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Sobre Hugo Stoff 
Hugo Stoff é uma marca de entretelas e tecidos de alta 
qualidade, na qual os profissionais da indústria têxtil confiam. 
Nossa experiência é em materiais tramados e não-tramados, 
especializados para a aplicação de bordados, rendas e 
fabricação de roupas. 
 
Fundada na Tailândia em 1988 sob o Grupo Rapos, a Hugo Stoff 
abrange mais de 20 tipos diferentes de entretelas e tecidos. 
Nossos produtos são distribuídos globalmente e são usados 
pelos principais fabricantes de vestuário em todo o mundo. 
 

 

• Mais de 1 bilhão de metros vendidos até o presente,  e ainda 
crescendo 

• Auxiliando a fabricação de mais de 500 milhões de peças de 
vestuário por ano 

• Sempre com estoque pronto e  sem quantidade mínima por 
pedido. 

 Nossos Valores 

 

 

  

Qualidade Consistente 

O aspecto mais fundamental da fabricação de 
roupas é a consistência. Levamos isso muito a 
sério para garantir que entregamos sempre o 
melhor produto para nossos parceiros. 

Estoque Pronto 

Com os prazos de entrega apertados na indústria 
do vestuário, nossa estratégia de manter o estoque 
pronto tem um histórico comprovado de ajudar as 
fábricas a cumprir os requisitos de entrega globais. 

Variedade Completa de Produtos 

Como o design de roupas é ilimitado, ter a opção 
de escolher o material certo é extremamente 
importante. Por esse motivo, oferecemos uma 
ampla seleção de entretelas e tecidos. 

Suporte e Confiabilidade 

A confiabilidade é o ativo mais valioso do mundo 
têxtil. Seja qual for o seu pedido, estamos prontos 
para atendê-lo em tempo real, todos os sete dias 
da semana, sem qualquer atraso. 
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Nossa Variedade de Produtos 

Entretela Não-Tramada 

Entretela Rasgável: Entretela rasgável é usada como suporte de bordado para logotipos e pequenos desenhos de 
bordado. Finalizado o bordado, pode ser rasgado de forma limpa e impecável. 

 
• Usado para bordar pequenos logotipos, como roupas 

esportivas e uniformes 
• É facilmente rasgado, não deixando resíduos na parte de trás 

do bordado 
• Feito 100% de algodão reciclado de alta qualidade 
• Não contém produtos químicos nocivos e sem formaldeído 
• Tido como de confiança pelas principais marcas globais de 

roupas esportivas e de moda 
• Disponível em branco e preto (resistente à descoloração) 
• 8 itens padrão disponíveis de 20 – 100 GSM e 40” de largura 
• Espessura e largura personalizadas disponíveis com uma 

quantidade mínima de pedido 

 Itens padrão 

 Código do 
item 

Dimensões Cor 

 800EENF 40” x 100 jardas  Branco 

 900EENF 40” x 100 jardas  Branco 

 1000EENF 40” x 100 jardas  Branco 

 1500EENF 40” x 100 jardas  Branco 

 2000EENF 40” x 100 jardas  Branco 

 3000EENF 40” x 100 jardas  Branco 

 1035EEB 40” x 100 jardas  Preto 

 1050EEB 40” x 100 jardas  Preto 
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Entretela Tipo Dura: No bordado, a entretela dura é usada como suporte para aumentar a rigidez dos tecidos. Na 
fabricação de roupas, é usado para fazer costuras e golas. 

 
• Usada para vários trabalhos de bordado, de logotipos a 

patches ( trabalhos com retalhos) 
• Ideal para fazer desenhos de bordado que exigem rigidez 
• Usada para fazer bainhas, costuras, golas e outros 

componentes de vestuário 
• Pode ser usada em aplicações de filtragem com pré-

teste 
• Feita 100% de poliéster de alta qualidade 
• Não rasga e pode ser facilmente cortada com bordas 

retas 

• Espessura altamente constante em todo o rolo 
• Mantém a estrutura e não endurece após a 

lavagem 
• Possui a Certificação Padrão Oeko-Tex Class I – 

Produto para Bebês 
• Disponível em cor branca 
• 7 itens padrão disponíveis de 20 – 130 GSM e 44” de 

largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 

 

Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

40H 44” x 100 jardas  Branco 
50H 44” x 100 jardas  Branco 
80H 44” x 100 jardas  Branco 
80HH 44” x 50 jardas  Branco 
100HH 44” x 50 jardas  Branco 
150HH 44” x 50 jardas  Branco 
200HH 44” x 50 jardas  Branco 

 
 

               

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


   

Vestuários entretelas e Bordados de qualidade da Tailândia |  E-mail: info@hugostoff.com  |  Website: www.hugostoff.com 

 

 

 

Aviso: Este documento foi escrito por Hugo Stoff. Qualquer informação, incluindo texto, fotos e logotipos, não pode ser reproduzida em 
parte ou na íntegra sem o consentimento prévio por escrito. Qualquer violação encontrada estará sujeita a ação legal. 

Page 4 of 24 

 

Entretela Tipo Macia: No bordado, a entretela macia é usada como suporte para desenhos que exigem suavidade. Na 
fabricação de roupas, é usado para fazer costuras e golas. 
 
• Usada para vários trabalhos de bordado, de logotipos 

a patches (trabalho com retalhos) 
• Ideal para fazer desenhos de bordado que exigem 

suavidade 
• Usado para fazer bainhas, costuras, golas e outros 

componentes de vestuário 
• Pode ser usada em aplicações de filtragem com pré-

teste 
• Feito 100% de poliéster de alta qualidade 
• Não rasga e pode ser facilmente cortado com bordas 

retas 

• Espessura altamente constante em todo o rolo 
• Mantém a maciez e não endurece após a lavagem 
• Possui a Certificação Padrão Oeko-Tex Class I – 

Produto para Bebês 
• Disponível na cor branca 
• 4 itens padrão disponíveis de 20 – 100 GSM e 44” de 

largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

30S 44” x 100 jardas  Branco 
40S 44” x 100 jardas  Branco 
50S 44” x 100 jardas  Branco 
80S 44” x 50 jardas  Branco 
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Entretela Fundível Dura: No bordado, a Entretela Fundível Dura é usada como suporte para aumentar a rigidez dos 
tecidos. Na fabricação de roupas, é usada para fazer costuras e golas. 
 
• Usada para vários trabalhos de bordado, de logotipos a 

patches (trabalho com retalhos) 
• Usado para fazer bainhas, costuras, golas e outros 

componentes de vestuário 
• Melhora a dureza e rigidez do tecido 
• Feito de 100% poliéster altamente adesivo e de alta 

qualidade  
• Não rasga e pode ser facilmente cortado com bordas retas 
• Consistente estrutura adesiva e espessura do material 

invariável 

• Pode ser fundido com máquina de fusão contínua, 
prensa térmica apropriada ou ferro de roupas 
tradicional 

• Possui a Certificação Padrão Oeko-Tex Class I – 
Produto para Bebês 

• Disponível na cor branca 
• 3 itens padrão disponíveis de 40 – 100 GSM e 44” 

de largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 
 

Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

40HP 44” x 100 jardas  Branco 
50HP 44” x 100 jardas  Branco 
80HP 44” x 50 jardas  Branco 
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Entretela Fundível Macia: No bordado, a Entretela Fundível Macia é usada como suporte para reforçar a estrutura do 
tecido enquanto mantém a maciez. Na fabricação de roupas, é usado para fazer costuras e golas. 
 
• Usado para vários trabalhos de bordado, de 

logotipos e retalhos 
• Usado para fazer bainhas, costuras, golas e outros 

componentes de vestuário 
• Ajuda os tecidos a reter a estrutura macia 
• Feito 100% de poliéster altamente adesivo e de alta 

qualidade  
• Não rasga e pode ser facilmente cortado com 

bordas retas 
• Consistente na sua estrutura adesiva e espessura 

constante do material 

• Pode ser fundido com máquina de fusão 
contínua, prensa térmica apropriada ou ferro de 
roupas tradicional 

• Possui a Certificação Padrão Oeko-Tex Class I – 
Produto para Bebês 

• Disponível na cor branca 
• 5 itens padrão disponíveis de 10 – 100 GSM e 40-

44” de largura 
• É possível personalizar a espessura e largura 

com uma quantidade mínima por pedido 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

2000F 40” x 100 jardas  Branco 
30SP 44” x 100 jardas  Branco 
40SP 44” x 100 jardas  Branco 
50SP 44” x 100 jardas  Branco 
80SP 44” x 50 jardas  Branco 
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Entretela Termocolante: A principal característica da Entretela Termocolante é a sua maciez e suavidade. Melhor 
quando usada para melhorar a suavidade da parte de trás do bordado, tecidos ásperos e couro. 
 
• Usada para melhorar a suavidade do verso do bordado 
• Usada para suavizar a parte de trás de materiais ásperos, 

como certos tecidos e couro 
• Não irrita a pele e não endurece após a lavagem 
• Feito 100% de poliéster de alta qualidade 
• Material com espessura e delicadeza consistentes 

• Possui a Certificação Padrão Oeko-Tex Class I – 
Produto para Bebês 

• Disponível nas cores branca e preta 
• 2 itens padrão disponíveis em 44” de largura 
• Possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 
 

Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

0020TB W 44” x 100 jardas  Branco 
0020TB B 44” x 100 jardas  Preto 
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Entretela Termocolante Fundível: A Entretelas Termocolante Fundível é suave e macia. Melhor quando usada para 
melhorar a suavidade da parte de trás do bordado, tecidos ásperos e couro. 
 
• Usada para melhorar a suavidade do verso do 

bordado 
• Usado para suavizar a parte de trás de materiais 

ásperos, como certos tecidos e couro 
• Não irrita a pele e não endurece após a lavagem 
• Feito 100% de poliéster altamente adesivo e de alta 

qualidade  
• Material com consistente espessura, finura adesiva 

• Pode ser fundida com máquina de fusão contínua, 
prensa térmica apropriada ou ferro de roupas 
tradicional 

• Possui a Certificação Padrão Oeko-Tex Class I – 
Produto para Bebês 

• Disponível nas cores branca e preta 
• 2 itens padrão disponíveis em 44” de largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com uma 

quantidade mínima por pedido 
 

Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

0020FTB W 44” x 100 jardas  Branco 
0020FTB B 44” x 100 jardas  Preto 
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Entretela Fundível de Pontos: A Entretela Fundível de Pontos tem uma estrutura adesiva de pontos altamente 
consistente. É usada para melhorar a estrutura de tecidos de alta qualidade, mantendo a suavidade e é usada para 
bordados e fabricação de roupas. 
 
• Usada para bordados de alta qualidade e trabalhos 

de vestuário 
• Tecido altamente consistente e estrutura adesiva de 

pontos 
• Resistente a lavagens 
• Pode ser fundida com máquina de fusão contínua, 

prensa térmica apropriada ou ferro de roupas 
tradicional 

• Feito 100% de poliéster altamente adesivo e de alta 
qualidade  

• Disponível nas cores branca e preta 
• 3 itens padrão disponíveis de 20 – 100 GSM e 40”-44” 

de largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

5010 W 40” x 110 jardas  Branco 
5010 B 40” x 110 jardas  Preto 
7070 W 40” x 110 jardas  Branco 

 

 

 

 
 

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


   

Vestuários entretelas e Bordados de qualidade da Tailândia |  E-mail: info@hugostoff.com  |  Website: www.hugostoff.com 

 

 

 

Aviso: Este documento foi escrito por Hugo Stoff. Qualquer informação, incluindo texto, fotos e logotipos, não pode ser reproduzida em 
parte ou na íntegra sem o consentimento prévio por escrito. Qualquer violação encontrada estará sujeita a ação legal. 

Page 10 of 24 

SpunTech:  é uma entretela termoligada de alta qualidade. É usada como suporte de bordado em trabalhos de alta 
qualidade que exigem um toque macio. Diferentemente das entretelas regulares, SpunTech tem consistência de 
espessura e textura muito melhores. 
 
• 100% fiação direta (termoligada) de polipropileno de 

alta qualidade 
• Não contém nenhum produto químico nocivo ou 

formaldeído 
• Usado como entretela de alta qualidade para 

bordados de alta qualidade 
• Usado em várias aplicações, como a produção de 

máscaras, bolsas, embalagens para presentes e 
outros produtos 

• Não irrita a pele e não endurece após a lavagem 
• Material com espessura e delicadeza consistentes 
• Disponível nas cores branca e preta 
• 8 itens padrão disponíveis de 20 – 100 GSM e 44” 

de largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

4440 W 44” x 220 jardas  Branco 
4440 B 44” x 220 jardas  Preto 
4460 W 44” x 220 jardas  Branco 
4460 B 44” x 220 jardas  Preto 
4480 W 44” x 110 jardas  Branco 
4480 B 44” x 110 jardas  Preto 
4800 W 44” x 110 jardas  Branco 
4800 B 44” x 110 jardas  Preto 
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Entretela Tramada 

Entretela Mercerizada Tramada: Para a fabricação de roupas, a entretela mercerizada tramada é usada para fazer 
costuras e golas. Para aplicação de bordado, é usada como substituto dos bastidores para bordado tradicional, 
abrindo a entretela de bordado sobre a mesa de bordado e usando fita dupla face para fixá-la. 
 
• Entretela Tramada mercerizada e sanforizada  
• Feita de poliéster e algodão de alta qualidade 
• Usada para fazer bainhas, costuras e golas de roupas 
• Aumenta significativamente a rigidez dos tecidos 
• Usada com fita dupla face para substituir o uso dos 

bastidores tradicionais para bordado 

• Material altamente resistente e consistente 
• Não estica e difícil de rasgar 
• Disponível na cor branca 
• 3 itens padrão disponíveis em 44” de largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 
 

Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

2828 44” x 130 jardas  Branco 
12000 44” x 60 jardas  Branco 
20000 44” x 60 jardas  Branco 
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Entretela Tramada Fundível: A Entretela Tramada Fundível é uma entretela de alta qualidade usada para fazer 
costuras e golas de roupas. É altamente consistente em termos de espessura, textura e sensação no toque. 
 
• Usado para fazer bainhas, costuras e golas de roupas 
• Dá ao tecido uma estrutura estável, mantendo sua 

suavidade 
• Tecido altamente consistente e estrutura adesiva em 

todo o rolo 
• Feito de poliéster e algodão de alta qualidade 

• 3 itens padrão disponíveis com 44” de largura 
• Temperatura de fusão recomendada entre 165 

– 175°C (é necessário um pré-teste para uso 
com diferentes tecidos) 

• Resistente a lavagens 
• Disponível na cor branca 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

10L 44” x 110 jardas  Branco 
30L 44” x 110 jardas  Branco 
50L 44” x 110 jardas  Branco 
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Tecido Poliéster Patch: Para trabalhos de Patchworks (mosaico de retalhos), o tecido em poliéster Patch facilita o 
recorte de desenhos de forma eficiente. Ao invés de usar uma tesoura, o tecido poliéster Patch pode ser facilmente 
derretido com uma caneta de solda. 
 
• Usado como suporte de bordado para fazer remendos 
• Pode ser cortado de forma limpa e eficiente com uma 

caneta de solda após o bordado 
• Elimina quaisquer fibras do uso de rasgo da entretela 

e dispensa qualquer corte com tesoura 

• Textura suave e macia sem qualquer irritação da 
pele 

• Resistente a lavagens 
• Disponível na cor branca 
• 2 itens padrão disponíveis em 37” - 44” de largura 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

P44 37” x 100 jardas  Branco 
P155 44” x 120 jardas  Branco 
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Tecido Sarja de Poliéster: Usado para fazer remendos bordados e fabricação de bonés, nosso tecido de sarja de 
poliéster é extra rígido e altamente consistente, levando a um consumo reduzido de entretelas e trabalhos de melhor 
qualidade. 
 
• Usado para fazer remendos bordados e fabricação de 

bonés 
• Feito de matéria-prima de poliéster de alta qualidade 
• Estrutura e espessura de tecido altamente consistente 
• Resistente à lavagens 

• Fabricado para ser extra rígido, para minimizar o uso 
de entretela 

• Disponível em 20 cores padrão com 60” de largura 
• É possível personalizar as cores e largura com uma 

quantidade mínima por pedido 

 

Cor Dimensões Cor Dimensões Cor Dimensões 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Racing Red 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Simple Blue 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Dust Storm 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Deep Sea 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Maroon 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Jungle Green 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Happy Yellow 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Clear Branco 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Sangria 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Cherry 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Rich Blue 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Warm Branco 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Calm Grey 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Midnight 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Shocking Pink 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Sunrise 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Dark Chocolate 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Sea Blue 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Space 

 
60” x 60 jardas  
Cor: Coffee Break 
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Entretela Especial 
Magic Film: Para trabalhos de bordado onde não deve permanecer entretela, Magic Film é um filme sensível ao calor 
que pode ser derretido, perfeito para tecidos que não podem ser lavados, mas podem ser submetidos a altas 
temperaturas. 
 
• Usado onde nenhuma entretela deve estar presente na 

parte de trás do bordado 
• Pode ser removido de forma limpa e fácil com uma 

placa quente e rolo 
• Adequado para tecidos que não podem ser lavados, 

mas podem resistir a altas temperaturas 

• Não irrita a pele e não endurece o tecido 
• Material com espessura e delicadeza consistentes  
• 2 itens padrão disponíveis em 40” de largura  
• Possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

MF-40 40” x 220 jardas  Translúcido 
MF-50 40” x 220 jardas  Translúcido 
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Filme Adesivo Hot Melt: Para trabalhos de patch em tecidos e bordados, o Filme Adesivo Hot Melt é o material de 
colagem ideal, oferecendo uma qualidade de aderência excepcional que pode conservar-se no decurso de lavagens. 
 
• Usado em tecidos, patch bordados  e trabalhos de 

apliques 
• Testado e tido como de confiança pelos principais 

fabricantes de vestuário e bordados 
• Produzido a partir de materiais 100% poliolefinas 
• Material com espessura e delicadeza consistentes 

• Qualidade superior e com consistente estrutura 
adesiva e resistente à lavagens 

• 3 itens padrão disponíveis de 70 – 130 mícrons com 
30 cm de largura 

• É possível personalizar a espessura e largura com 
uma quantidade mínima por pedido 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

Gold 30 cm x 100 jardas  Translúcido 
Silver 30 cm x 100 jardas  Translúcido 
Bronze 30 cm x 100 jardas  Translúcido 
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Skin Guard para Bordado: Irritação da pele ao bordado é um problema comum. Com o Skin Guard, este problema 
pode ser resolvido de forma eficaz simplesmente passando este tecido elástico de alta qualidade atrás do bordado. 
 
• Material fino, elástico, “tricotável” e fundível 
• Passado com ferro na parte de trás do bordado para 

evitar qualquer irritação da pele 
• Passado com ferro na parte de trás do couro ou 

materiais ásperos para aumentar a suavidade 

• Usado para roupas de alta qualidade e infantis 
• 3 itens padrão disponíveis em: branco, quase branco 

e preto, com 60” de largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 
 

Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

SG9000 W 60” x 110 jardas  Branco 
SG9000 OFF 60” x 110 jardas  Quase branco 
SG9000 B 60” x 110 jardas   Preto 
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Papel de Cera: Para trabalhos que exigem linhas de bordado mais nítidas, o Papel de Cera é a solução perfeita para 
isso. Basta usá-lo , além de outra camada de entretela rasgável, do tipo duro ou macio, durante o bordado. 
 
• Usado para melhorar significativamente a nitidez dos 

pontos de bordado em trabalhos de alta qualidade 
• Adicionado como uma camada adicional de suporte 

de bordado, além de outras entretelas 
• Cobre as agulhas de bordado com uma fina 

camada de cera, reduzindo cargas estáticas e 
quebras 

• Usado para bordar pequenos textos e desenhos 
delicados 

• Ajuda a reduzir a temperatura da agulha, 
melhorando a qualidade do bordado 

• 2 itens padrão disponíveis em 36” de largura  
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 
 

Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

WS 36” x 100 jardas  Branco 
WH 36” x 100 jardas  Quase branco 
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Entretela Solúvel em Água 

Tecido Acqua: O Tecido Acqua é usado para a produção de bordados de renda multicabeças e schiffli. É um material 
de primeira qualidade, solúvel em água e altamente consistente em termos de espessura, qualidade e solubilidade. 
 
• Usado para a produção de bordados de renda 

multicabeças e schiffli 
• Produzido a partir de materiais solúveis em água 

de alta qualidade 
• Possui a Certificação Padrão Oeko-Tex Class I – 

Produto para Bebês 
• Excelente durabilidade e consistência com 

esticamento mínimo 
• Dissolve-se facilmente nas temperaturas 

pretendidas, sem deixar qualquer resíduo 
• Não enruga ou afeta negativamente os desenhos 

de bordado 
• Sem qualquer  irritação de pele 

• Disponível nas faixas de temperatura de 40°C, 70°C, 
80°C e 90°C 

• O tipo de 40°C é adequado para fios de rayon e 
metálicos 

• O tipo de 70°C é adequado para fios de bordado 
coloridos 

• O tipo de 80°C é adequado para fios de poliéster 
monofilamento 

• O tipo de 90°C é mais adequado para fios de poliéster 
monofilamento 

• Disponível de 25 a 50 GSM e em 47” a 63” de largura 
• É possível personalizar a espessura e largura com uma 

quantidade mínima por pedido 
 

Itens padrão 

 

Código do item Dimensões 
Temperatura 
de dissolução 

40°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 jardas  40°C 
40°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 jardas  40°C 
70°C, 45 GSM, 62” 62” x 320 jardas  70°C 
80°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 jardas  80°C 
90°C, 40 GSM, 47” 47” x 320 jardas  90°C 
90°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 jardas  90°C 
90°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 jardas  90°C 
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Acqua Felt: Um material altamente exclusivo, Acqua Felt é um tipo especial de tecido grosso solúvel em água que é 
usado para fabricar desenhos de bordados 3D, perfeito para aplicações de vestuário de alta qualidade. 
 
• Usado para a produção de bordados 3D 
• Produzido a partir de materiais solúveis em água de 

alta qualidade 
• Possui a Certificação Padrão Oeko-Tex Class I – 

Produto para Bebês 

• Dissolve-se facilmente à temperatura pretendida, 
sem deixar qualquer resíduo 

• Disponível em temperatura de dissolução de 40°C, 
300 GSM, 2,8 mm de espessura e 100 cm de largura 

• Possível personalizar a espessura e largura com uma 
quantidade mínima por pedido 

 
Itens padrão 

Código do item Dimensões Temperature 

40°C, 300 GSM, 2.8 mm thickness, 
100 cm width 
 

100 cm x 30 jardas  40°C 
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Acqua Film: Para trabalhos de bordado onde não deve ficar entretela, Acqua Film é um filme solúvel em água que 
pode ser dissolvido em água, perfeito para tecidos que podem ser lavados, mas não podem ser submetidos a altas 
temperaturas. 
 
• Usado onde nenhuma entretela deve estar presente 

na parte de trás do bordado 
• Usado para bordado de tecido em máquinas de 

múltiplas cabeças 
• Adequado para tecidos que podem ser lavados, mas 

não resistem a altas temperaturas 

• Pode ser usado para evitar que os pontos afundem 
para bordados de toalha 

• Não irrita a pele e não endurece o tecido 
• Material com espessura e delicadeza consistentes  
• 2 itens padrão disponíveis em 40” de largura  
• É possível personalizar a espessura e largura com 

uma quantidade mínima por pedido 
 

Itens padrão 

Código do item Dimensões Cor 

AF-400 40” x 220 jardas  Translúcido 
AF-600 40” x 220 jardas  Translúcido 
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Perguntas Frequentes - FAQ 

Perguntas sobre os Produtos e Uso 

Q Como saber qual entretela usar para cada trabalho? 

A Certamente pode ser uma tarefa árdua descobrir qual entretela é melhor para o seu trabalho, especialmente se 
você é novo no bordado ou na fabricação de roupas ou tem um design muito específico. Para bordados em 
geral, você deve começar com uma entretela do tipo rasgável ou dura. Para a fabricação de roupas, entretelas 
de tecido tipo duro, fundível, tecido mercerizado ou fundível devem se adequar melhor ao seu trabalho. Para 
aplicações mais específicas, você pode considerar acqua film, magic film, papel de cera ou outros materiais. 
 
Na maioria dos casos, testar a entretela apropriada é um processo de tentativa e erro que reduz com a 
experiência. Se você precisar de algum suporte sobre qual entretela usar, sempre poderá consultar nossa equipe 
técnica enviando uma consulta para info@hugostoff.com  
 

  

Q Como saber se uma entretela é boa ou ruim? 

A As principais medidas do que é considerado uma boa entretela são a sensação no toque, segurança e 
consistência. Uma boa entretela deve ser suave e deve ter espessura e textura constantes em todo o rolo. Em 
termos de segurança, não deve conter nenhum produto químico que possa ser prejudicial ao consumidor ou 
conter quantidades mínimas desses produtos químicos, como formaldeído. 
 
Na Hugo Stoff, tomamos um cuidado extra em todos esses aspectos para garantir que nossos clientes e 
parceiros sempre obtenham os melhores resultados ao usar nossa entretela. 

  

  

Q É possível usar várias entretelas em combinação entre si? 

A Sim. Na verdade, esse é o truque que os principais fabricantes usam para aumentar a qualidade do trabalho. Por 
exemplo, o uso de papel encerado além de 1 camada de entretela de tipo duro e 1 camada de entretela rasgável 
pode produzir linhas de bordado significativamente mais nítidas (sujeita ao design). 
 
Deve-se notar, no entanto, que tais técnicas requerem pré-teste e podem não produzir os mesmos resultados 
para todos os projetos. Na maioria dos casos, o uso de um único tipo ou camada única de entretela já é 
adequado para obter um trabalho de boa qualidade. 
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Q Eu tenho um problema com o uso da Entretela Hugo Stoff. O que devo fazer? 

A Lamentamos saber que você enfrentou um problema com nosso produto. Nossas entretelas passam por um 
rigoroso processo de controle de qualidade e raramente entregamos produtos defeituosos. Na fabricação de 
bordados e vestuário, existem muitos fatores que podem resultar na entretela usada como um problema para a 
produção, tais como: condições da fábrica; condições da máquina; circunstância de armazenamento; bordado 
e design de vestuário; uso inadequado de material; problemas na cadeia de suprimentos e qualificação 
inadequada do trabalhador . 
 
Na Hugo Stoff, levamos todos esses problemas muito a sério e nos dedicamos a encontrar uma solução para 
corrigi-los para você. Se você encontrou um problema ao usar o Hugo Stoff Entretelas que você não possa 
corrigir, sinta-se à vontade para nos contatar a qualquer momento em info@hugostoff.com  

 

Perguntas sobre Pedidos de Compra 

Q Qual é a quantidade mínima de pedido da Entretela Hugo Stoff? 

A Mantemos sempre um estoque completo de Entretelas Hugo Stoff. Por esse motivo, não há quantidade mínima 
de pedido e, para pequenas quantidades, quase sempre estamos prontos para enviar imediatamente após a 
realização do pedido. 

  

Q Posso solicitar gratuitamente amostras da Entretelas Hugo Stoff? 

A Com certeza. Geralmente fornecemos até 3 jardas (2,74 metros) gratuitamente para testes. No entanto, de 
acordo com as normas de negócios internacionais, solicitamos que você pague o custo de envio para isso. 

  

Q É possível comprar somente 1 rolo de entretela Hugo Stoff? 

A Sim. Como mantemos estoque completo de Entretelas Hugo Stoff, podemos enviar apenas 1 rolo para você. No 
entanto, como os rolos de entretela geralmente são grandes, recomendamos que você faça pedidos a granel 
para otimizar os custos de envio ou entre em contato com o distribuidor Hugo Stoff mais próximo. Se não houver 
distribuidor em sua região, nosso Departamento de Vendas Internacionais terá o maior prazer em ajudá-lo com 
os detalhes de cotação e envio. 

  

Q É possível comprar 1 container de entretela Hugo Stoff? 

A Sim. Vendemos regularmente muitos contêineres de Entretelas Hugo Stoff por mês, portanto, atender grandes 
pedidos não é um problema para nós. No entanto, para manter uma cadeia de suprimentos estável, sempre 
recomendamos que nossos parceiros forneçam uma previsão de consumo realista para que possamos planejar 
com antecedência, sem atrasos. 
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Perguntas sobre Logística e Pagamento 

Q Quais são os métodos de envio? 

A Somos capazes de enviar para todo o mundo por mar (LCL e FCL), por via aérea e por caminhão. Para amostras 
ou entrega urgente, também podemos enviar por Courier, DHL, UPS, FedEx e outros provedores de serviços de 
envio, mediante solicitação. 

  

Q Quais são as taxas alfandegárias das Entretelas Hugo Stoff? 

A Dependendo do país, nosso Departamento de Vendas Internacionais terá o maior prazer em ajudá-lo a descobrir 
as taxas de importação das Entretelas Hugo Stoff para o seu país. Para mais informações, não hesite em 
contactar-nos em info@hugostoff.com  

  

Q Quais são os seus termos de cotação? 

A Como temos um Departamento de Logística Internacional interno, somos capazes de oferecer as soluções mais 
econômicas para nossos clientes. Por esse motivo, geralmente fornecemos nossas cotações com base nos 
termos CIF. No entanto, também podemos cotar para termos Ex-works e FOB. 

  

Q Quais são suas condições de pagamento? 

A Dependendo de diferentes fatores, podemos aceitar T/T, L/C & D/P, cada um com suas próprias condições. Para 
mais detalhes, você pode entrar em contato conosco em info@hugostoff.com  

 

 

 

Se você tiver outras dúvidas ou perguntas, sinta-se à vontade para enviá-las para info@hugostoff.com . Teremos o 
maior prazer em ajudá-lo com mais informações. Agradecemos seu interesse em nossos produtos! 
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