich właściwościach antystatycznych 

materiały
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Radosław Łuczak
SAKO-EXPO

(<5x10E9 Ω). Nie ma możliwości zgrze-
wania takich materiałów zgrzewarkami na 
wysoką częstotliwość (HF). Przykładem 
takiego materiału jest B7675 (<10E6 Ω).

Trwałość

W teorii materiały z grupy wysoce an-
tystatycznych utrzymują te właściwości 
praktycznie „wiecznie”. W materiałach 
typowo antystatycznych następuje mi-
gracja czynników mających na to wpływ 
w kierunku powierzchni, co powoduje 
zmiany właściwości antystatycznych:

podczas magazynowania materiału:
zmiana właściwości przebiega dość 
wolno, ale może spowodować że na-
gromadzone na powierzchni czynniki po 
dłuższym czasie przez jakiś okres mogą 
sprawić że materiały mogą być gorzej 
zgrzewalne za pomocą technologii HF.

po montażu docelowym:
czynniki decydujące o właściwościach 
antystatycznych są narażone na wil-
goć w przypadku produktów wewnątrz 
lub/i deszcz w przypadku produktów 
na zewnątrz. Jednak jest sporo różnic 
w obu przypadkach. Może zdarzyć się, 
tak że na zewnątrz utrata właściwości 
może nastąpić już po dwóch latach, 
a ten sam materiał w produkcie we-
wnątrz wciąż utrzymuje satysfakcjonują-
ce właściwości nawet po pięciu latach.

Mimo różnych teorii najbardziej miaro-
dajne są opinie i testy u klientów, biorąc 
je pod uwagę zdają się wskazywać, że 
właściwości antystatyczne maleją z bie-
giem czasu dla obu tych technologii.

Zgrzewanie materiałów antystatycz-
nych

Generalną zasadą jest, że im bardziej 
antystatyczny jest materiał, tym go-
rzej zgrzewalny, natomiast materiały 
wysoce antystatyczne (lakierowanie) 
są całkowicie niezgrzewalne metodą 
HF. Co ciekawe, nawet materiały ty-
powo antystatyczne (formuła PVC), 
które mogą być zgrzewane HF zaraz 
po produkcji, z biegiem czasu (w wy-
niku migracji czynników antystatycz-
nych) mogą stawiać się dużo mniej 
podatne na zgrzewanie tą technologią.

Gdzie stosować materiały antysta-
tyczne?

Wszędzie tam, gdzie mają one 
styczność z urządzeniami elek-
trycznymi o wysokim napięciu, m.in.

przegrody spawalnicze,

tunele powietrzne,

tunele wentylacyjne,

pojemniki do transportu urządzeń elek-
trycznych.

materiały
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Zakład Włókienniczy Biliński

W materiałach prasowych często podkreślacie 
Państwo, że Farbiarnia Biliński jest konkurencyjna 
przede wszystkim z uwagi na swoją innowacyjność. 
W czym dokładnie się ona wyraża?

W naszym zakładzie znajduje się kilka maszyn i rozwią-
zań procesowych, które stanowią o jej innowacyjności. 
Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek polski metodę 
druku cyfrowego (druk natryskowy), która w porównaniu 
z tradycyjną metodą szablonową jest o wiele bardziej 
precyzyjna i ekologiczna. Obecnie jesteśmy w trakcie 
montowania jednej z największych w Polsce maszyn 
stabilizacyjnych (służących do wykańczania materiałów) 
oraz maszyn barwiących. Inwestujemy także w optyma-
lizację procesów produkcji, która ma przyczyniać się do 
oszczędności w firmie, zarówno tych ekonomicznych, 
jak i ekologicznych.

To czym wyróżniamy się na tle podobnych firm to tak-
że działający przy firmie Dział Badawczo – Rozwojowy, 
w którym tworzymy autorskie rozwiązania, znajdujące 
później zastosowania w optymalizacji działania Farbiar-
ni. Większość firm naszej branży bazuje na gotowych 
rozwiązaniach. My natomiast na drodze testów i eks-
perymentów opracowujemy własne technologie. Jest to 
sposób działania porównywalny z tym jak działają insty-
tucje naukowe, nietypowy dla firm z naszej branży.

Czy Dział Badawczo – Rozwojowy współpracuje 
z innymi instytucjami naukowymi?

Właściwie cały czas współpracujemy z różnymi instytu-
cjami nad nowymi projektami. W Farbiarni odbywają sta-
że doktoranci i studenci, także w ramach programu Era-
smus+, cały czas dostajemy również oferty współpracy 
z różnymi instytucjami z całej Europy, zarówno tej stricte 
badawczej, jak i polegającej na wymianie pracowniczej. 
Z Instytutem Moratex uzyskaliśmy patent na metodę 
zwiększenia zakresu maskowania płaskich materiałów 
włókienniczych, natomiast z Instytutem Włókiennictwa 
otrzymaliśmy grant od Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju na realizację autorskiego projektu Euroteka 
Tickotex - aplikacji apretur o specjalnych właściwościach 
przeciwkleszczowych. Cały czas współpracujemy tak-
że z Instytutem Włókiennictwa i Politechniką Łódzką 
nad opracowaniem technologii oczyszczania ścieków.

Farbiarnia Biliński to jedna z najbardziej innowacyjnych firm 

z branży włókienniczej w Polsce, mieszcząca się w Konstantynowie 

Łódzkim. O procesach produkcji i działaniu fabryki rozmawialiśmy 

z jej Głównym Technologiem – Piotrem Stankiewiczem (PS) oraz 

Lucyną Bilińską (LB) – kierownikiem Działu Badawczo – Rozwojo-

wego oraz doktorantką Politechniki Łódzkiej.

O jakich właściwościach mówimy?

Projekt opiera się na wykorzystaniu aplikacji przeciwin-
sektowych i nadaniu im nowych właściwości, m.in. bak-
teriobójczych. Takie apretury są już dostępne na rynku, 
ale jedynie oddzielnie, czyli możemy uzyskać materiał 
„antykomarowy” i antybakteryjny, ale nie ma jeszcze 
możliwości uzyskania jednego materiału, który łączyłby 
te właściwości. Nad tym aktualnie pracujemy.

Wracając do kwestii ekologii – jak dokładnie Far-
biarnia wdraża jej założenia?

Ekologiczne podejście jest dla nas jedną z ważniejszych 
ścieżek rozwoju. Nie tylko z uwagi na misję firmy, ale 
także dlatego, że coraz więcej naszych klientów przy-
kłada do niej wagę. Dla każdej maszyny wprowadzamy 
systemy do odzysku ciepła, czy są to ścieki farbiarskie, 
czy maszyny stabilizujące. Wymienniki ciepła zainsta-
lowane na tych maszynach wykorzystują energię wy-
chodzącą z maszyny i poprzez wymianę cieplną odzy-
skujemy część energii, która służy do ogrzania gazów i 
zimnej wody.

Warto też dodać, że jako jedna z niewielu firm w Polsce 
posiadamy swój własny system oczyszczania wody, co 
pozwoliło nam uzyskać jej zamknięty obieg. Dzięki temu 
znacząco redukujemy jej zużycie – obecnie 40% wody 
udaje się wykorzystać ponownie.

A montowane aktualnie najnowsze maszyny barwiące 
ograniczają zużycie wody i tym samym produkowanie 
ścieków aż trzykrotnie.

PS

LB

LB

LB

PS

LB

PS

Maszyna stabilizująca

wywiad
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A co z odpadami chemicznymi pozostałymi po dru-
kowaniu?

Dzięki stosowaniu metody natryskowej ilość odpadów 
jest w zasadzie niezauważalna, nie ma więc problemu 
z ich utylizacją.

Jak przebiega proces zadrukowywania materiałów?

Proces drukowania cyfrowego to szereg operacji, za-
czynamy od odpowiedniego przygotowania materiału. 
Jest to szczególnie ważne z uwagi na stosowaną me-
todę natryskową – jeśli materiał jest pokryty pyłem lub 
kurzem, wzór może nie dotrzeć do warstwy wierzchniej 
materiału i tym samym nie będzie trwały. Maszyna jest 
programowana na konkretny wzór, proces drukowania 
jest w zasadzie w całości zautomatyzowany. Materiał z 
wzorem jest suszony, parowany, a następnie opierany 
z pozostałości farby. Ostatnim etapem jest suszenie, 
sanforyzacja oraz wykańczanie m.in. zmiękczanie czy 
apretury funkcyjne, o których wspomniała Pani Lucyna. 
Warto dodać, że posiadamy także nasz wewnętrzny 
dział graficzny, projektujący gotowe wzory, z których 
mogą korzystać nasi klienci.

Jak oceniacie Państwo świadomość ekologiczną 
firm, z którymi współpracujecie?

Cały czas widać rozbieżność między firmami polskimi a 
zagranicznymi. Choć trzeba przyznać, że coraz więcej 
rodzimych firm zwraca uwagę na ekologiczność naszych 
technologii, to jednak w porównaniu do krajów wysoko 
rozwiniętych cały czas widać dużą lukę. Dla przykładu 
jeden z naszych szwedzkich klientów, dobierając mate-
riał do swoich produktów zaczyna się nim interesować 
od etapu nawożenia rosnącej jeszcze bawełny, nie trud-
no się domyślić, że na każdym innym etapie jest równie 
wymagający.

Jak widzicie Państwo przyszłość Farbiarni?

Na pewno chcemy dalej się rozwijać zarówno pod ką-
tem technologicznym, jak i naukowym. Zdajemy sobie 
sprawę, że dzisiejszy konsument to konsument świa-
domy, któremu nie jest obojętna jakość oferowanych 
usług, ponieważ wymagania odbiorców są coraz więk-
sze. Patrząc na nasz dotychczasowy postęp, wydaje mi 
się, że zmierzamy w dobrą stronę.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych 
sukcesów.

Rozmawiały Agata Sibilska i Katarzyna Topolska.

PS

PS

PS

PS

Lucyna Bilińska
Kierownik Działu Badawczo - Rozwojowego,
doktorantka Politechniki Łódzkiej.

Piotr Stankiewicz
Główny Technolog Zakładu Włókienniczego 
Biliński w Konstantynowie Łódzkim.

Barwienie materiału - metoda zimnonawojowa (CPD - cold pad dyeing)

Proces drukowania cyfrowego

wywiad
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LEDORAMA
LED 100x50x6000 mm

Profil LedoRama (wersja anodowana
lub surowa) zaprojektowany tak, aby 
połączył ramę i podświetlenie ledowe. 
Za pomocą specjalnych soczewek do-
skonale rozprowadza światło (do 90 cm 
wysokości), dzięki czemu świetnie na-
daje się na podświetlane otoki sklepo-
we. Przy większej wysokości stosujemy 
ledolistwy doświetlające. W środku pro-
filu znajduje się miejsce na schowanie 
zasilacza, tak by nie był on widoczny.

LEDOLISTWA
LED 22x18x6000 mm

Profil ten został specjalnie zaprojek-
towany jako element doświetlający 
do kasetonów reklamowych oraz jako 
element stylowego designu. Jako 
podświetlenie mocuje się go prosto 
i szybko za pomocą listew PVC, (do 
powierzchni drewnianych lub kartono-
wo gipsowych), a także między płyty, 
tak aby stanowił element dekoracyjny.
Idealnie sprawdzi się w nowocze-
snych i tradycyjnych wnętrzach.

ŚCIENNY
52x25x6000 mm

Profil do budowy dwustronnych kaseto-
nów typu frontlit opartych na elastycz-
nym lub twardym licu. Część systemu 
nagrodzonego złotym medalem na 
Międzynarodowych Targach Poznań-
skich EuroReklama 2010. Kompaty-
bilny z profilami PA/PS 125×25 oraz 
PA/PS 40×25. Można je dowolnie 
łączyć do budowy kasetonów otwie-
ranych lub w przypadku potrzeby 
zwiększenia pojemności kasetonu.

Profile aluminiowe SAKORAMY powstały jako odpowiedź na pojawiające się na ryn-
ku zapotrzebowanie na alternatywną prezentację reklam banerowych. Nasze profile są dostęp-
ne w wersji surowej i anodowanej, odpowiednio do wewnętrznej i zewnętrznej prezentacji. Charakte-
rystyczna dla naszych profili jest możliwość ich swobodnej personalizacji, pod kątem danej realizacji.

ARTRAMA
25x20x6000 mm

Łączy solidną oprawę z nowoczesnym 
designem. Jest stworzona w oparciu 
o profile aluminiowe, gdzie na boczną 
powierzchnię ramy nabija się listwy na-
pinające materiał lub płótno. Dzięki temu 
powieszony obraz nie ma widocznej 
ramy. Art Rama może być stworzona w 
dowolnym rozmiarze, można nią opra-
wić obrazy lub reklamy, dając możliwość 
łatwej wymiany prezentowanej treści. 
Sprawdzi się zarówno w domu i firmie.

SYSTEM NA MEDAL

artykuł sponsorowany
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Profile łączymy uchwytami kątowymi. 

Z PŁETWĄ MOCUJĄCĄ
36x30x6000 mm

Specjalne wyprofilowanie umożliwia 
bezpośredni montaż np. do ściany za 
pomocą wkrętów. Montowanie nie wy-
maga stosowania dodatkowych uchwy-
tów mocujących, ani innych łączników. 
Profil jest uniwersalny, bardzo dobrze 
sprawdzi się w prezentacji małej i śred-
niej wielkości wydruków. Najnowsza 
część systemu SAKORAMY, która po-
wstała jako bezpośrednia odpowiedź 
na potrzeby naszych stałych klientów.

DESKA ALUMINIOWA
150x10x6000 mm

Deska aluminiowa pozwala na zamon-
towanie podświetlenia wewnętrznego 
przy zastosowaniu zarówno systemów 
LED, jak i tradycyjnych świetlówek. Do 
budowy dużych kasetonów reklamowych 
konieczne jest wzmocnienie profilem 
PS 36×20. Został zaprojektowany rów-
nież z myślą o zastosowaniu wewnątrz 
pomieszczeń: do cokołów ściennych, 
wykładzin ściennych, podstopnic dla 
schodów granitowych i szklanych. 

EKONOMICZNY
36x20x6000 mm

Uniwersalny profil konstrukcyjny, służą-
cy do prezentowania małych i średnich 
wydruków typu frontlit na elastycznym 
licu.  Dzięki symetrycznej budowie daje 
możliwości wykonania ram w dwóch 
wariantach, bez widocznych z frontu li-
stew napinających, co znacznie podnosi 
estetyczność ramy i nie ingeruje w pre-
zentowany wydruk. Prosty i szybki mon-
taż sprawia, że profil PA/PS 36x20 ide-
alnie sprawdzi się przy każdej realizacji.

KASETONOWY
125x25x6000 mm

Szeroki i mocny profil do prezentacji re-
klamy typu backlit. Można za jego pomo-
cą wykonać kasetony dwustronne, pod-
świetlane świetlówkami starego typu lub 
nowoczesnymi źródłami światła typu LED 
(np. taśma LED). Kompatybilny z profilami 
PA/PS 52×25 oraz PA/PS 40×25. Można 
je dowolnie łączyć do budowy kasetonów 
otwieranych lub w przypadku potrzeby po-
większenia kasetonu. Umożliwia podwo-
jenie posiadanej powierzchni reklamowej.
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Nabijamy kolejno listwy napinające. Odcinamy nadmiar materiału.
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INSTRUKCJA MONTAŻU
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Jakie właściwości musi spełniać tkanina markizo-
wa?

Odpowiednia tkanina musi wykazywać szereg właści-
wości takich jak trwały kolor, odporność na światło i 
czynniki atmosferyczne, odporność na grzyby i bakterie, 
odporność na zanieczyszczenia atmosferyczne, wodo-
odporność, ochrona wzoru, ochrona przed promieniami 
UV, łatwość konserwacji, właściwości samoczyszczące, 
gwarancja producenta.

Jak dużo rodzai tkaniny z ochroną przeciwsłonecz-
ną jest dostępnych na rynku?

Jest kilka rodzai takich materiałów. Sauleda zapewnia 
wszystkie dostępne na rynku rodzaje:

Tkanina akrylowa: 100% farbowanego włókna akry-
lowego. Dzięki tej technice włókno jest nasycone ko-
lorem, uzyskany kolor jest jasny i światłoodporny na 
bardzo długi czas.
 
Tkanina akrylowa Panama: luksusowy ma-
teriał o splocie 2x2, jest cięższa i jedno-
cześnie cieńsza, niż zwykła tkanina akrylo-
wa. Dodatkowo kolor włókien ma tak samo 
dobre właściwości jak w podstawowej wersji tkaniny.
 
Tkanina poliestrowa: materiał stworzony z włókien 
poliestrowych, które mogą być poddawane farbowa-
niu i stosowane na zewnątrz. Trwałość koloru jest 
lepsza, niż w przypadku innych materiałów.
 
Powlekana tkanina techniczna: dla rozwiązania pro-
blemu wodoodporności w wilgotnej atmosferze lub w 
ekstremalnych warunkach pogodowych o zwiększo-
nej wytrzymałości.

Co oznacza często używane przy Państwa produk-
tach określenie „100% farbowane włókna akrylowe”?

To określenie procesu farbowania, który nasyca sam 
środek włókna (tzw. „serce”), pozwalając uzyskać ja-
sny, połyskujący kolor. Pigmenty barwiące są apli-
kowane na polimery, jeszcze zanim włókna zostaną 
uformowane. Pozwala to uzyskać wysoką odporność 
na zużycie, doskonałą trwałość koloru, optymalną 

odporność, a także nadzwyczajne wyniki w warun-
kach zewnętrznych i w obecności mikroogranizmów.

Jakie inne zastosowania posiadają powlekane tka-
niny techniczne?

Tekstylia techniczne mają szerokie możliwości zastoso-
wań. Najbardziej popularne z nich to plandeki na naczepy 
tirów, pokrycia basenów, markizy, pergole, materiały do 
dekoracji, tkaniny niepalne, oznakowania i reklamy (na-
druk cyfrowy), magazynowania wody, sztuczne jeziora, 
szybkobieżne bramy przemysłowe, zadaszenia obiektów 
sportowych, materiały campingowe, żagle i osprzęt że-
glarski, place zabaw, a także zastosowania budowlane.

Czy tkanina gwarantuje ochronę przed promieniami 
UV?

Jak najbardziej, używana do wyrobu markiz, ekranów i za-
słon tkanina chroni przed promieniami słonecznymi. Dzie-
je się tak, ponieważ rozprasza i absorbuje ona promienie, 
zapobiegając ich bezpośredniemu kontaktowi ze skórą.

Czym jest test natryskowy?

To test laboratoryjny przeprowadzany, by stwierdzić 
odporność tkaniny na zwilżanie jej powierzchni. W 
ramach testu „sztuczny deszcz” jest aplikowany na 
tkaninę, a później zostaje przeprowadzona wnikli-
wa obserwacja mokrej tkaniny. W wyniku tego pro-
cesu możemy zagwarantować, że wszystkie tkaniny 
Sauledy mają doskonałe właściwości hydrofobowe.

Czym jest hydrofobowość tkaniny?

Hydrofobowy dosłownie znaczy „odpychający wodę”. 
W praktyce, dobre właściwości hydrofobowe spra-
wiają, że tkanina szybciej wysycha, dzięki cze-
mu zapobiega szybszemu gromadzeniu się kurzu 
i innych zanieczyszczeń na jej powierzchni, przez 
co jest wygodniejsza w codziennym stosowaniu.

Od samego początku działalności 
w 1897 roku firma Sauleda stawia 
sobie jeden główny cel: tworzenie 
wysokiej jakości tkanin markizo-
wych. W tej branży jest jedną z 
wiodących firm w Europie.

Tkaniny markizowe
O właściwościach, rodzajach i zastosowaniach tka-
niny markizowej rozmawialiśmy z jednym z jej czo-
łowym producentów – hiszpańską firmą Sauleda.

materiały
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Włókna syntetyczne dzielimy na: 

poliestrowe (elana, torlen)

poliamidowe (nylon)

poliakrylonitrylowe (akryl)

poliuretanowe (m.in. lycra, elastan i dorlastan)

Krótki przewodnik po 
włóknach syntetycznych
Włókna dzielimy na naturalne oraz chemiczne. Włókna chemiczne mogą powstać ze skład-
ników naturalnych (włókna sztuczne – m.in. wiskoza) i syntetycznych (włókna syntetyczne – 
m.in. poliester i poliamid). Włókna syntetyczne są wytwarzane od początku do końca przez 
człowieka – z polimerów syntetycznych, w procesie polimeryzacji (głównie z ropy naftowej 
i węgla), a włókna sztuczne powstają na drodze obróbki chemicznej włókien naturalnych. 
W tym samym procesie produkcyjnym wytwarza się również zwykłe, plastikowe butelki.

Włókna syntetyczne są często 
dość mocno demonizowane, 
uznawane za gorsze, niż na-
turalne. Po bardziej wnikliwym 
zapoznaniu się z tematem, po-
wiedziałabym, że włókna synte-
tyczne są po prostu inne. Przede 
wszystkim, jest to kategoria 
włókien bardzo niejednolita. 
Poliester ma wiele wad, ale jest 
bardzo wytrzymały. Poliamid ma 
wiele nowoczesnych wersji, w 
których pozbyto się większości 
wad syntetyków (np. nieprze-
puszczalność powietrza). To 
włókno, w udoskonalonej wersji 
z powodzeniem używane jest 

do produkcji wysokiej jakości 
odzieży sportowej czy bielizny.

Zalety syntetyków:
 
duża odporność na rozciąga-
nie – zarówno na sucho, jak i 
na mokro, poszczególne włók-
na syntetyczne różnią się w tej 
kwestii, ale różnice są nieznacz-
ne 
wysoka sprężystość – syntety-
ki nie gniotą się i nie wymagają 
prasowania 

szybko  schną – z uwagi na to, 
że nie wchłaniają wody 

materiały
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odporne na działanie promie-
ni słonecznych – wyłącznie 
poliester, który jest doskonały 
na zasłony, firanki itp.

nie są atakowane przez mole, 
grzyby czy bakterie - tak jak 
może się to zdarzyć w przypad-
ku włókien naturalnych

nie uczulają – właściwie żadne 
włókna syntetyczne nie powo-
dują alergii, chociaż z uwagi na 
elektryzowanie się (przyciąga-
nie kurzu i brudu) nie są zaleca-
ne dla alergików

Wady syntetyków:

elektryzują się – podobnie jak 
akryl, poza ewidentnie nieprzy-
jemnymi dla ciała doznaniami 
(np. włosy), równie szybko przy-
ciągają do siebie cząsteczki ku-
rzu i brudu, wyjątkiem jest ela-
stan i lycra

nie są higieniczne – wyjątko-
wo niska higroskopijność (syn-
tetyki nie wchłaniają  wilgoci 
lub wchłaniają w bardzo niskim 
stopniu) i niewielka przewiew-
ność, wyjątkiem są wysokiej 
jakości włókna poliamidowe, z 
których produkuje się głównie 
odzież sportową i bieliznę. Dzię-
ki ulepszonej strukturze i wy-
kończeniu te włókna doskonale 
odprowadzają wilgoć ze skóry.

są łatwopalne –  tą cechę pod-
kreślam szczególnie, ponie-
waż rzadko zwraca się na nią 
uwagę, mimo że na ubraniach 
z poliestru czy poliamidu znaj-
dziecie napis „keep away from 
fire”. Jeśli przypadkowo sięgnie-
my rękawem nad płomień np. 
świeczki (wystarczy nawet iskra 

np. z grilla) poliester czy polia-
mid zapalą się w 2-3 sekundy. 
Po odsunięciu od źródła ognia, 
nie będą się palić (tak jak akryl), 
a jedynie topić, tworząc parzą-
cą, kapiącą masę.

Poliester

Nazwy, pod którymi ukrywa się 
poliester to również elana, tor-
len czy diolen. Wyróżnia się 
dużą wytrzymałością na zgina-
nie, rozrywanie i ścieranie, do-
brą odpornością na działanie 
światła, czynników chemicz-
nych (słabe kwasy i zasady), 
jest odporny biologicznie, bar-
dzo słabo chłonie wodę. Włók-
na poliestrowe – same lub jako 
mieszanka z wełną, bawełną 
(elanobawełna) lub włóknami 
wiskozowymi – służą do wyrobu 
tkanin na ubrania wierzchnie, 
tkanin dekoracyjnych, firanek. 
Doskonale nadają się też na 
pokrycia wierzchnie namiotów i 
zadaszeń. Dodatkowo jeśli szu-
kacie ubrań lub tekstyliów, które 
dużo wytrzymają, będą łatwe w 
konserwacji i odporne na dzia-
łanie promieni słonecznych, po-
winny być wykonane z poliestru. 

Poliamid

Charakteryzuje się nieco niż-
szą niż poliester sprężystością 
(bardziej się gniecie), żółknie 
na słońcu, ale ma jedną, nie-
zaprzeczalną zaletę, istotną dla 
producentów ubrań – włókna 
poliamidowe można łatwo far-
bować tak, aby uzyskać wysoką 
jakość czerni i innych mocno 
nasyconych kolorów (na polie-
strze nie ma takiej możliwości). 
Dlatego też poliamid jest często 
stosowany przez producentów 

strojów kąpielowych (pomimo, 
że blaknie i żółknie na słońcu). 
Ma nieco wyższą higroskopij-
ność niż poliester, ale daleko 
mu do bawełny, lnu czy wełny. 
Poliamid, zwłaszcza ten wyso-
kiej jakości jest dużo droższy w 
produkcji niż poliester, dlatego 
też ubrania z poliamidu będą 
droższe, czasami dużo droższe 
niż wełna czy bawełna. Inne 
nazwy, pod którymi znajdziemy 
poliamid to: nylon, stilon czy po-
lana.

Włókna elastyczne

Nie sposób, w chwili obecnej, 
znaleźć bieliznę czy też rajstopy, 
które nie składałyby się z synte-
tycznych włókien elastycznych. 
Włókna elastyczne powstają z 
różnych syntetyków, najczęściej 
są to włókna poliamidowe lub 
poliuretanowe, przykładowo:

Elastan – powstaje z syntetycz-
nego kauczuku, w 85% składa-
jącego się z poliuretanu, używa-
ny głównie jako domieszka do 
bawełny lub wełny.

Lycra – powstaje z poliureta-
nu, włókno używane głównie 
do produkcji bielizny lub jako 
domieszka, bardzo rozciągliwe 
choć słabe, odporne na światło, 
wodę i środki chemiczne.

Strecz – produkowany z po-
liamidu. W przeciwieństwie do 
elastanu, a podobnie jak lycra 
występuje samodzielnie lub w 
domieszkach.

Dorlastan – nowe, elastyczne 
włókno poliuretanowe.

Na co zwracać uwagę szuka-
jąc i kupując ubranie z two-
rzyw syntetycznych?

1. Na metkę
Sprawdzamy przede wszyst-
kim, z którym tworzywem syn-
tetycznym mamy do czynie-
nia. W przypadku określonych 
ubrań, świadomie możemy 
zdecydować się na wybór two-
rzywa syntetycznego. Np. ubra-
nia sportowe, w tym koszulki z 
szybkoschnących syntetyków, 
bielizna z wysokiej jakości po-
liamidu, rajstopy z lycrą czy też 
ubrania bawełniane (jeansy, ko-
szulki) z domieszką elastanu. 
Zwłaszcza w przypadku baweł-
ny czy wełny, dodatek elastanu/
lycry sprawi, że będą bardziej 
wytrzymałe, mniej będą się 
gniotły. Generalnie, wybiera-
ne świadomie, syntetyki nie są 
wcale takie straszne.

2. Czego unikać?
Podsumowując, jedynym syn-
tetykiem, którego bym unika-
ła, jest akryl. Osobiście, poza 
odzieżą sportową czy bielizną, 
nie kupiłabym ubrania w całości 
z włókien syntetycznych. Dla 
mnie wady (głównie niska hi-
groskopijność i elektryzowanie 
się) przeważają nad zaletami 
(głównie wysoka wytrzymałość 
i sprężystość – nie gniecie się). 
Coraz bardziej przekonuję się 
jednak do kupowania miesza-
nek. Już nie odrzucam zupełnie 
danego ubrania tylko dlatego, 
że ma domieszkę syntetyku, 
zwłaszcza lycry/elastanu czy 
poliamidu. Dla mnie dopusz-
czalna domieszka syntetyku to 
20-30%, ale jest to oczywiście 
indywidualna kwestia.

Katarzyna Kędzierska
Blogerka, prawnik
i rzecznik patentowy.

Od dwóch lat prowadzi bloga 
Simplicite.pl o sztuce prostego życia. 
Znalazł się on w TOP 10 Najczęściej 
Polecanych Blogów w Polsce 2015.

Kupuj odpowiedzialnie! 
W raportach organizacji pro-ekologicznych, w większości przypadków powtarzają się te 
same informacje i zarzuty odnośnie produkcji syntetyków (głównie poliestru i poliamidu). 
Przede wszystkim, do produkcji potrzebne są pochodne ropy naftowej, co podnosi kwest-
ię wpływu wydobycia na środowisko. Po drugie, produkcja syntetyków wymaga znacznych 
ilości energii (co wiąże się ze wzrostem emisji CO2 do powietrza) oraz przerobu metali 
ciężkich. W wyniku produkcji syntetyków powstają znaczne ilości odpadów chemicznych.

materiały
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Przegląd materiałów 
do zastosowań 
militarnych

W zderzeniu z produktami przeznaczonymi dla wojska, producenci 
materiałów plandekowych mają  trudne zadanie. Wymagania, 
które muszą być spełnione przez taki materiał są dużo surowsze, 
niż w przypadku analogicznych zastosowań pozamilitarnych. 
Przejrzeliśmy najpopularniejsze materiały wojskowe i sprawdziliśmy, 
czym muszą się charakteryzować, by mogły sprawdzić się w 
warunkach specjalnych.

Zastosowania materiałów wojskowych
Materiały wojskowe znajdują zastosowanie w wielu rodzajach 
osprzętu wojskowego, do najpopularniejszych można zaliczyć:

namioty wojskowe
plandeki na różnego rodzaju pojazdy
pokrowce na czołgi, auta, itp. 
osłony maskujące na dachy budynków 
pokrowce na sprzęt ruchomy (broń, działa, itp.) 
ubrania (pałatki, odzież ochronna)

Jakie wymogi musi spełniać materiał wojskowy?
W Polsce wydaje się, że norma obronna NO-83-A204:2013 nie 
jest zbyt powszechnie wymaganą, a podane w niej normy badania 
nie są standardowe dla materiałów plandekowych. Dlatego często 
zdarzają się sytuacje, gdy nie ma ujednoliconych norm, które 
stawiane są przed materiałami do zadań militarnych. Wynika to także 

materiały
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Materiał 
 

BSM650FR BSM650FR ISO B8150 
 

Gramatura 
 

650 g/m2 650 g/m2 700 g/m2 
 

Wytrzymałość 
na rozrywanie wg 
normy DIN 53 354 

 

osnowa 2700 N/5 cm 
wątek 2200 N/5 cm ✖ ✖ 

 

Wytrzymałość 
na rozrywanie wg 
normy EN ISO 1421 

 

✖ osnowa 3100 N/5 cm 
wątek 2900 N/5 cm 

osnowa 2700 N/5 cm 
wątek 2700 N/5 cm 

 

Wytrzymałość  
na rozdzieranie wg 
normy DIN 53 363 
 

osnowa 300 N 
wątek 350 N 

osnowa 430 N 
wątek 400 N 

osnowa 230 N 
wątek 230 N 

 

Wytrzymałość na 
rozdzieranie wg 
normy PN-EN ISO 
4674-1:2005A 
 

✖ osnowa 305 N 
wątek 465 N ✖ 

 

Przyleganie PVC  
do poliestru 
 

100 N/5 cm 120 N/5 cm 100 N/5 cm 
 

Wytrzymałość 
temperaturowa 
 

od -30oC do +70oC od -30oC do +70oC od -30oC do +70oC 

 
Klasyfikacja ogniowa 
 

niezapalny 
(atest PN-EN ISO 6940, PN-EN ISO 6941) 

niezapalny 
(atest PN-EN ISO 6940, PN-EN ISO 6941) 

niezapalny 
klasa B (atest NF G 07 184) 

 

Odporność 
 

antypleśniowy antypleśniowy antypleśniowy 
 

Kolory 
 

RAL6006, RAL6014 NATO GREEN 6987 NATO GREEN 6987 
 

Lakierowanie 
 

akryl, matowo akryl, matowo akryl, matowo 
 

Dodatkowe opcje 
 

✖ ✖ pigmentacja IR 
 

z dużej rozbieżności w zastosowaniach docelowych produktów 
i zróżnicowanymi warunkami, w jakim będą one wykorzystywane. 
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz wymagań 
przetargowych na podobne materiały stworzyliśmy przykładową 
listę takich wymogów:

wykonana z materiałów trudno zapalnych lub niepalnych (zgodnie z 
PN-EN ISO 6940:2005P i PN-EN ISO 6941:2005P),
kolor khaki – RAL 6006, bądź pokrewne,
odporny na światło, warunki atmosferyczne, działanie detergentów, 
słabych kwasów i alkaliów oraz nieprzemakalna,
masa powierzchniowa tkaniny przynajmniej 700 (+/-70) g/m2
wytrzymałość na zrywanie – osnowa przynajmniej daN/5 cm ≥ 170 
i wątek daN/5 cm ≥ 150,
wytrzymałość na rozdzieranie przynajmniej (wg PN-EN ISO 4674-
1:2005P) – po osnowie daN ≥ 30 i po wątku daN ≥ 30,
przyczepność powłoki (powleczenia do nośnika) wzdłuż 
daN/5 cm ≥ 6 i wszerz daN/5 cm ≥ 6,
odporność na obniżoną temperaturę (wg PN-ISO 8570:2000P) 
– minimum - 30 ºC,
przemakalność powłoki – przy ciśnieniu wody 500 daPa oddziałują-
cym w czasie 1 godziny tkanina nie przemaka,
kurczliwość w 100°C przez 10 minut – wzdłuż % ≤ 1,2  i  wszerz % ≤ 1,2,
stabilizacja UV ≥ 100 Kly, 
odporność materiału na wielokrotne zginanie w temperaturze 
+ 20ºC - minimum 50 tys. zgięć bez pęknięć do nośnika,
pigmentacja podczerwona – materiał ze specjalnymi pigmentami, 
których zadaniem jest odbijanie promieni podczerwonych, tak jak 
robią to obiekty naturalne, takie jak piasek, liście czy ziemia. Dzięki 
temu pod takimi materiałami można ukryć pojazdy lub budynki.

Radosław Łuczak
SAKO-EXPO

materiały
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TŁUMACZENIA 
BIZNESOWE
Bariery językowe a ekspansja biznesowa

Czas, kiedy podstawowymi klientami 
przedsiębiorców byli sąsiedzi i rodzina, 
należy już do odległej przeszłości. W wyniku 
zmian ustrojowych w Polsce coraz więcej 
firm sukcesywnie rozszerza zasięg swojej 
działalności na zagraniczne rynki zbytu. 
Jest to naturalna kolej rzeczy. Świat, który 
coraz bardziej skłania się ku idei globalnej 
wioski, sprawia, że wiele dziedzin naszego 
życia również obiera zbliżony kierunek. 
Mamy znajomych po drugiej stronie globu, 
rodzinę za granicą, wakacje spędzamy w 
tropikach.
Niestety, strategia działająca na rynku 
polskim może nie być równie skuteczna na 
rynkach zagranicznych. Jeżeli planujesz 
rozszerzenie swojej działalności poza 
Polskę, warto zwrócić uwagę na kilka 
kwestii. Choć przedstawione poniżej 
przykłady są jedynie wierzchołkiem góry 
lodowej problemów ekspansji zagranicznej, 
stanowią dobry start tej podróży.

Nie każdy produkt na każdy rynek

Każdy naród ma swoją specyfikę oraz 
mentalność – znaczące różnice znajdziemy 
nawet w postępowej Europie. Świetnie 
ilustruje to przykład innowacyjnego 
narzędzia ręcznego do mycia okien. 
Sprawdziło się ono w warunkach polskich, 
ale na rynku brytyjskim nie wzbudziło 
zainteresowania. Nie było ono dopasowane 
do angielskich okien, które z racji konstrukcji 
nie otwierają się do środka.

Tłumaczenie nie zawsze najlepsze

Zaskoczeniem dla wielu jest fakt, że nawet 
najlepszy tłumacz nie jest w stanie oddać 
naturalnego brzmienia języka. Może to 
zrobić jedynie native speaker języka 
docelowego. Każde inne tłumaczenie może 
zawierać błędy lub nienaturalne konstrukcje 
stylistyczne. Sprawią one, że dana marka 
napotka większe trudności w przekonaniu 
odbiorcy, że produkt spełni oczekiwania.

Nazwa nazwie nierówna

Utrzymanie ciągłości nazwy dla kilku 
rynków zbytu może obniżyć koszty, ale 
też skutecznie blokować przychód w kraju 
docelowym. Przykładów jest mnóstwo: 
żarówki OSRAM na rynku polskim miały 
ogromne trudności z przebiciem się na 
szczyt, Mitsubishi PAJERO (hiszp. onanista) 
szybko zmieniono na MONTERO dla 
klientów hiszpańskojęzycznych. Wniosek? 
Przed wejściem na dany rynek warto 
sprawdzić, czy wybrana nazwa nie nasuwa 
nieodpowiednich skojarzeń.

Jak przebić się przez barierę językową?

Znacząca część polskich przedsiębiorców 
rezygnuje z rozszerzenia działalności na 
inne rynki właśnie z uwagi na język. Nie 
dotyczy to tylko firm z długim stażem, ale 
też młodych ludzi, otwierających swoje 
pierwsze start-upy. Nawet osoby płynnie 
posługujące się językiem docelowym

artykuł sponsorowany
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mogą mieć problemy w kontaktach z 
zagranicznymi kontrahentami. Napisać 
maila to jedno, ale sporządzić umowę, 
szczegółowy opis skomplikowanego 
produktu czy profesjonalną ofertę firmy to 
zupełnie co innego.

Fachowa nomenklatura

Problemy tłumaczeniowe najczęściej 
pojawiają się przy przekładaniu wyrażeń 
specyficznych dla danej branży. Niestety, 
sprawdzenie znaczenia pojedynczych 
wyrazów w słowniku i podanie tłumaczeń 
nie wystarczy. W każdym języku 
funkcjonują słowa, których zrozumienie, a w 
konsekwencji poprawny przekład, wymaga 
przynajmniej podstawowej znajomości 
branży. Ciekawym przykładem ze znanej 
czytelnikom magazynu dziedziny tekstyliów 
technicznych może być zwrot „kształtki 
sportowe”. Są to duże i miękkie klocki 
materiałowe do ćwiczeń i rehabilitacji. 
Dosłowne angielskie tłumaczenie 
wskazywałoby na użycie słowa „molder”, 
jednak słowo to oznacza kształtki wykonane 
z metalu bądź innego podobnego 
tworzywa. Aby uniknąć tego typu wpadek 
warto zwrócić się o pomoc do tłumacza, 

najlepiej będącego jednocześnie native 
speakerem. Zyskujemy wówczas pewność, 
że nasza oferta jest sporządzona w 
zgodzie z normami prawnymi, kulturowymi 
i stylistycznymi przyjętymi w danym kraju. 
Osoby, które znają język, ale chcą zyskać 
100% pewność co do jakości tekstu, mogą 
skorzystać z usług korektora językowego 
(taka usługa zajmie mniej czasu i będzie 
tańsza w porównaniu z tłumaczeniem).

Teksty naukowe

Jeżeli teksty branżowe mogą sprawić 
pewne trudności, teksty naukowe stanowią 
dużo większe wyzwanie tłumaczeniowe. W 
publikacjach naukowych każde słowo jest 
arcyważne, a nieprecyzyjne tłumaczenie 
może wzbudzić niepożądane kontrowersje. 
Sytuacja idealna to taka, w której dany 
tekst naukowy jest tłumaczony przez 
doświadczonego naukowca (najlepiej 
posiadającego stopień doktora w danej 
dziedzinie). Wówczas można mieć 
pewność, że osoba tłumacząca orientuje się 
w temacie publikacji i może wiernie oddać 
jego znaczenie w obcym języku. Należy 
także wziąć pod uwagę fakt, że teksty 
naukowe są pisane typowo akademickim 

językiem, specyficznym wyłącznie dla osób 
z tego środowiska.

Na co zwrócić uwagę decydując się na 
usługi tłumacza?

pochodzenie – najlepiej wybrać native 
speakera języka docelowego lub osobę 
bilingwalną
doświadczenie – ile tłumaczeń/godzin 
pracy ma za sobą dany tłumacz oraz jakie 
opinie mają o nim jego kontrahenci
specjalizacja – sytuacja idealna to taka, w 
której tłumacz specjalizuje się w dziedzinie, 
której dotyczy tłumaczony tekst (np. 
umowy prawne, stomatologia czy silniki 
samochodowe)
dziedzina naukowa – jeśli zlecenie dotyczy 
tłumaczenia tekstu naukowego należy 
zwrócić uwagę na tytuł lub stopień naukowy 
tłumacza i dziedzinę specjalizacji
faktura VAT – rynek jest pełen freelancerów, 
którzy oferują swoje usługi, warto jednak 
wybierać tłumaczy lub firmy tłumaczeniowe 
z zarejestrowaną działalnością
referencje – im więcej zadowolonych 
klientów, tym większa szansa, że ty też 
będziesz zadowolony z wykonanej usługi.

artykuł sponsorowany
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Usually we encounter this name when 
reviewing the tarps available in the mar-
ket. But what does it really mean that a 
material is antistatic, how is it obtained 
and, most importantly, when do we need 
it? Here you will find an overview of the 
most useful information.

What is an antistatic material?

Electrical resistance of materials is im-
portant wherever we may encounter 
static electricity, usually provoked by fric-
tion. Most plastic materials are natural 
electrical insulators, and the resistance 
of normal PVC materials lies within the 
limits of 10E10 Ω - 10E11 Ω (according 
to DIN54345 T1). However, in certain 
circumstances there arises a need to 
use materials with reduced electrical 
resistance - these are the materials that 
we call ‘antistatic’.

When an electrically charged material 
comes into contact with a conductor, 
the transfer of energy takes place very 
quickly and abruptly. The spark resulting 
from this contact is able to ignite gas, 
for example in tunnels or mines, destroy 
electrical equipment by producing very 
high voltage (above 20 kV) or start a fire. 
Fortunately, the current is very low, and 

Antistatic materials
- what are they and when to use them?

if not, the combination of the high volt-
age and current would be dangerous for 
people.

Production of antistatic materials in-
volves transforming insulating materials 
into electrical energy conductors. Mate-
rials transformed into conductors have 
the ability to disperse electrical loads 
continuously and impede their build-up 
to dangerous levels.

What to consider when buying anti-
static materials

Check fabric specification; for antistatics 
the most important parameter is the ‘sur-
face resistance’ (measured in ohms).

An example parameter looks like this: 
10E9, 10E08, 10E10 and here is where 
you have to be careful. In this notation, 
the number that appears after the letter 
”E” is the number of zeros, for example:

10E08 Ω = 100 0000 0000
10E10 Ω = 10 0000 0000 0000

Therefore 10E10 is a value about 100 
times higher than 10E08, which means 
that it has 100 times more resistance, 
and thus 100 times lower antistatic prop-
erties. It is recommended, therefore, to 

look for the lowest parameter value to 
get the highest antistatic properties.

How are antistatic properties ob-
tained?

There are two methods of obtaining anti-
static properties:

1. PVC formula
(so-called “typically antistatic”) - antistat-
ic agents are added to the PVC paste at 
the stage of its manufacture. Maximum 
resistance achieved by the material in 
this process is >5x10E9 Ω. These ma-
terials come in a variety of colours and 
can be processed by means of hot air 
and high frequency welding.

2. Varnishing 
(so-called ”highly antistatic”) - finished 
material is coated with black varnish with 
graphite of very high antistatic properties 
(< 5x10E9 Ohm). It is not possible to 
weld such materials with high frequency 
welding machines. An example of such a 
material is B7675 (<10E6 Ω).

Durability

In theory, materials from the highly an-
tistatic group maintain these properties 

materials
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virtually ”forever”. In typically antistatic 
materials the antistatic agents migrate 
towards the surface, which therefore 
changes the antistatic properties:

While storing materials 
- change of properties during storage is 
quite slow, but can result, after a longer 
time on the materials’ surface, in anti-
static agents making the materials be-
come less high-frequency weldable.

After final installation 
- antistatic agents are exposed to mois-
ture during indoor use and/or rain in the 
case of outdoor use. However, there is 
a great difference in both cases. It may 
be that in the case of outdoor use, the 
loss of properties can occur even after 
two years; yet the same material used 
indoors can still adequately retain its 
properties after five years.

Contrary to some theories, the results 
of customer tests are the most reliable. 
They seem to indicate that the antistatic 
properties diminish over time in case of 

both technologies.

Welding of antistatic materials

As a rule, the more antistatic a materi-
al is, the worse its welding properties 
are, while highly antistatic materials 
(2nd technology) are completely HF 
unweldable. Interestingly, even typical-
ly antistatic materials (1st technology), 
which can be HP welded immediately 
after production, can become a lot less 
weldable (as a result of antistatic agents’ 
migration).

Where to apply antistatic materials?

Wherever they may come into contact 
with high-voltage electrical equipment, 
such as:

welding curtains,

air tunnels,

ventilation tunnels,

containers for the transport of electrical 
equipment.

Radosław Łuczak
SAKO-EXPO

materials
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Biliński Textile Print

In press materials you often emphasise that Biliński 
Dyehouse is competitive mainly due to its innovati-
ve approach. How would you describe this appro-
ach?

Our factory has a number of machines and process 
solutions that constitute its innovation. We were first to 
introduce the digital printing method (spray printing) to 
the Polish market, which in comparison to the traditio-
nal stencil printing is much more precise and environ-
mentally friendly. Currently we are in the process of 
assembling one of the largest stabilisation machines in 
Poland (used for fabric finishing) and colouring machi-
nes. We are investing in the optimisation of production 
processes, which is to contribute to both economic and 
environmental savings in the company.

What distinguishes us in comparison with similar com-
panies is our Research and Development Department, 
in which we create solutions that find their use later in 
the optimisation of our company’s operations. Most of 
the companies in our industry base their work on rea-
dy-made solutions. We, however, by continuous testing 
and experimenting, develop our own technologies. This 
method of operation is comparable to that of scientific 
institutions, which is unusual for companies in our in-
dustry.

Does the Research & Development Department co-
operate with other scientific institutions?

In fact, we are in constant cooperation with different 
institutions on new projects. The dyehouse runs in-
ternship programs for MA, PhD as well as Erasmus+ 
students; we also keep receiving offers of collaboration 
related to research as well as to employee exchange 
from various institutions across Europe. Together with 
the Moratex Institute we obtained a patent for the me-
thod of increasing the masking spectrum of flat textiles. 
Moreover, together with the Textile Research Institute 
we received a grant from the National Centre for Re-
search and Development for the implementation of 
our original Euroteka Tickotex project - an application 
of finishes with special tick prevention properties. All 
the time we cooperate with the Textile Research In-
stitute and the Lodz University of Technology on the 

Located in Konstantynów Łódzki, Biliński Dyehouse is one of the 

most innovative companies of the textile industry in Poland. We tal-

ked about the processes of production and operation of the factory 

with its chief technologist - Piotr Stankiewicz (PS) and Lucyna Biliń-

ska (LB) - head of the research and development department and 

PhD student of the Lodz University of Technology.

development of wastewater treatment technology.

What properties are we talking about?

The project is based on the use of insect prevention ap-
plications and providing them with new properties, bac-
tericidal and other. These finishes are already available 
on the market, but only separately, that is, you can get 
an anti-mosquito or antibacterial fabric, but there is no 
possibility yet to have one material that would combine 
all these properties. We are currently working on this.

Returning to the issue of ecology - how exactly does 
the company implement its requirements?

Environmentally friendly approach is for us one of the 
most important development paths. Not only because 
of the company’s mission, but also because more and 
more of our customers attach great importance to it. We 
are introducing heat recovery systems for each of our 
machines, be it stabilisation machines or sewage treat-
ment systems. The heat exchangers installed in these 
machines use the energy produced by the machine and 
thanks to the exchange of heat we can recover part of 
the energy that in turn is used to heat gases and cold 
water.

It is also worth adding that we are one of the few com-
panies in Poland to have our own water purification sys-
tem, which allowed us to close our water circuit. This 
significantly reduces water consumption – we currently 
manage to reuse 40% of process water.

PS

LB

LB

LB

PS

LB

Stabilising machine

interview
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And the currently assembled colouring machines have 
diminished water consumption and thus produce three 
times less waste water.

And what about the chemical waste that remains 
after printing?

Thanks to the use of spray printing the amount of waste 
is basically insignificant, so there is no problem with its 
disposal.

How would you describe the process of textile prin-
ting?

The digital printing process is a series of steps; we start 
with proper preparation of the material. This is particu-
larly important given that the spray printing method is 
used - if the material is covered with dust or dirt, the 
pattern may not reach the surface layer of the material 
and will not last. The machine is programmed to a spe-
cific pattern; the printing process is entirely automated. 
The material with the printed pattern is dried, steamed, 
and then paint residues are washed out. The last step 
is drying, sanforisation and finishing, which consists of 
softening or applying function finishes that Lucyna has 
mentioned. It is worth adding that we also have our in
-house graphic department that designs ready-to-use 
patterns that our customers can rely on.

How would you evaluate the environmental aware-
ness of companies you are working with?

We can still observe the discrepancy between Polish 
and foreign companies. Though I have to admit that 
more and more domestic companies attach importance 
to the environmental benefits of our technologies, ho-
wever there is still a large gap when compared to highly 
developed countries. For example, one of our Swedish 
customers, taking interest in the fabric for his products, 
started by asking about the fertilisation process of cotton 
yet growing in the field, so it’s not hard to guess that he 
is just as demanding on any other stage of purchase.

What future do you see for the dyehouse?

We certainly want to continue to grow both in terms of 
technology and research. We understand that today’s 
consumer is an informed consumer who is not indiff-
erent towards the quality of the services offered, becau-
se the requirements of the customers are getting higher. 
Looking at our progress so far it seems to me that we 
are heading in the right direction.

Thank you very much for the conversation and we 
wish you continued success.

Interview by Katarzyna Topolska and Agata Sibilska.

PS

PS

PS

PS

PS

Lucyna Bilińska
Head of the Research and Development Depart-
ment. PhD candidate at the Łódź University of 
Technology.

Piotr Stankiewicz
Chief Technology Engineer at the Biliński Textile 
Print in Konstantynów Łódzki.

Dyeing textiles – CPB (Cold Pad Dyeing method)

Digital print process

interview
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LEDO-FRAME
LED 100x50x6000 mm

The Ledo-frame, anode profile is de-
signed to connect the frame and LED 
lights. Thanks to a special lens, the 
light is evenly spread (up to 80-90 
cm heights) which makes it suita-
ble for store expositions. For greater 
heights, we use LED panels. The-
re is a generator inside the profiles.

LEDO-PANEL
LED 22x18x6000 mm

The panel was specially designed as 
an illuminating element to advertising 
caissons or as an item of modern interior 
design. It is easily and quickly installed , 
thanks to PCV borders, to wood, drywall 
or between tiles as a piece of decoration.

WALL 
52x25x6000 mm

Profile used for two-sided front-lit cais-
sons on elastic and hard frames. Part 
of the system that was rewarded with 
a gold prize at EuroReklama 2010, 
the International Trade Fair in Poznań. 
Compatible with 125x25 and 40x25 
anode/raw profiles. They can be freely 
combined when building the caissons 
or when enlarging the caissons’ size.

Aluminum profiles SAKORAMY were created as a response to the demand for alternative advertising banners 
presentation. Our profiles are available in raw and anode editions, suitable for indoor and outdoor presentations. 
What is distinctive for our profiles is the possibility of personalising them according to specific project realisations.

CAISSON
25x20x6000 mm

Wide and strong profile to present bac-
klit ads. Applicable to two-sided ca-
issons illuminated with old-fashioned 
lamps or new LED lights (e.g. LED-pa-
nel). Compatible with 52x25 40x25 raw/
anode profiles . They can be freely com-
bined when building the caissons or 
when enlarging the caissons’ size. 

Advanced advertising system
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Bind the profiles together 
with angle brackets

WITH ATT. BOARDS 
36x30x6000 mm

A panel created for direct installing with 
e.g. wall screws (without using mounting 
brackets or other junctions). The profile is 
universal and suitable for presenting small 
and medium size printouts. The most re-
cent element in the Sako-frame system.

ART.-FRAME
150x10x6000 mm

Combines a solid frame with a mo-
dern design. Created relying on alum-
inum profiles where the side areas are 
screwed with tightening borders to pre-
sent the printouts better. Thanks to this 
effect there is no picture frame. Perfect 
for people who enjoy modern interiors. 
The art-frame can be created in each 
size and is perfect for pictures or adver-
tisement; it’s possible to easily switch 
the presented materials when needed. 

ECONOMIC 
36x20x6000 mm

Universal construction profile made 
for presenting small and medium 
front-lit elastic-faced printouts. Thanks 
to its symmetric construction the frames 
can be created in two options with hidden 
front borders, which significantly incre-
ases the frames’ aesthetic aspect and do-
esn’t interfere with the presented printout.

ALUMINUM BOARD
125x25x6000 mm

Aluminum board allows installing internal 
illumination, using both, LED systems and 
traditional lights. To create big advertising 
caissons an additional raw 36x20 profile 
is necessary for reinforcement. Also, de-
signed for use in interiors to wall linings 
or risers for granite and glass stairs. The 
board can be tailored to smaller sizes.
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 Mount the clamping bars
one by one 

Trim off the excess 
of material

1 2 3

Assembly instructions
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wywiad

What qualities must a fabric used for awnings have?

This type of fabric must comply with the following pa-
rameters: colour fastness, resistance to light and at-
mospheric agents, rot-resistance, dimensional stability 
of the awning, resistance to atmospheric contamina-
tion, air permeability, water-repellency, design protec-
tion, protection against UV rays, ease of maintenance, 
self-cleaning finish, manufacturer’s warranty.

How many types of fabrics with solar protection 
exist today?

There are many different types of fabrics in the market. 
Sauleda can provide all the available types:
 
Acrylic fabric: fabric with 100%-solution dyed acrylic fi-
bre. With this technique the heart of the fibre is impre-
gnated with colour, obtaining bright, light-resistant colo-
urs for a very long period of  time. 
 
Panama (Plus) acrylic fabric: a luxury fabric with a 2x2 
weft that is heavier and thicker than normal acrylic fa-
brics. The fibre is also 100% solution-dyed, which keeps 
the colours bright and resistant to light for decades. 
 
Polyester fabrics: fabrics made from polyester fi-
bre, which can be 100% solution-dyed or not, for out-
door use. Their colour fastness and durability are supe-
rior  to those of other fabrics. 
 
Technical coated fabrics: for solving the problem 
of waterproofing in damp atmospheres and ex-
treme weather conditions, the Technical coated fabrics 
offer the perfect solution.

What does 100% solution-dyed acrylic fibre mean?

100% solution-dyed acrylic fibre is a dying process that 
impregnates the heart of the fibre, obtaining bright, 
vibrant colours. The coloured pigments impregnate 
the polymer dissolution before the fibre is formed. This 
gives high resistance to wear, excellent colour-fastness, 
optimum resistance and exceptional behaviour in out-
door conditions and in the presence of micro-organisms.

What other uses do Technical coated fabrics have?

Technical coated fabrics or technical fabrics have a 
wide variety of uses. These are just some of their ap-
plications: truck awnings, pool covers, signage fabrics, 
awnings, pergolas, vellum, rigid shades for decora-
tion, flame-retardant fabrics, tautened structures, digi-
tal printing for signage and advertising, water storage, 
artificial lakes, high-speed industrial doors, sports fa-
cilities, camping, sailing, Bimini, canopies, children’s 
play areas, construction and renovation of buildings.

Does the fabric offer protection from UV rays?

Yes, the fabric provides excellent solar protection. 
When used for awnings, screens, curtains, etc. 
the fabric protects the whole family from UV rays, 
as it disperses and absorbs the rays, preventing 
them from coming into direct contact with the skin.

Awning Fabric
We’ve talked about qualities, types and charac-
teristics of the awning fabric with one of the big-
gest manufacturers – Spanish company, Sauleda.
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What is the spray test?

This is a laboratory test performed to determine the re-
sistance of fabrics to surface wetting. In this test, “arti-
ficial rain” is applied to the fabric and then its effects on 
the fabric are evaluated. As a result, we can guarantee 
that all Sauleda fabrics have excellent hydrophobicity.

What is the hydrophobicity of a fabric?

This refers to the water-tightness of the fabric. 
Good hydrophobicity allows the awning to dry 
quickly, thus preventing dust from building up.

Since it was first set up in 1897, 
Sauleda has continued to face 
the same challenge: making 
high-quality design fabrics for awnings.

Acrylic awning fabrics

products
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Types and properties of synthetic fibres

polyester (elana, torlen)

polyamide (nylon)

polyacrylonitrile (acrylic)

polyurethane (like Lycra, elastane and dorlastan)

Synthetic fibres
- a short guide
The fibres are divided into natural and chemical. Fibres can be created using natural (artificial 
fibres, such as viscose) or synthetic ingredients (man-made fibres, such as polyester and pol-
yamide). Synthetic fibres are man-made from start to finish out of synthetic polymers in the 
process of polymerisation (mainly from petroleum and coal), while artificial fibres are formed 
by means of chemical treatment of natural fibres. Within the same production process, plastic 
bottles are also manufactured.

Synthetic fibres are often quite 
largely demonised and consid-
ered to be worse than natural fi-
bres. After some more attentive 
reading on the subject, I would 
say that synthetic fibres are just 
different. Generally, this cate-
gory of fibres is very diversified. 
Polyester has many flaws, but it 
is highly durable. Polyamide has 
many state-of-the-art versions 
in which most of the disadvan-
tages of synthetics have been 
eliminated (e.g. air impermeabil-
ity). An advanced version of this 
fibre is employed successfully 
in the production of high-quality 
sports clothing or underwear.

Advantages of synthetic ma-
terials:
 
high resistance to stretching - 
both when dry or wet; individual 
synthetic fibres can vary in this 
matter, but the differences are 
minor.

high elasticity - synthetics do 
not crease and do not require 
ironing 
 
quick-drying - due to the 
fact that they do not absorb 
water 

resistant to sunlight - only 

materials
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polyester, which is perfect for 
drapes, curtains, etc.

are not attacked by moths, 
fungus or bacteria - as can 
happen in the case of natural 
fibres

do not cause allergies – vir-
tually no synthetic fibres cause 
allergies, although due to the 
static (attracting dust and dirt) 
they are not recommended for 
people with allergies

Disadvantages of synthetic 
materials:

they pick up static - besides 
obviously unpleasant body sen-
sations (e.g. hair), they quickly 
attract dust particles and dirt just 
like acrylic, with the exception of 
elastane and Lycra 

are not hygienic – extremely 
low hygroscopy (synthetic ma-
terials don’t absorb moisture or 
absorb it only to a small extent) 
and low breathability. High-qual-
ity polyamide fibres are an ex-
ception - they are mainly used 
in the production of sportswear 
and underwear. Thanks to an 
improved structure and finish 
the fibres remove moisture from 
the skin surface. 

are flammable – I highlight 
this characteristic especially 
because it rarely draws our at-
tention, even though polyester 
or polyamide clothes usually 
come with the label ”keep away 
from fire”. If you accidentally put 
your sleeve over a candle flame 
(even a spark is enough) the 
polyester or polyamide will be 

set on fire in 2-3 seconds. When 
you remove the material from 
the source of flame, it will not 
burn (like acrylic) but only melt, 
forming a hot dripping mass.

Polyester
Polyester also hides under the 
names of such materials as ela-
na, torlen and diolen.
It is distinguished by its high 
resistance to bending, tearing 
and abrasion, good resistance 
to light and chemical agents 
(acids and bases). It absorbs 
water very poorly and is biologi-
cally resistant. 
Polyester fibres - alone or as a 
blend with wool, cotton (elano-
cotton) or wiscose fibres – are 
used in the manufacture of fab-
rics for outerwear, decorative 
fabrics and curtains. Ideal also 
for outer covers for tents and 
canopies. In addition, if you are 
looking for clothes or textiles 
that can endure a lot, are easy 
to maintain and resistant to sun-
light, they should be made of 
polyester.  

Polyamide
It is characterised by a bit less 
elasticity than polyester (it 
creases more), it yellows in the 
sunlight, but it has one undenia-
ble advantage for clothing man-
ufacturers - polyamide fibres 
can be easily dyed in order to 
achieve high quality black and 
other deeply saturated colours 
(which is not possible with pol-
yester). Therefore, polyamide 
is often used by manufacturers 
of swimsuits (although it fades 
and yellows in the sunlight). It 
has slightly higher hygroscop-
ic properties than polyester, 

but falls short of cotton, linen 
or wool. Polyamide, especial-
ly of high quality is much more 
expensive to produce than pol-
yester. Therefore, polyamide 
clothes are usually more ex-
pensive; sometimes much more 
expensive than wool or cotton. 
Other names under which you 
can find polyamide: nylon, stilon 
or polana.

Elastic fibres

There is no way, these days, 
to find underwear or panty-
hose that would not consist of 
synthetic elastic fibres. Elastic 
fibres are made from a variety 
of synthetics; the most common 
are polyamide or polyurethane 
fibres, for example:

Elastane – produced from syn-
thetic rubber which consists of 
85% polyurethane; used main-
ly as an admixture to cotton or 
wool.

Lycra - made of polyurethane; 
used mainly for the production 
of linen or as an admixture, very 
stretchy, though weak, resistant 
to light, water and chemicals.

Stretch - produced from pol-
yamide. Unlike elastane, but 
similar to Lycra, it appears on its 
own or in admixtures.

Dorlastan - is a new, highly flex-
ible polyurethane fibre

Things to pay attention to 
when searching for and buy-
ing clothing from synthetic 
materials.

1. Take a look at the label
Above all, check what synthetic 
material you are dealing with. In 
the case of certain clothes, we 
can consciously choose the ma-
terials they are made of. For ex-
ample sports clothing, including 
t-shirts from fast-drying synthet-
ics, lingerie of high quality ny-
lon, Lycra pantyhose or cotton 
clothes (jeans, t-shirts) mixed 
with elastane. Especially in the 
case of cotton or wool, addition 
of elastane/Lycra will make the 
clothes more durable, and will 
cause them to crease less. In 
general, if chosen thoughtfully, 
synthetics are not all that terri-
ble.

2. What to avoid?
In conclusion, the only synthet-
ic material that I would avoid is 
acrylic. Personally, I would not 
buy wholly synthetic clothes, 
apart from sportswear or linge-
rie. To me, the disadvantages 
(primarily low hygroscopy and 
picking up static) outweigh the 
advantages (particularly high 
durability and elasticity - no 
creasing). Gradually, I am be-
coming convinced about buying 
compounds. I no longer com-
pletely reject a given clothing 
just because it has an admixture 
of synthetic material, especially 
Lycra/elastane or polyamide. 
In my opinion, the permissible 
admixture of synthetic fibre is 
20-30%, but of course this is an 
individual matter.

Katarzyna Kędzierska
Blogger, lawyer, patent 
attorney and minimalist

For the past two years she has 
been running Simplicite.pl, a 
blog on the art of simple living, 
which was ranked in the TOP 10 
of Most Frequently Recommen-
ded Blogs in Poland in 2015.

Buy responsibly!
The reports of pro-ecological organisations, in most cases, repeat the same infor-
mation and allegations with respect of the production of synthetics (polyester and 
polyamide). First of all, oil derivatives are needed for their production, which rais-
es the issue of the impact of mining on the environment. Secondly, the produc-
tion of synthetics requires substantial amounts of energy (which is associated with 
an increase in CO2 emissions into air) and the processing of heavy metals. The 
manufacture of synthetics results in significant amounts of chemical waste being produced.

materials
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When faced with products intended for the army, the producers of 
tarp materials have a difficult task. Requirements that must be met 
in such materials are much stricter than in the case of similar non-
military applications. We have reviewed the most popular military 
fabrics and checked what features they must possess to be able to 
do their work in special conditions.

Military fabrics applications

Military fabrics are used in many types of military equipment, the 
most popular include:

military tents
tarps for all kinds of vehicles
covers for tanks, cars, etc.
camouflage rooftop covers
covers for mobile equipment (weapons, cannons, etc.)
clothes (groundsheets, protective clothing)

materials

What requirements must a military fabric meet?

In Poland, the defence standard NO-83-A 204: 2013 is not generally 
required. The data provided in the tests are not uniform standards 
for tarpaulin materials. This is due to the large variety of target 
applications of products and varied conditions in which they are 
used. On the basis of past experience and steep requirements for 
similar materials, we have created a simple list of such requirements:

- made of non-combustible or non-flammable materials (in 
accordance with PN-EN ISO 6940:2005P and PN-EN ISO 
6941:2005P),
- the colour of khaki-RAL 6006 or related
- waterproof,  resistant to light, atmospheric conditions, detergents,         
weak acids and alkali
- surface weight of fabric at least 700 (+/-70) g/m2
- tear strength - warp at least daN/5 cm ≥ 170 and thread 
daN/5 cm ≥ 150,
- tear strength at least (according to PN-EN ISO 4674-1:2005P) –       
for warp daN ≥ 30 and for thread daN ≥ 30,
- coating adhesion (to the medium) longitudinal daN/5 cm ≥ 6 
and transverse daN/5 cm ≥ 6,
- resistance to low temperatures (according to PN-ISO 8570:2000P) 
a minimum of -30 °C;
- water permeability of coating - under pressure of 500 daPa for 
1 hour the fabric does not ‘leak’.

A review of fabrics for 
military applications

materials
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Fabric 
 

BSM650FR BSM650FR ISO B8150 
 

Total weight 
 

650 g/m2 650 g/m2 700 g/m2 
 

Breaking strength 
warp according to  
DIN 53 354 

 

warp 2700 N/5 cm 
thread 2200 N/5 cm ✖ ✖ 

 

Breaking strength 
warp according to  
EN ISO 1421 

 

✖ warp 3100 N/5 cm 
thread 2900 N/5 cm 

warp 2700 N/5 cm 
thread 2700 N/5 cm 

 

Tear strength warp 
according to  
DIN 53 363 
 

warp 300 N 
thread 350 N 

warp 430 N 
thread 400 N 

warp 230 N 
thread 230 N 

 

Tear strength warp 
according to PN-EN 
ISO 4674-1:2005A 
 

✖ warp 305 N 
thread 465 N ✖ 

 

Adhesion of PVC to 
polyester  
 

100 N/5 cm 120 N/5 cm 100 N/5 cm 
 

Temperature 
resistance  
 

from -30oC to +70oC from -30oC to +70oC from -30oC to +70oC 

 
Fire classification  
 

non-flammable  
(certificate PN-EN ISO 6940, PN-EN ISO 6941) 

non-flammable  
 (certificate PN-EN ISO 6940, PN-EN ISO 6941) 

non-flammable  
class B (certificate NF G 07 184) 

 

Resistance 
 

anti-mould anti-mould anti-mould 
 

Colours 
 

RAL6006, RAL6014 NATO GREEN 6987 NATO GREEN 6987 
 
 

Lacquering 
 

acrylic, matt acrylic, matt acrylic, matt 
 

Additional options 
 

✖ ✖ infrared pigmentation 
 

- shrinkage at 100 °C for 10 minutes - longitudinal % ≤ 1.2 and transverse % ≤ 1.2,
- UV stabilization ≥ 100 Kly;
- fabric resistant against repeated bending at +20°C - a minimum of 50 thousand bends 
without cracks
- infrared pigmentation - a fabric with special pigments whose task is to reflect infrared 
rays as it is done by natural objects such as sand, leaves or soil. Thanks to such materials 
vehicles or buildings can be hidden.

Radosław Łuczak
SAKO-EXPO
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BUSINESS
TRANSLATIONS
Language barriers and expansion of 
your business 

The situation where local businesses 
and networks constitute the core 
customer base is not a thing of the past.  
As a result of political changes in Poland, 
more and more companies expand their 
activity towards foreign markets. It’s a 
natural course. Today’s world, which 
approaches the ideal of a global village 
every day, directs our daily lives to similar 
destinations. We have friends living on the 
other side of the world and family members 
abroad, we spend our holidays on tropical 
islands. 

Unfortunately, the strategy that brought 
success in Poland may not be as efficient in 
foreign markets. If you plan to expand your 
company’s influence, there are some issues 
you need to pay attention to beforehand. 
Although the problems presented below are 
only the tip of the expansion iceberg, they 
are a good starting point for such a journey. 

Non-universal products 

Each nation has its specific character 
and mindset – major differences may 
be found even in progressive Europe. 
Evidence of this may be found in the case 
of an innovative manual tool for cleaning 
windows. Such a hit on the Polish market 
will not draw attention on the British Isles. It 
does not fit the construction of windows in 
the UK, which do not open inwardly (unlike 
Polish ones).  

Translator – not always the best choice 

It may come as a surprise that even the 
best translator is not able to render a fully 
natural-sounding text. This effect can only 
be achieved by a native speaker of the target 
language. All other translations may include 
errors or awkward stylistic constructs. They 
may have difficulty convincing a customer 
that this product is exactly what he or she 
needs.

Different shades of one name 

Maintaining name or label continuity for 
products functioning on several markets 
may lower some costs, but also reduce 
income growth in a given country. There are 
many examples: 
-   OSRAM light bulbs had huge difficulties 
on the Polish market (osram – vulgar term 
for defecation), 
- Mitsubishi PAJERO (in Spanish – 
an onanist) was quickly changed into 
MONTERO for Spanish markets. 

Conclusion? It’s crucial to check if the product 
name evokes undesired associations.

How to cross language barriers?

The majority of Polish entrepreneurs 
abandon their plans to expand due to 
language differences. This does not 
apply only to established companies, but 
also to young people opening their first 
start-ups. Even those company owners with 
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that the translation will be prepared in 
accordance with legal, cultural and linguistic 
norms accepted in a given country. Persons 
with a good command of a language who 
want to be entirely confident of the quality of 
their texts can cooperate with a proofreader 
(this service is quicker and cheaper than the 
entire translation).

Academic texts

If business texts can pose some difficulties, 
academic publications are often an even 
greater translation challenge. Each word is of 
extreme importance here, each imprecision 
may lead to unwanted ambiguities. 

In this case, the translation would ideally 
be carried out by an experienced scientist 
(preferably with a PhD in a given area). 
Only then can it be ensured that the 
translator comprehends the paper and is 
able to faithfully deliver its meaning in a 
foreign language. The fact that academic 
publications need to be written in a scientific 
style, characteristic to a particular area, 
mean selecting the most appropriate 
translator is of primary importance.

What to consider when selecting  
a perfect translator?

origin – it is best to use a native speaker of 
a target language or a bilingual person 

experience – how many jobs/working hours 
have been successfully completed as well 
as the opinion of previous customers

specialisation – it would be ideal to 
choose a translator specialising in an area 
coinciding with the contents of the text to 
be translated (e.g. legal contracts, dentistry, 
car engines)

academic background – if the job involves 
translating an academic paper, it is crucial 
to pay attention to the degree held by the 
translator and his or her field of expertise 

VAT invoice – the market is full of 
freelancers offering their services, but it is 
better to choose translators or translation 
agencies with a registered business activity 

references – the more satisfied customers, 
the greater the probability you will also be 
content with the service.

a proficient command of a foreign language 
may have problems in communication 
with international contractual parties. It’s 
one thing to write an email, but writing a 
contract, detailed technical specification 
or professional corporate offer is a totally 
different cup of tea. 

Professional vocabulary

Difficulties with translation often occur while 
handling expressions specific to a given 
sector. Checking the meaning of individual 
words and providing their meanings in a 
sequence is largely disproportionate. Each 
language has words which require basic 
knowledge of a given field to correctly 
understand and then translate them. An 
interesting example of such a situation 
refers to a term known to the readers of 
this magazine –  the Polish phrase kształtki 
sportowe, in English sport bolsters. It is 
the name of large and soft textile blocks 
for exercise and rehabilitation. The literal 
translation into English would suggest the 
term mould, referring to objects made of 
metal or hard plastic. To avoid such mishaps, 
it’s best to use the services of a translator 
and native speaker in one. This will ensure 
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Shape-
Shifting 
Sunshades

Bulletproof 
vests made 
in Poland

The New Age 
Fiber-skin
facial mask

Poles are changing the bulletproof vest industry
In light of the current economic climate, there is a great deal of interest in developing 
new defence technology – something Polish scientists have greatly contributed towards.

Lenzing showed Tencel Skin facial mask fibre at ANEX expo
In 2012, the fibre was introduced to the Asian market and since then 
it has been able to make a name for itself in high-quality facial masks.

These Shape-Shifting Sunshades React To Sunlight
The ornate sunscreen created by Aedas Architects consists of a geometric 
“skin” which moves in order to provide respite from the intense heat of the sun.

Every single day Tetex Portal publishes 
some unusual, interesting information from 
the technicle textile world. We present 
you the 7 most popular articles of 2016.
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New 
Aramid 
Fiber

most 
portable 
Boat

lamps
that Protect
from 
the Rain

Geosyn-
thetics 
in Golf 
Course

Aramid Fiber Fabrics for Protection from Airborne Volcanic Fragments
Protecting evacuation facilities and other structures from large airborne fragments 
is an important issue in Japan, one of the world’s more active volcanic regions.

Unfold the Go Boat, Inflate It, and You’re Ready to Go Explore the Waters
The GoBoat is a portable, simple to set up boat that gets you on the water in minutes. 
Paired with a simple trolling motor, the GoBoat provides loads of fun for kids and adults.

The lampbrella consists of a lamp post fitted with a rain-sensing umbrella.
The sensors on the umbrella detect when there is rainfall and open up 
the umbrella canopy in response to it, providing shelter to pedestrians.

The range of geosynthetics and erosion control materials.
Manufacturers in the geosynthetics field have created bunker-improving pro-
ducts to assist this niche in golf course construction and course management.

If you want to read their full versions, please visit our website www.tetex.com
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