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مجموعه سوان هیل )Swan Hill( کارخانه تولید پارچه هلند & رشی از تلفیق پمش 
مرینوس 5.51 میکرونی با ترمه ای با منره میکرون مشابه ساخته شده است. سپس 
این ترکیب لوکس به خنی با منره 90/2nm ریسیده می شود، و بعد از آن پارچه 
جناغی 2/2 بافته می شود و با یک "تکمیل کننده جتاری واقعی" تکمیل می گردد. 
پارچه تکمیل شده دارای غنای فراوان، تن چسب، نرم و یک مثال واقعی از کاالی 

لوکس است.

بین  اسرتالیا،  جنوب رشق  در  هیل  سوان  منطقه  از  را  خود  نام  ما  این مجموعه 
رودخانه مورای و رودخانه لندن می گیرد. این منطقه را یک سیاح اسکاتلندی به نام 
رس توماس میشل، پس از برپایی کمپ و گذراندن یک شب بدون خواب نزدیک به 

دسته ای از قوهای بی قرار نامگذاری منود.

منابع غذایی و ذخیره آب فراوان این منطقه مهاجرانی را از مناطق دور به خود جذب 
منود و خیلی زود آن را به زیستگاهی برای ارزمشند ترین گوسفند مرینوس جهان 
تبدیل کرد. سپس این منطقه رشوع به تولید و صدور پمش به رسارس جهان منود 

و به سبب عرضه خبشی از لطیف ترین و نرم ترین پمش های جهان مهشور شد.

کارخانه تولید پارچه هلند & رشی این مجموعه را برای مشرتی های مشکل پسندتر 
خود طراحی کرده است. این پارچه کاماًل ممتاز که با اسانس ترمه و از لطیف ترین 
پمش مرینوس بافته شده است متضمن کیفیت و لطافت است و به طور حمت رضایت 

مشرتی را جلب می کند.

جدیدترین مجموعه فالنل ما ترکیبی از پارچه های حمکم کالسیک و معارص  است 
که در وزن ها و کیفیت های خمتلف پمش در دسرتس قرار دارد.  

پارچه های این دسته با کیفیت های خمتلفی از خن هایی که در سیسمت فاستونی 
ریسیده شده اند بافته شده اند، بنابراین به طور معمول به آهنا فالنل های شانه شده 
می گویند. بر خالف فانل های کارد شده، فانل های شانه شده کرک کمرتی دارند، 
بادوام تر و کم وزن تر هستند که این ویژگی ها موجب می شود در سطح جهان از 

مقبولیت باالتری برخوردار باشند.

خن شانه شده از طریق شانه زدن خبش های باالی پمش با غلتک های بلند فلزی 
دندانه دار حاصل می شود. طی این فرایند الیاف کوتاه جدا می شود و الیاف 
اساسی بلند باقی می ماند. سپس این الیاف جمدد شانه زده می شوند تا بطور 

کامل با مهدیگر مهراستا و موازی شوند.

سپس الیاف به خن ریسیده می شوند و به پارچه تبدیل می گردند که مرحله هنایی را 
تکمیل پارچه می نامند. برای تکمیل فالنل، پارچه باید فرایندی را با نام آسیاکاری 
طی کند. در فرایند آسیاکاری، الیاف سطحی پارچه به آرامی شکسته می شود و 
سطحی صاف با ظاهری ریش ریش ایجاد می کند. سپس پارچه بادقت رسچینی 

می شود تا بافت یکدست تری را تولید کند. 

در مورد منشأ واژه فالنل قطعیتی وجود ندارد، اما به یک منشأ ولزی برای این واژه 
اشاره شده است، بدین صورت که پارچه ای شبیه به فالنل را می توان در ولز یافت 

که در اوایل قرن 61 در این کشور شناخته شده بوده است. 

بر تن کردن پارچه های فالنل مه راحت است و مه بدن را گرم می کند. این نوع 
از پارچه آویزش و ویژگی رفع چروک فوق العاده ای دارد که آن را تبدیل به یکی از 

حمبوب ترین گزینه ها برای پوشیدن در فصل پاییز و زمستان می کند.

کارخانه تولید پارچه هلند & رشی دارای طیف وسیعی از پارچه های لوکس کتی 
فاستونی ساخته شده از پمش  % 001 است که شامل طرح های رنگی کالسیک و 
دارای سبک شطرجنی رنگی ریز و شطرجنی سیاه و سفید ریز به مهراه طرح جدید 

و معارص پنچره ای می باشد.

پارچه های طیف آسکت )Ascot( ما دارای جذابیت سنتی و بدون حمدودیت زمانی 
برای استفاده در روستا یا هشر هستند که آن را به خبشی اصلی از هر کمد لباسی 

تبدیل می کند.

مزایای این مجموعه عبارتست از 

این مجموعه از پارچه جناغی 2/2 ساخته شده است که به بدن حالت، گرما و ثبات 
می خبشد.

منره میکرون این پمش 20.5µ  است که موجب استحکام و دوام آن می شود. 
خن استفاده شده یک خن مرتیک جدید 06/2 است که در جهات تار و پود بافته شده 

است و موجب پری و گردی پارچه می شود.
وزن پارچه 082 گرم است که آن را مناسب پوشیدن در متامی فصول و در طول 

سال می کند.
این مزایا موجب می شود تا خیاطی این پارچه به آسانی اجنام شود و پوشیدن آن 

لذت خبش باشد.

پارچه های کتی به صورت اختصاصی  از  از رنگ ها، این مجموعه  با اهلام گرفنت 
توسط کارخانه تولید پارچه هلند & رشی تولید شده است. پمش، پمش آلپاکا و ابریمش 
به خوبی با مه ترکیب شده اند و یک پارچه جناغی 2/2 را بافته اند و مجموعه لوکسی 
را تولید منوده اند که ملس آن احساس خوشایندی ایجاد می کند، به بدن می چسبد و 
کیفیت آویزش زیبایی دارد. به این سبب که رنگ ها نقش مهمی در زندگی روزمره ما 

ایفا می کنند، در ساخت این مجموعه توجهی اساسی به رنگ ها شده است.

بدون آنکه بدانیم، رنگ لباس هایی که ما و دیگران می پوشیم اثر بسیار زیادی بر 
مضیر ناخودآگاه ما دارند؛ رنگ ها خلق و خو، رفتار و درک ما را از دیگران مخشص 
می کنند. رنگ های این مجموعه به این دلیل انتخاب شده اند که ما معتقدیم خلق و 
خو و سالمت ما را هببود می دهند و بر آن تأثیر مثبت دارند؛ این امر موجب می شود 

پوشیدن پارچه های این مجموعه برای ما لذت خبش تر شود. 

پارچه های این مجموعه با انتخاب طرح های ساده رنگی مهسو شده اند و موجب 
فرامه آمدن قدرت انتخاب بین ظاهر هشری، غیررمسی و روستایی شده اند.

:)Alpaca( الیاف آلپاکا
سبک وزن، براق و دارای درخشندگی طبیعی هستند. 

حاوی بسته های میکروسکوپی هوا هست که به عنوان عایق خوب حرارتی در هوای 
رسد معل می کند، و در عین حال به بدن اجازه نفس کشیدن می دهد، در نتیجه بدن 

را در هوای گرم خنک نگاه می دارد.

مهچنین حاوی بسته های هوا می باشد که وزن کلی الیاف را کاهش می دهد و موجب 
می شود جحم آن نسبت به پمش چیده شده از گوسفند کمرت شود. 

نرم و ابریمش مانند است و ملس آن احساس شیکی به فرد می دهد که این موارد موجب 
می شود پوشیدن آن احساس خوشایندی داشته باشد.

ترمه برای اولین بار توسط ارشاف دوره ویکتوریای انگلستان پوشیده شد و پس از 
آن به یکی از معترب ترین اعضای خانواده الیاف فاخر تبدیل گشت. جحم کم و تراکم 
باالی الیاف موجود در ترمه آن را به گرم ترین و راحت ترین لباس پوشیده شده تا به 

حال تبدیل می کند. 

ترمه مورد استفاده در تولید این پارچه از لطیف ترین ترمه مغولی داخلی فرامه شده 
است، که احساس ملس لوکس آن در رسارس جهان شناخته شده است. 

از یک مکان برفی سفید، رنگ های فوق العاده زنده ممکن است تولید شود که برخی 
از آهنا می تواند در این مجموعه جدید واقعًا باشکوه مشاهده گردد. زیبایی مطلق این 

مجموعه از پارچه ها را تهنا می توان به صورت بی واسطه جتربه منود.

ترمه: هبرتین انتخاب پارچه 

ویژگی ترمه برخورداری از الیاف نرم لوکس است که آن را بدون جحم اضافی تبدیل به 
عایقی طبیعی و سبک وزن می کند.

ترمه برای هر آب و هوایی مناسب است چراکه حاوی رطوبت باالیی است و خواص 
عایق آن با رطوبت نسبی هوا تغییر می کند. 

هبرتین الیاف ترمه از خبش پشت کمر بز کمشیر مجع می شود.

الیاف ترمه به طور کلی بسیار لطیفند و خضامتشان به طور متوسط   بین 41 تا 71 
میکرون می باشد که این موضوع پوشیدن این پارچه ها را خوشایند و لوکس می کند.

پارچه ترمه دارای احساس ملس خوب، درخشش طبیعی و کیفیت آویزش مطبوعی است.

مجموعه فاستونی سوپر 160 لوکس با ترمه سکول یتک ینوتساف هچراپ پمش لوکس با پمش آلپاکا و ابریمش  پارچه های کت پمشی لوکس با ترمه تابیده
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CORDUROYS & MOLESKIN

پارچه های پمشی رنگارنگ با ابریمش لوکس، رشته های فلزی پلی اسرت براق و کتان 
درخشان در کنار مه قرار گرفته اند و مجموعه ای از پارچه هایی را  خلق کرده اند که 

در خور هر مناسبتی است.

این مجموعه از خبش های تبادل پذیر یک کمد کپسولی اساسی برای افراد حرفه ای و  
فعال کسب و کار  فرامه می کند. 

مجموعه کیپ هورن )Cape Horn( از پمش لطیف گوسفند مرینوس وارداتی از منطقه 
پاتاگونیا در جماورت آمریکای جنوبی گرفته و بافته شده است. دره های پاتاگونیا 
با دارا بودن آب شیرین فراوان و پوشش گیاهی رسسزب، زیستگاه ایده آلی برای 
گوسفند مرینوس است که الیاف پمش تولید شده از آن پاک تر و حمکم تر می باشد.

از نظر کیفیت  & رشی که  پارچه هلند  تولید  از کارخانه  پارچه های این مجموعه 
دارای حمبوبیت هستند، مناسب ترین انتخاب برای کت و شلوار کالسیک سفارشی 

ساز است.

مزایای این مجموعه عبارتست از 

این مجموعه از بافت جناغی 2/2 و از ساختاری متوازن ساخته شده است که 
هبرتین کیفیت آویزش را ارائه می مناید. 

خن استفاده شده یک خن مرتیک جدید 46/2 است که دارای تاب “S” مانندی برای 
نرمی بیشرت است. 

با توجه به آب و هوای معتدل پاتاگونیا، پمش این منطقه در معرض آلودگی یا تابش 
شدید نور خورشید نبوده است؛ بنابراین استحکام پمش تولید شده غیر قابل انکار 

است.

میکرون این پمش 18.5µ است که با کیفیت پمش سوپر 001 اصلی برابری می کند.

با اضافه شدن %1 ترمه، ملس کردن پارچه های کیپ هرن و پوشیدن آهنا احساس 
لوکسی به انسان می دهد.

کنند،  امتحان  را  تری  لوکس  حمصوالت  دارند  متایل  که  پسندی  مشکل  افراد  برای 
فوق   درخشندگی  و  تازگی  نرمی،   )Cash Cord( کرد  در  کش  موجود  ترمه  محتوای 

العاده ای را ارائه می دهد. 

پیشینه پارچه های مخملی خنی راه راه به قرن جهدمه باز می گردد و اعتقاد بر این 
است که نام آن برگرفته از واژه فرانسوی “corde du roi” به معنای »ریمسان پادشاه 

باشد«. 

ظاهر منحرص بفرد این پارچه ها با ریسیدن به ویژه الیاف تابیده شده پنبه حاصل می 
شود که با ترمه ترکیب و به یک خن صاف ابریمشی تبدیل شده و سپس به موازات مه 
بافته شده اند و یک طرح ریب خاص را ایجاد کرده اند. بافت ریب سپس قطع می شود 
و یک بافت ریب پرزدار ایجاد می کند که منعکس کننده و جذب کننده مقادیر خمتلف نور 
است، و مهواره به پارچه یک بافت لوکس می دهد که مه از نظر پوشیدن و مه از نظر 

ملس کردن خوشایند است.

بافت های ریب پارچه های مخمل خنی راه راه از نظر فنی رج نام دارند که تعداد رج 
ها اندازه بافت ریب و دسته ای که پارچه مخمل راه راه با آن شناسایی می شود را 

مخشص می کند. 

در این مجموعه، ما حمصوالتی با دو کیفیت را ارائه می دهیم که یکی دارای ریمسان 
8 رج و دیگری دارای ریمسان 21 رج است. ریمسان 8 رج را معمواًل ریمسان جامبو و 

ریمسان 21 رج را ریمسان استاندارد می گویند. 

مزیت ترمه اضافه شده در هر دو کیفیت موجب داشنت احساس خوشایند در حلظه ملس 
کردن و آویزش لوکس این نوع از پارچه است. زمانی که قرار باشد ریمسان لوکسی را 
برای موقعیت های خاص غیررمسی انتخاب کنیم، هر دو کیفیت ارائه شده گزینه های 

اساسی به حساب می آیند. 

پمش  از   که  است  ای  چهارخانه  های  طرح  از  ای  )Chequers( مجموعه  چکرز 
ساکسون مرینو 17µ بافته شده است. با اهلام از رنگ و طراحی و با برخورداری 

از پایان جامه فالنل، امطینان داریم که این مجموعه مشا را دلرسد خنواهد کرد. 

پایان جامه فالنل با آسیاب کردن پارچه حاصل می شود؛ این فرایندی است که 
الیاف خنی موجود در پارچه را غنی می کند و به آهنا اجازه می دهد تا به آرامی 
تاه آهنا باز شود و سطح پارچه ها را بپوشاند. این پارچه سپس با دقت رسچین 

می شود تا سطح پارچه ها به مجموعه ای نرم و کمرنگ تبدیل شود.

مجموعه جامعی از طرح های چهارخانه ای انتخاب شده اند چرا که گسرته خالقیت 
را افزایش می دهند، و این مجموعه از این قاعده مستثنی نیست. با برخورداری از 
آمیزه ای از ترکیب های رنگ های ظریف، طرح های چهارخانه ای این مجموعه به 
خوبی متعادل و منحرص به فردند، و آهنا را به انتخاب مناسبی برای مشرتی های 

مشکل پسندتر تبدیل می کند.

حسن ختام این مجموعه دسته جامعی از پارچه های ساده و گروه کوچکی از پارچه 
های فالنل پمشی ریسیده شده با خن فانزتی بوکله است.  

دارای  و  است،  راحت  آن  پوشیدن  و  نرم  بدن می چسبد،  به  فالنل سنتی  پارچه 
آویزش و قابلیت رفع چروک خوبی است. با داشنت این مجموعه، ما بر این باوریم 
از  ایم و امطینان داریم که مشا  این کیفیت های مطلوب را کسب کرده  که متام 
جتربه پوشیدن این پارچه لذت خواهید برد، و زیبایی، احساس ملس و ظرافت آن 

را حتسین خواهید کرد. 

نرمی لوکس مخمل آن را تبدیل به انتخاب مناسبی برای هر رویداد رمسی می کند که 
نیازمند مقداری ظرافت و پیچیدگی است. 

قبل از ظهور ماشین بافندگی برقی صنعتی، تولید پارچه مخمل یک کار بسیار مشکل 
و گران قیمت بود؛ بنابراین این نوع پارچه فقط بر تن ثرومتندان می رفت. امروزه نیز 
تولید این نوع پارچه دشوار است اما به لطف ماشین های بافندگی مدرن، این فرایند 

بسیار رسیع تر و با کارایی باالتری اجنام می شود.  

پارچه مخملی توسط یک دستگاه بافندگی ویژه  بافته می شود که مهزمان دو الیه از 
مخمل را می بافد. این دو الیه به صورت رو در رو توسط یک خن پودی بافته شده به 
مه متصل می شوند. پس از آنکه خن پودی وارد می شود یک چاقوی برش از وسط 
هر دو الیه عبور می کند و آهنا را به خوبی تقسیم می کند و دو پارچه مخمل پرزدار 

مسطح را تولید می کند. 

در طیف   )Holland & Sherry( & رشی  هلند  پارچه  تولید  کارخانه  مجموعه مخمل 
به مهراه رنگ های  پررنگ،  آبی  و  قرمز  بنفش،  از مجله  از رنگ های غنی  وسیعی 
کمرنگ تر مانند خرمایی مایل به قرمز، ارغوانی روشن و آبی روشن ارائه می شود. 
تعداد زیاد رنگ ها برای انتخاب این موضوع را تضمین می کند که مشا رنگ مناسب 

را برای خودتان پیدا خواهید کرد.

مجموعه پارچه های فاستونی کت و شلوار اینرتسیتی )InterCity(به طور ویژه برای 
حمیط کسب و کار طراحی شده است که کیفیت دستساز را با دوام معلی تلفیق می 
کند. این خط تولید پارچه فاستونی کت و شلوار کالسیک ماست که پرقدرت و برگرفته 

از آداب و رسوم بریتانیا می باشد.

این پارچه ها به صورت پارچه جناغی 2/2 و از خن 06/2 نانومرتی در جهت های تار 
و پود بافته می شود که به پارچه جحم و پری می دهد. 

این ویژگی ها موجب دوام و آویزش مناسب پارچه می شود که برای خیاطی عالی 
است.

یک کت و شلوار سنتی شامل دو  جزء اصلی است - کت و شلوار، که به آن لباس دو 
تکه ای مه می گویند. جلیقه گزینه ای اضافی برای یک حمیط کاری شیک و خاص 

یا جلسه ای مهم است. 

مجموعه اینرتسیتی طیف گسرتده ای از پارچه های لباسی راه راه در قالب طرح 
کالسیک نیروی دریایی و خاکسرتی ارائه می دهد.

متضمن  ارغوانی  راه  راه  خطوط  با  بادجنانی  مانند  جدید  های  رنگ  شدن  اضافه 
جذابیت باالی این پارچه ها است. این مجموعه با اضافه شدن سایر طرح های بافته 
شده از مجله طرح شطرجنی سیاه و سفید، طرح شارک اسکین، طرح چمش پرنده ای 

و طرح جناغی تکمیل گردیده است.  

کمد کپسولی فاستونی سوپر 100 با ترمه پارچه فاستونی کت و شلوارپمش ساکسون مرینو سوپر 130

ین مجموعه جدید از پارچه های مخمل خنی راه راه دارای ویژگی های متنوع آشنا و 
جدیدی است. مهه ایهنا به سبب کارکرد و دوام خود هشرت دارند، اما برای اولین بار در 
سابقه 081 ساله خود، ما یک ویژگی جدید را اضافه کرده ایم که اساسًا از پنبه ساخته 
می شود اما دارای مزیت اضافه شدن %2 الیاف االستان به آن است. الیاف االستان 
آسایش، استحکام و دوام، اما باالتر از هر چیز دیگری، کشسانی را فرامه می آورند. یک 
لباس تکمیل شده با %2 االستان شکل خود را قبل و بعد از پوشیده شدن حفظ می کند.

ظاهر منحرص  به فرد این پارچه ها توسط ریسیدن، به ویژه، الیاف تابیده شده و تبدیل 
آهنا به خن و سپس بافنت آهنا به موازات مه و ایجاد یک طرح ریب خاص حاصل می شود. 
بافت ریب سپس قطع می شود و یک بافت ریب پرزدار ممتاز ایجاد می کند که منعکس 
کننده و جاذب مقادیر خمتلف نور است، و مهواره به پارچه یک بافت لوکس می دهد که 

مه از نظر پوشیدن و مه از نظر ملس کردن خوشایند است.
روستا  و مه  برای هشرستان  غیررمسی مه  پوشش  عنوان  به  این مجموعه  های  لباس 
نیز  کار  و  تر  کسب  غیررمسی  های  لباس  عنوان  به  پوشیدن  برای  اما  است،  مناسب 

مناسبند. 
خز کورموش

این مجموعه نیز شامل طیف گسرتده ای از لباس های ساخته شده از خز کورموش در 
وزن ها و رنگ های خمتلف است. خز کورموش یک پارچه کتان سنگین است که با تراکم 
خن پودی بیشرت نسبت به تراکم خن تاری بافته و سپس با قیچی برش داده می شود تا 
در یک طرف یک بافت پرزدار کوتاه و نرم را ایجاد مناید. لباس های ساخته شده از خز 
کورموش از نظر نرمی و دوام قابل توجه اند، و بیشرت مناسب پوشیدن در فضای باز 
باالی ما دارای رنگ قهوه ای قرمز  با کیفیت  پنبه خز کورموش   001% است. مجموعه 

فام پاییزی و سزب با سایه های آبی به مهراه طیفی از رنگ های کالسیک خنثی است. 


