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 حول هيوجو ستوف 

 

ا ن هيوجو ستوف هي علامة تجارية للتطريز والإ قمشة عالية الجودة موثوق بها من قبل 
المتخصصين في صناعة المنسوجات. تكمُن خبرتنا في المواد المنسوجة وغير المنسوجة 

 والدانتيل وصناعة الملابس.المتخصصة في تطبيقات التطريز  
 

نوًعا   20تحت مجموعة رابوس ، تغطي هيوجو ستوف  ا كثر من   1988تا سست في تايلاند عام 
مختلًفا من البطانات والإ قمشة. يتم توزيع منتجاتنا في جميع ا نحاء العالم ويتم استخدامها من  

 العالم. قبل الشركات المصنعة للملابس الرائدة في جميع ا نحاء 

   

 تم بيع ا كثر من مليار ياردة من البطانات حتى الإ ن وما زالت في تزايد مستمر  •
 مليون قطعة ملابس سنويًا   500دعم ا كثر من   •
 مخزوٌن جاهٌز في جميع الإ وقات مع عدم وجود حد ا دنى للطلب  •

 ِقيُمنا  

 

 

  

 جودة مّتسقة 
الإتّساق هو جانٌب ا ساسٌي في صناعة الملابس. نحن نا خذ هذا الإ مر  

 على محمل الجد لضمان تقديم ا فضل منتج لشركائنا دائًما .

 مخزوٌن جاهز 
الزمنية التي تستغرقها صناعة الملابس هذه الإ يام ،  مع ضيق الفترات 

تتمتع استراتيجيتنا في ا دارة المخزون الجاهز بسجٍل حافٍل من مساعدة 
 . المصانع على الإمتثال لمتطلبات التسليم العالمية

 مجموعٌة كاملٌة من المنتجات 
اختيار المادة  نظًرا لإ نه لإ حدود في عملية تصميم الملابس، فا ن 

المناسبة ا مٌر بالغ الإ همية. لهذا السبب ، نقدم مجموعًة واسعًة من  
 البطانات والإ قمشة. 

 الدعم والموثوقية 
فنحن على الموثوقية هي الإ ثمن في عالم النسيج. مهما كان طلبك ، 

استعداٍد للوفاء به في الوقت المحدد، نعمل طوال ا يام الإ سبوع السبعة  
 دون ا ي تا خير. 
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 مجموعة منتجاتنا 

 البطانات غير المنسوجة 

نتهاء من عملية التطريز, يمكن تمزيقها البطانة القابلة للتمزيق:   بدقة ونظافة.   ا ن البطانة القابلة للتمزيق تستخدم كدعامة لتطريز الشعارات وتصاميم التطريز الصغيرة. بعد الإ 
 

 تستخدم لتطريز الشعارات الصغيرة مثل الملابس الرياضية والإ زياء الرسمية  •
 ظهر التطريزتستطيع تمزيقها بسهولة دون ترك ا ية بقايا على  •
 ٪ من القطن المعاد تدويره ذي الجودة العالية 100مصنوعة  •
 لإ تحتوي على مواد كيميائية ضارة ولإ تحتوي على الفورمالديهايد •
 موثوٌق بها من قبل العلامات التجارية العالمية للملابس الرياضية والإ زياء  •
 متوفرة باللونين الإ بيض والإ سود )مقاومٌة لتلاشي الإ لوان(  •
 ²مغ|  100حتى   20ا نش و بعدة سماكات من  40منتجات رئيسية متوفرة بعرض   8نا لدي •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 المنتجات القياسية  
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون  
 800EENF ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض  
 900EENF ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض  
 1000EENF ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض  
 1500EENF ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض  
 2000EENF ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض  
 3000EENF ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض  
 1035EEB ا نش  X 40 ياردة   100 ا سود  
 1050EEB ا نش  X 40 ياردة   100 ا سود  
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 والياقات.  وصلاتخلال عملية التطريز ، يتم استخدام الباطانات القاسية كدعامة لزيادة صلابة الإ قمشة. في صناعة الملابس ، يتم استخدامه لصنع ال القاسية : الباطانات  
 

 سماكٌة متسقٌة للغاية في جميع ا نحاء اللفة •
 تحتفظ ببنيتها ولإ تتيبس بعد الغسيل ا بداً  •
 للا طفال 1القياسية ا ويكوتيكس نخب اجتازت الشهادة  •
 متوفرةٌ باللون الإ بيض  •
غ|   130حتى   20ا نش و بعدة سماكاٍت من  44منتجاٍت رئيسيٍة متوفرٍة بعرض   7لدينا  •

 ²م
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

   تستخدم في ا عمال التطريز المختلفة من الشعارات ا لى قطع الوصلات  •
 مناسبة لصناعة تصاميم التطريز التي تتطلب الصلابة  •
ضافة ا لى بعض ا جزاء   • مناسبة لصناعة حواشي الثوب والوصلات والياقات بالإ 

 الملابس.
 يمكن استخدامها في تطبيقات الفلتر مع ا جراء ا ختباٍر ُمسبق   •
 ٪ عالي الجودة100مصنوعٌة من البوليستر  •
 بسهولة بحواٍف مستقيمة لإ تتمّزق , كما يمكن قّصها  •

 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 40H ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 50H ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 80H ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 80HH ا نش X 44 ياردة  50 ا بيض 
 100HH ا نش X 44 ياردة  50 ا بيض 
 150HH ا نش X 44 ياردة  50 ا بيض 
 200HH ا نش X 44 ياردة  50 ا بيض 
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 وصلات والياقات.خلال عملية التطريز ، تُستخدم البطانات الناعمة كدعامة للتصميمات التي تتطلب نعومة. في صناعة الملابس ، يتم استخدامها لصنع قطع ال  البطانات الناعمة: 
 

 سماكة متسقة للغاية في جميع ا نحاء اللفة •
 تحتفظ ببنيتها ولإ تتيبس بعد الغسيل ا بداً  •
 للا طفال 1اجتازت الشهادة القياسية ا ويكوتيكس نخب  •
 متوفرة باللون الإ بيض  •
غ|   100حتى   20ا نش و بعدة سماكات من  44منتجات رئيسية متوفرة بعرض   4لدينا  •

 ²م
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 وصلات.ا عمال التطريزالمختلفة ، من الشعارات ا لى ال تُستخدم في •
 تصلح لصناعة تصاميم التطريز التي تتطلب نعومة •
ضافة ا لى بعض ا جزاء   • مناسبة لصناعة حواشي الثوب والوصلات والياقات بالإ 

 الملابس.
 يمكن استخدامها في تطبيقات الفلتر مع ا جراء ا ختبار مسبق  •
 عالي الجودة٪  100مصنوعة من البوليستر  •
 لإ تتمزق , كما يمكن قصها بسهولة بحواف مستقيمة  •

 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 30S ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 40S ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 50S ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 80S ا نش X 44 ياردة  50 ا بيض 
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لتصاق:  لتصاق كدعامة لزيادة صلابة الإ قمشة. في صناعة الملابس ، يتم استخدامها لصنع   البطانة القاسية القابلة للا  في عملية التطريز, تستخدم البطانة القاسية القابلة للا 
 الوصلات والياقات.

 

 تمتلك هيكل لإصق متسق وسماكة متسقة ثابتة •
المستمر ا و مكبس الحرارة المناسب ا و مكواة  يمكن ا لصاقها عن طريق ماكينة الصهر   •

 الملابس التقليدية 
 للا طفال 1اجتازت الشهادة القياسية ا ويكوتيكس نخب  •
 متوفرة باللون الإ بيض  •
 ²مغ|  100حتى   40ا نش و بعدة سماكات من  40منتجات رئيسية متوفرة بعرض   3لدينا  •
 ة الطلب ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمي  •

 تستخدم في ا عمال التطريز المختلفة ، من الشعارات ا لى الوصلات. •
ضافة ا لى بعض   • مناسبة لصناعة حواشي الثوب والوصلات والياقات بالإ 

 ا جزاء الملابس.
 تعزز من صلابة النسيج وقساوته  •
 ٪ عالي الجودة ومن مادة لإصقة عالية الجودة 100مصنوعة من البوليستر  •
 يمكن قصها بسهولة بحواف مستقيمة لإ تتمزق , كما  •

 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 40HP ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 50HP ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 80HP ا نش X 44 ياردة  50 ا بيض 
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لتصاق:  لتصاق كدعامة لتعزيز بنية النسيج مع الحفاظ على النعومة. في صناعة الملابس ،  البطانة الناعمة القابلة للا  يتم   في عملية التطريز, تستخدم البطانة الناعمة القابلة للا 
 استخدامها لصنع الوصلات والياقات. 

 

يمكن ا لصاقها عن طريق ماكينة الصهر المستمر ا و مكبس الحرارة المناسب ا و مكواة   •
 التقليدية الملابس 

 للا طفال 1اجتازت الشهادة القياسية ا ويكوتيكس نخب  •
 متوفرة باللون الإ بيض  •
حتى   10ا نش و بعدة سماكات من   44ا نش و  40منتجات رئيسية متوفرة بعرض   5لدينا  •

 ²م غ|  100
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 وصلات.، من الشعارات ا لى ال تُستخدم في ا عمال التطريز المختلفة •
ضافة ا لى بعض ا جزاء   • مناسبة لصناعة حواشي الثوب والوصلات والياقات بالإ 

 الملابس.
 تساعد الإ قمشة على الإحتفاظ بهيكلها الناعم  •
 ٪ عالي الجودة ومن مادة لإصقة عالية الجودة 100مصنوعة من البوليستر  •
 مستقيمة لإ تتمزق , كما يمكن قصها بسهولة بحواف  •
 تمتلك هيكلاً لإصقاً متسقاً وسماكًة متسقة ثابتة  •
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 2000F ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض 
 30SP ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 40SP ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 50SP ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 80SP ا نش X 44 ياردة  50 ا بيض 
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 لجلود. ا ن الجانب الرائد في البطانة الحرارية  هي نعومتها وسلاستها.هذا ما يمكّننا من استخدامها لتعزيز نعومة التطريز والإ قمشة الخشنة وا البطانة الحرارية: 
 

 للا طفال 1اجتازت الشهادة القياسية ا ويكوتيكس نخب  •
 متوفرة باللونين الإ بيض والإ سود  •
 ا نش  44منتجات رئيسية متوفرة بعرض   2لدينا  •
 تاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب ا ن •

 تُستخدم لتعزيز نعومة التطريز  •
 تُستخدم لتنعيم الجزء الخلفي من المواد الخشنة مثل بعض الإ قمشة والجلود •
 لإ تُسّبب تهيجاً للجلد ولإ تتيّبس بعد الغسيل  •
 ٪ عالي الجودة100مصنوعة من البوليستر  •
 نعومة عالية وسماكة متسقة مادة ذات  •
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 0020TB W ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 0020TB B ا نش  X 44 ياردة   100 ا سود 
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 ا ن البطانة الحرارية اللاصقة ناعمة وسلسة.هذا ما يمكّننا من استخدامها لتعزيز نعومة التطريز والإ قمشة الخشنة والجلود. البطانة الحرارية اللاصقة: 
 

يمكن ا لصاقها عن طريق ماكينة الصهرالمستمر ا و مكبس الحرارة المناسب ا و   •
 مكواة الملابس التقليدية 

 متوفرة باللونين الإ بيض والإ سود  •
 ا نش  44منتجات رئيسية متوفرة بعرض   2لدينا  •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 تُستخدم لتعزيز نعومة التطريز  •
 تُستخدم لتنعيم الجزء الخلفي من المواد الخشنة مثل بعض الإ قمشة والجلود •
 لإ تُسبب تهيجاً للجلد ولإ تتيّبس بعد الغسيل  •
 ٪  والمادة اللاصقة عاليتي الجودة100مصنوعة من البوليستر  •
 مادة ذات نعومة وسماكة متسقة  •
 للا طفال 1اجتازت الشهادة القياسية ا ويكوتيكس نخب  •

 

 المنتجات القياسية 

 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 0020FTB W ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 0020FTB B ا نش  X 44 ياردة   100 ا سود 
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ى النعومة كما  تمتلك البطانة اللاصقة المنقطة هيكلاً لإصقاً نقطياً متسقاً للغاية. يتم استخدامها لتعزيز بنية الإ قمشة عالية الجودة مع الحفاظ عل  اللاصقة المنّقطة: البطانة  
 تُستخدم في كل من التطريز وصناعة الملابس.

 

 الجودة٪  والمادة اللاصقة عاليتي 100مصنوعة من البوليستر  •
 متوفرة باللونين الإ بيض والإ سود  •
ا نش و بعدة سماكات    44ا نش و  40منتجات رئيسية متوفرة بعرض   3لدينا  •

 ²مغ|  100حتى  20من 
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 تُستخدم في ا عمال التطريز والملابس الجاهزة عالية الجودة •
 ٪ عالي الجودة ومن مادة لإصقة منقطة عالية الجودة100البوليستر مصنوعة من  •
 تدوم خلال عملية الغسيل •
يمكن ا لصاقها عن طريق ماكينة الصهر المستمر ا و مكبس الحرارة المناسب ا و مكواة   •

 الملابس التقليدية 
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 W 5010 ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض 
 B 5010 ا نش  X 40 ياردة   100 ا سود 
 W 7070 ا نش  X 40 ياردة   100 ا بيض 
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تلف بطانة سبونتيك عن  ا ن سبونتيك هي بطانة  سبونبوند عالية الجودة. يتم استخدامها كدعامة للتطريز في الإ عمال عالية الجودة التي تتطلب ملمساً ناعًما. تخ  بطانة سبونتيك: 
 البطانات العادية ,حيث تتميز بسماكة ونسيج متسقين ا فضل بكثيرمن غيرها.

 

 غسيل لإ تُسّبب تهيجاً للجلد ولإ تتيّبس بعد ال •
 مادة ذات نعومة عالية وسماكة متسقة  •
 متوفرة باللونين الإ بيض والإ سود  •
 ²مغ|  100حتى   20ا نش و بعدة سماكات من  44منتجات رئيسية متوفرة بعرض   8لدينا  •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 % من سبونبوند بولي بروبيلين 100مكونٌة من  •
 تحتٍو على ا ي مواد كيميائية ضارة ا و فورمالديهايد لإ  •
 تستخدم كبطانة  للتطريزعالي الجودة  •
تُستخدم في تطبيقات مختلفة مثل ا نتاج الإ قنعة والحقائب وتغليف الهدايا   •

 وغيرها من المنتجات 
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 W 4440 ا نش  X 44 ياردة   220 ا بيض 
 B 4440 ا نش  X 44 ياردة   220 ا سود 
 W 4460 ا نش  X 44 ياردة   220 ا بيض 
 B 4460 ا نش  X 44 ياردة   220 ا سود 
 W 4480 ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 B 4480 ا نش  X 44 ياردة   100 ا سود 
 W 4800 ا نش  X 44 ياردة   100 ا بيض 
 B 4800 ا نش  X 44 ياردة   100 ا سود 
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 البطانات المنسوجة 

ق التطريز  خلال عملية صناعة الملابس, تُستخدم بطانة متن القطن المغزولة لصنع الوصلات والياقات. بالنسبة للتطريز ، يتم استخدامها كبديل لإ طوا بطانة متن القطن المغزولة: 
 التقليدية عن طريق نشرها على طاولة التطريز واستخدام شريط مزدوج الجوانب لتثبيت البطانة المستخدمة للتطريز. 

 

 متسقة للغاية ذات مادة قوية و •
 لإ تمتط ويصعب تمزيقها  •
 متوفرة باللون الإ بيض  •
 ا نش  44منتجات رئيسية متوفرة بعرض   3لدينا  •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

نكماش عند الغسيل •  بطانة متن القطن المغزولة و اختبار الإ 
 مصنوعة من بوليستر وقطن عاليي الجودة •
 مناسبة لصناعة حواشي الثوب والوصلات والياقات  •
 تزيد بشكل كبير من صلابة الإ قمشة  •
 تستخدم مع شريط مزدوج الوجه ليحل محل الإ طواق التقليدية للتطريز •
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 2828 ا نش  X 44 ياردة   130 ا بيض 
 12000 ا نش X 44 ياردة  60 ا بيض 
 20000 ا نش X 44 ياردة  60 ا بيض 
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ملمس ا ن البطانة المنسوجة اللاصقة هي بطانة عالية الجودة تستخدم لعمل حواف وياقات للملابس. ا نها متسقة للغاية من حيث السماكة والنسيج و البطانة المنسوجة اللاصقة: 
 اليد.

 

ختبار المسبق  175 -  165درجة حرارة اللصق الموصى بها  تقع بين  • درجة مئوية )يلزم الإ 
 المختلفة(للاستخدام مع الإ قمشة 

 تدوم خلال عملية الغسيل •
 متوفرة باللون الإ بيض  •

 مناسبة لصناعة حواشي الثوب والوصلات والياقات  •
 تمنح القماش بنية ثابتة مع الإحتفاظ بنعومتها  •
 نسيج متناسق للغاية وهيكل لإصق في جميع ا نحاء اللفة •
 مصنوعة من البوليستر والقطن عاليي الجودة  •
 ا نش  44وفرة بعرض  منتجات رئيسية مت  3لدينا  •

 
 المنتجات القياسية 

 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 10L ا نش  X 44 ياردة   110 ا بيض 
 30L ا نش  X 44 ياردة   110 ا بيض 
 50L ا نش  X 44 ياردة   110 ا بيض 
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هذا   بالنسبة لإ عمال شعارات التطريز، يُعد هذا القماش الإ سهل والإ كثر كفاءة خلال عملية قص التصاميم. بدلإً من استخدام المقص ، يمكن صهر  قماش البوليستر للشعارات : 
 القماش بشكل نظيف وسهل باستخدام قلم لحام.

 

 ذو نسيج ناعم وطري ولإ يسبب ا ي تهيج للبشرة •
 تدوم خلال عملية الغسيل •
 باللون الإ بيض متوفرة  •
 ا نش  37ا نش و 44لدينا  منتجين رئيسيين متوفرين بعرض   •

 يستخدم كدعامة للتطريز خلال صنع الشعارات  •
 يمكن قصه بشكل نظيف وفعال بقلم لحام بعد التطريز  •
لإ يَترُك ا ليافاً وراءه ) كالحالة التي تحصل بعد استخدام البطانة القابلة للتمزيق( ويُزيل   •

 ص باستخدام المقصات التقليدية. الحاجة لعملية الق 
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 P44 ا نش  X 37 ياردة   100 ا بيض 
 P155 ا نش  X 44 ياردة   120 ا بيض 
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تُستخدم ا قمشة التويل المصنوعة من البوليستر لصناعة الشعارات المطرزة وتصنيع القبعات ، وهي شديدة الصلابة ومّتسقة  قماش البوليستر ذو الخطوط المتوازية ) تويل( : 
 للغاية ،مما يؤدي ا لى تقليل استهلاك البطانات وتحسين جودة الإ عمال.

 

 تم تصنيعه ليكون ا كثر صلابة بغرض تخفيف استخدام البطانات  •
 ا نش 60لون وعرض  20متوفٌر ب  •
 يمكننا ا نتاج ا ي لون و ا ي عرض لفة تحت الطلب مع وجود حد ا دنى لكمية الطلب •

 المطرزة وتصنيع القبعات  الشعارات يُستخدم لصنع  •
 مصنوٌع من البوليسترعالي الجودة •
 قماٌش ذو بنية وسماكة متسقتين  •
 يَدوم خلال عملية الغسيل •

 

 اللون  الإ بعاد  اللون  الإ بعاد  اللون  الإ بعاد 

 ا نش  x  60يارد  60
 العاصفة الترابية  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60 
  الإ زرق البسيط :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60
 الإ حمر المتسارع :اللون 

 

 ا نش  x  60يارد  60
  الغابة الخضراء  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60
  الكستنائي  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60
  المحيطي الإ زرق  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60
 ا نش  x  60يارد  60  الإ حمر الداكن  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60  منتصف الليل  اللو 
  الإ صفر السعيد :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60
 ا نش  x  60يارد  60  الإ بيض الدافئ  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60  الإ زرق الغني  :اللون 
  الكرزي  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60
 ا نش  x  60يارد  60  الزهري الصادم  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60  منتصف الليل  :اللون 
  الرمادي الهادئ  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60
 الإ زرق البحري  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60 
 الشوكولإ الداكنة  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60 
 الشمس المشرقة  :اللون 

 

  
 ا نش  x  60يارد  60

 ا ستراحة القهوة  :اللون 

 ا نش  x  60يارد  60 
  الفضائي  :اللون 
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 البطانات الخاصة 

وهو مثالٌي للا قمشة التي لإ   بالنسبة لإ عمال التطريز التي لإ ينبغي ا ن تبق فيها البطانة ، فا ن الفيلم السحري هو فيلٌم حساٌس للحرارة يمكن ا ذابته والتخلص منه ،   الفيلم السحري: 
 يمكن غسلها ولكن يمكن ا ن تتعرض لدرجات حرارة عالية. 

 

 مادة ذات نعومة عالية وسماكة متسقة  •
 ا نش 40سيين متوفران بعرض  لدينا  منتجين رئي  •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 يُستخدم حيث لإ ينبغي ا ن يكون هناك استعماٌل للبطانات في الجزء الخلفي من التطريز. •
 يمكن ا زالته بشكل نظيٍف وسهٍل باستخدام لوح تسخيٍن ومسطرة  •
 غسلها لكنها تقاوم درجات الحرارة المرتفعة مناسب للا قمشة التي لإ يمكن   •
 لإ يؤدي ا لى تيّبس القماش عند الغسيلو  دالجل يهيج لإ •
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 MF-40 ا نش  X 40 ياردة   220 شفاف 
 MF-50 ا نش  X 40 ياردة   220 شفاف 
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نها ا ن تدوم  يُستخدم هذا الفيلم في صنع الشعارت المنسوجة والمطرزة وا عمال الزينة. يمثل البطانة المثالية  لتوفير التصاق ذي جودة استثنائية يمك الفيلم اللاصق القابل للذوبان: 
 خلال عملية الغسيل.

 

 ذو هيكٍل لإصٍق عالي الجودة ومتناسق يدوم خلال عملية الغسيل •
 سم   30ميكرون و بعرض  130حتى  70سماكات من بعدة  منتجات رئيسية متوفرة  3لدينا  •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 يُستخدم في صنع الشعارت المنسوجة والمطرزة وا عمال الزينة •
 التطريز تم اختباره وموثوٌق به من قبل ا برز مصنعي الملابس و معامل  •
 ٪ 100مصنوٌع من مواد بولي ا وليفين  •
 مادة ذات نعومة عالية وسماكة متسقة  •
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 Gold سم   X  30ياردة    100 شفاف 
 Silver سم   X  30ياردة    100 شفاف 
 Bronze سم   X  30ياردة    100 شفاف 
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ذا  تهيج الجلد من بطانات التطريزهو مشكلٌة شائعة. مع القماش الحامي للبشرة ، يمكن معالجة هذه المشكلة بشكل فّعال وبسيط عن طريق كّي ها ن   القماش الحامي للبشرة : 
 النسيج المطاطي عالي الجودة خلف التطريز. 

 

 يُستخدم  في ملابس الإ طفال عالية الجودة •
 ا نش 60والإ بيض الفاتح )ا وف وايت( والإ سود بعرض ُمنتجات رئيسية متوفرة بالإ بيض  3لدينا  •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

لتصاق •  نسيج رقيق قابل للمط وقابل للا 
 يتم كّيه على ظهر التطريز لمنع ا ي تهيج للجلد  •
 يتم كّيه على ظهر الجلد ا و المواد الخشنة لتعزيز النعومة  •
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 SG9000 W ا نش  X 60 ياردة   110 ا بيض 

 SG9000 OFF ا نش  X 60 ياردة   110 ا بيض فاتح )ا وف وايت( 
 SG9000 B ا نش  X 60 ياردة   110 ا سود 

 

 

 

  

http://www.hugostoff.com/


   

لكتروني:|    تايلاند جودة التطريز وبطانات الملابس لكتروني: | info@hugostoff.com البريد الإ   www.hugostoff.com  الموقع الإ 
 

 

 

 

دون موافقة خطية  تمت كتابة هذا المستند عن طريق هوغو ستوف. لإ يجوز ا عادة ا نتاج ا ي معلومات ، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات جزئيًا ا و كليًا  ا خلاء المسؤولية: 
جراءات قانونية  .مسبقة. ا ن ا ي انتهاك يتم العثورعليه سوف يخضع لإ 

Page 18 of 24 

 

ة ا خرى من البطانة  بالنسبة للا عمال التي تتطلب خطوط تطريٍز حادة للغاية ، فا ن ورق الشمع هو الحل الإ مثل لتحقيق ذلك. ببساطة, استخدمه با ضافته ا لى طبق   الورق الشمعي: 
 القابلة للتمزيق ا و البطانة الناعمة ا و البطانة القاسية ا ثناء عملية التطريز. 

 

 والتصاميم الدقيقةيُستخدم لتطريز النصوص الصغيرة  •
برة وتحسين جودة التطريز •  يساعد في تقليل درجة حرارة الإ 
 ا نش 36لدينا منتجين ا ساسيين منه بعرض  •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 يُستخدم لتحسين حدة قطب التطريز بشكل كبير في الإ عمال عالية الجودة •
 نة تطريز( ا لى بطانة التطريز الإ ساسيةا ضفه كطبقة ا ضافية )بطا •
يقوم بكسو ا برالتطريز بطبقة رقيقة من الشمع ، مما يقلل من الشحنات الكهربائية  •

بر   الساكنة وانكسار الإ 
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 WS ا نش  X 36 ياردة   100 ا بيض 

 WH ا نش  X 36 ياردة   100 ا بيض فاتح )ا وف وايت( 
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 البطانات القابلة للذوبان في الماء

من حيث السماكة والجودة يُستخدم قماش الإ كوا مع ا لإت التطريز متعددة الرؤوس وا لإت الدانتيل. ا نه مادة قابلة للذوبان في الماء عالية الجودة ومتسقة للغاية  قماش الإ كوا : 
 والذوبان. 

 

 درجة مئوية  90و 80, 70,40متوفر بدرجات ذوبان متعددة  •
 الحرير والخيوط المعدنية درجة مئوية مناسٌب لخيوط  40النوع ذو ال   •
 درجة مئوية مناسٌب لخيوط التطريز زاهية الإ لوان  70النوع ذو ال   •
 درجة مئوية مناسٌب لخيوط البوليستر الإ حادية  80النوع ذو ال   •
 درجة مئوية مناسٌب جداً لخيوط البوليستر الإ حادية  90النوع ذو ال   •
 ا نش  63ا نش حتى  74بعرض من   ²مغ|  50حتى   25متوفٌر بسماكات متعددة من  •
 يتم ا نتاج سماكات وعرض ودرجات حرارة ا ذابة تحت الطلب بوجود حد ا دنى لكمية الطلب  •

 يُستخدم مع ا لإت التطريز متعددة الرؤوس و ا لإت الدانتيل •
 مصنوٌع من مواد عالية الجودة قابلة للذوبان في الماء  •
 للا طفال  1اجتاز الشهادة القياسية ا ويكوتيكس نخب  •
 وتماسك ممتازين مع حد ا دنى من التمددمتانة  •
طلاق  •  يذوب بسهولة في درجات الحرارة المطلوبة ، ولإ يترك ا ي بقايا على الإ 
 لإ يتجّعد ولإ يؤثّر سلباً على تصاميم التطريز •
طلاق •  لإ يسّبب تهيج الجلد على الإ 
•  

 

  المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  درجة حرارة الذوبان 

 ”C, 40 GSM, 62°40 ا نش  X 62 ياردة   320 درجة مئوية  40
 ”C, 50 GSM, 62°40 ا نش  X 62 ياردة   320 درجة مئوية  40
 ”C, 45 GSM, 62°70 ا نش  X 62 ياردة   320 درجة مئوية  70
 ”C, 40 GSM, 62°80 ا نش  X 62 ياردة   320 درجة مئوية  80
 ”C, 40 GSM, 47°90 ا نش  X 47 ياردة   320 درجة مئوية  90
 ”C, 40 GSM, 62°90 ا نش  X 62 ياردة   320 درجة مئوية  90
 ”C, 50 GSM, 62°90 ا نش  X 62 ياردة   320 درجة مئوية  90
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لتصنيع   يُعد اللباد القابل للذوبان في الماء مادة فريدة للغاية، وهو نوٌع خاٌص من الإ قمشة السميكة القابلة للذوبان في الماء والتي تستخدم اللباد القابل للذوبان في الماء: 
 تصميمات تطريز ثلاثية الإ بعاد، مما يجعله مثالياً لتطبيقات الملابس عالية الجودة.

 

طلاق  يذوب بسهولة في درجة الحرارة المطلوبة ، ولإ •  يترك ا ي بقايا على الإ 
 سم   100مم ، عرض  2.8، سماكة    ²م غ|  300درجة مئوية ،  40متوفٌر بدرجة حرارة ا ذابة   •
 يتم ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب بوجود حد ا دنى لكمية الطلب •

نتاج تطريٍز ثلاثي الإ بعاد  •  يُستخدم لإ 
 مصنوٌع من مواد عالية الجودة قابلة للذوبان في الماء  •
 للا طفال  1اجتاز الشهادة القياسية ا ويكوتيكس نخب  •
 

 المنتجات القياسية 
 رمز المنتج  الإ بعاد  الحرارة 

 C, 300 GSM, 2.8 mm thickness, 100 cm width°40 سم   X 100ياردة   30 درجة مئوية  40
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بقايا للبطانات. الفيلم ا كوا هو فيلٌم قابٌل للذوبان في الماء، وهو مثالٌي للا قمشة التي يمكن غسلها ولكنها لإ يمكن  الفيلم ا كوا: مناسٌب لإ عمال التطريز التي لإ ينبغي ا ن تحتِوعلى 
 ا ن تتعرض لدرجات حرارة عالية.

 

 لإ يؤدي ا لى تيّبس القماش عند الغسيللإ يهّيج الجلد و •
 مادة ذات نعومة عالية وسماكة متسقة  •
 ا نش 40بعرض   لدينا  منتجين رئيسيين متوفران •
 ا نتاج سماكة وعرض تحت الطلب متاحان مع الحد الإ دنى لكمية الطلب  •

 ُمخصٌص لإ عمال التطريز التي لإ ينبغي ا ن تحتِو على بقايا البطانات  •
 يُستخدم مع ا لإت التطريز متعددة الرؤوس عند تطريز الإ فمشة ذات الإ حجام الكبيرة  •
 يمكنها مقاومة درجات الحرارة المرتفعة مناسٌب للا قمشة التي يمكن غسلها ولكن لإ  •
 يمكن استخدامه لمنع القطب من الغور في القماش ا ثناء عملية تطريز المناشف.  •

 
 المنتجات القياسية 

 رمز المنتج  الإ بعاد  اللون 
 AF-400 ا نش  X 40 ياردة   220 شفاف 
 AF-600 ا نش  X 40 ياردة   220 شفاف 
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 ا سئلة متداولة 
ستخدام ا سئلة حول    المنتج والإ 

 Q كيف ا عرف ما هي البطانة المناسبة الذي يجب استخدامها؟ 

ابس ا و ا ن لديك تصميماً محدداً يمكن ا ن تواجه مهمًة شاقًة بالتا كيد في معرفة ا ي البطانات هي الإ فضل لعملك ، خاصًة ا ذا كنَت جديًدا في مجال التطريز ا و صناعة المل
بلة يجب ا ن تبدا  بالبطانات القابلة للتمزيق ا و البطانات الصلبة. بالنسبة لتصنيع الملابس ، يجب ا ن تكون البطانة من النوع الصلب ا و القا للغاية. للتطريز العام ، 

ي فيلم ا كوا ا و الفيلم السحري  ف للالتصاق ا و بطانة متن القطن المغزول ا و البطانة المنسوجة اللاصقة هي ا ولى اختياراتك. لمزيد من التطبيقات المحددة ، يمكنك التفكير
 ا و ورق الشمع ا و مواد ا خرى. 

 
عم لمساعدتك في استخدام هذه  في معظم الحالإت ، يعد اختبار البطانة المناسبة عن طريق التجربة مهماً للتقليل من الإ خطاء و زيادة الخبرة. ا ذا كنت بحاجة ا لى ا ي د

 info@hugostoff.com الفني عن طريق ا رسال استفسار ا لى:البطانات ، فيمكنك دائًما استشارة فريقنا 

A 

  
 Q كيف ا عرف ما ا ذا كانت البطانة جيدة ا م سيئة؟ 

ناعمة ويجب ا ن تكون لها سماكة وملمس متسقين في جميع المقاييس الرئيسية لما يُعتبر بطانًة جيدةً هي ملمس اليد والسلامة والإتساق. يجب ا ن تكون البطانة الجيدة 
ذه المواد الكيميائية الضارة   ا نحاء اللفة. فيما يتعلق بالسلامة ، يجب ا لإ تحتوي على ا ي مواد كيميائية قد تكون ضارة بالمستهلك ا و ا ن تحتوي على كميات قليلة من ه

 )مثل الفورمالديهايد(.
 عنايًة ا ضافيًة ا لى جميع هذه الجوانب لضمان حصول عملائنا وشركائنا على ا فضل النتائج دائماً عند استخدام البطانات الخاصة بنا.ضمن فريق هيوجو ستوف, نحن نولي  

A 

  
 Q هل من الممكن استخدام العديد من البطانات مع بعضها البعض؟ 

الرائدة من ا جل زيادة جودة العمل. على سبيل المثال، يمكن ا ن ينتج عن استخدام ورق الشمع نعم. في الواقع ، هذه هي الحيلة التي تستخدمها الشركات المصنعة 
ضافة ا لى طبقة واحدة من البطانة القاسية وطبقة واحدة من البطانة القابلة للتمزيق خطوُط تطريٍز ا كثر حدة )تبعاً للتصميم(.  بالإ 

 
شارة ا لى ا ن مثل هذه  التقنيات تتطلب اختباراً مسبًقا وقد لإ تٌسفر عن نفس النتائج في جميع التصاميم. في معظم الحالإت ، يُعد استخدام نوٍع واحٍد  ومع ذلك ، تجدر الإ 

 ا و طبقٍة واحدٍة من البطانات مناسبًا بالفعل للحصول على عمل ذي جودة عالية. 

A 
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 Q بطانات هيوجو ستوف , ماذا علي ا ن ا فعل؟ لديَّ مشكلٌة في استخدام  
ت معيبة. خلال عملية نا سف لسماع ا نك واجهت مشكلة مع منتجنا. يتم تمرير البطانات لدينا من خلال عملية رقابة صارمة على الجودة ونادراً ما نحصل على منتجا

نتاج ، وهي: ظروف المصنع وظروف  التطريز وتصنيع الملابس الجاهزة ، هناك العديد من العوامل التي يمكن ا ن   تؤدي ا لى جعل البطانة المستعملة تُشكّل مشكلًة  للا 
 الإ لإت وظروف التخزين والتطريز وتصميم الملابس والإستخدام غير المناسب للمواد وقضايا سلسلة التوريد ومهارات العمالة غير الكافية. 

 
 
صلاحها من ا جلك. ا ذا وجدت مشكلًة في استخدام بطانات هيوجو ستوف لإ  ، نحن نا خذ كل هذه المشاكل على في هيوجو ستوف  محمل الجد ونلتزم با يجاد حلوٍل لإ 

 info@hugostoff.com يمكنك ا صلاحها ، فلا تتردد في التواصل معنا في ا ي وقت من خلال :

A 

 

 ا سئلة الشراء 

 Q الإ دنى لكمية الطلب من بطانات هيوجو ستوف؟ ما هو الحد  

رة ، فنحن دائًما على  نحن نحتفظ بمخزوٍن كامٍل من منتجات هيوجو ستوف في جميع الإ وقات. لهذا السبب ، لإ يوجد حٌد ا دنى لكمية الطلب.بالنسبة للكميات الصغي 
 استعداد للشحن فوًرا عند استقبال الطلب.

A 

  

 Q عينات مجانية من بطانات هيوجو ستوف؟ هل يمكنني طلب  

 A ياردات مجانًا للاختبار. ومع ذلك ، وفًقا لمعايير العمل الدولية ، نطلُب منك التفّضل بتحّمل تكلفة الشحن لهذا الغرض.  3بالتا كيد. نوفر عادةً ما يصل ا لى 

  

 Q هل يمكنني شراء لفة واحدة فقط من بطانات هيوجو ستوف؟ 

البًا ما تكون كبيرة الحجم نظًرا لإ ننا نحتفظ بمخزوٍن كامٍل من بطانات هيوجو ستوف ،فا نه يمكننا شحن لفة واحدة فقط ا ليك. ومع ذلك ، نظًرا لإ ن لفات البطانات غنعم.  
. ا ذا لم يكن هناك موزع في منطقتك ، ، فا ننا ننصحك بشدة بتقديم الطلبات بكميات كبيرة لتحسين تكاليف الشحن ا و الإتصال با قرب موزع لهيوجو ستوف ا ليك

 فسيكون من دواع سرور قسم المبيعات الدولية لدينا مساعدتك في تزويدك بالإ سعار وتفاصيل الشحن. 

A 

  

 Q هل يمكنني شراء حاوية من بطانات هيوجو ستوف؟ 

طلاق. ومع ذلك ، من ا جل الحفاظ على سلسلة نعم بالطبع. نبيع بانتظام العديد من الحاويات شهريًا ، لذا فا ن تلبية  الطلبات الكبيرة لإ يمثل مشكلة بالنسبة لنا على الإ 
 توريد مستقرة، نوصي دائًما شركاءنا بتقديم توقعات استهلاك واقعية حتى نتمكن من التخطيط للمستقبل وفًقا لذلك دون ا ي تا خير. 

A 
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 ا سئلة الخدمات اللوجستية وطرق الدفع 

 Q طرق الشحن الخاصة بكم؟ ما هي  

رسال عن طريق شركات الشحن نحن قادرون على الشحن ا لى جميع ا نحاء العالم عن ط  ريق البحر )شحن جزئي, شحن كامل( وعن طريق الجو والبر.كما يمكننا الإ 
 و العديد من شركات الشحن الإ خرى تحت الطلب. DHL, UPS, FedExالعالمية مثل 

A 

  

 Q ما هي الجمارك والرسوم المترتبة عند شراء بطانات هيوجو ستوف؟   

ى بلدك. لمزيد من المعلومات  تبعاً للبلد المتواجد فيه ، سيكون قسم المبيعات الدولية لدينا ا كثر من مسرور لمساعدتك في معرفة رسوم ا ستيراد بطانات هيوجو ستوف ا ل
 info@hugostoff.com ، لإ تتردد في الإتصال بنا على:

A 

  

 Q ما هي شروط التسعير الخاصة بكم؟ 
سبب ، عادة ما نقدم عروض الإ سعار بناًء  نظًرا لإ ن لدينا قسًما لوجستيًا دوليًا خاصاً بنا ، فنحن قادرون على تقديم الحلول الإ كثر فعالية من حيث التكلفة لعملائنا. لهذا ال

 ا يًضا. FOB. ومع ذلك ، نحن قادرون على تقديم عروض الإ سعار بناء على شروط CIFعلى شروط 
A 

  

 Q هي شروط الدفع الخاصة بكم؟ ما  
  ، ولكل منها شروطها الخاصة. لمزيد من التفاصيل ، يمكنك التواصل معنا على: L/C&D/Pو  T/Tاعتماًدا على عوامل مختلفة ، يمكننا قبول 

info@hugostoff.com 
A 

 

 

 

ا ذا كان لديك ا ي ا سئلة ا و استفسارات ا خرى ، فلا تتردد في ا رسالها ا لى     info@hugostoff.com سنكون ا كثر من سعداء لمساعدتك بمزيد من    
 المعلومات نشكرك على اهتمامك بمنتجاتنا! 

http://www.hugostoff.com/
mailto:info@hugostoff.com
mailto:info@hugostoff.com

