MASZYNY I NARZĘDZIA

Wzornik – najlepszy przyjaciel szenili
Czy jest coś przyjemniejszego niż delikatny,
miękki i ciepły dotyk? Oczywiście na wstępie, bo
później liczy się jakość, użyteczność i oczywiście
wygląd ukochanego fotela lub kanapy.
Najnowsze trendy meblarskie, jakie by nie były,
nie zmienią przekonania klientów, że prawdziwy
odpoczynek musi wiązać się z przyjemnością.
Dzięki temu szenile są na szczytowych pozycjach
rankingu tkanin tapicerskich dla mebli
wypoczynkowych.

Sama nazwa (chenille) pierwotnie nawiązywała do kosmatej gąsienicy, co w pełni oddaje
charakter tego typu nici lub
tkaniny. Nie tylko puszystość
przędzy jest ważna, ważna jest
struktura wzoru, który tworzy
przestrzeń wokół nici, im bardziej puszysta i wypukła tkanina,
tym trudniej oddać to na zdjęciu.
Jedynym wyjściem w tej sytuacji
jest wzornik tkanin, który może
„przekazać” zarówno informację
o kolorze, jak i o niepowtarzalnej
fakturze, która nas tak zachwyca.
Aktualnie najestetyczniejszą
metodą pokazania urody próbki tkaniny szenilowej we wzornikach jest, po wycięciu jej w
ząbki, zabezpieczenie chemicz-

ne. Metoda ta pozwala cieszyć
oko ładną i schludną próbką. W
przeciwieństwie do obszytych
owerlokiem próbek, które nie
dość, że mają tendencję do „wypuszczania” pojedynczych nitek,
to jeszcze ich wygląd pozostawia wiele do życzenia, ponieważ
są nierówne. Nawet nie zmienia
tego obszywanie żyłką, która co
prawda mniej niż nić zaburza
percepcję, ale wystające żyłki i
nierówno układające się próbki
odwracają uwagę klienta od istoty sprawy, czyli wyboru tkaniny.
Najważniejsze jest jednak
to, że próbka zabezpieczona
chemicznie przed strzępieniem
wygląda naturalnie i przyciąga
swoją urodą. A cały wzornik pełen takich właśnie próbek jest
nie tylko narzędziem sprzedaży,
ale również stanowi świetną rekomendację firmy, którą „reprezentuje”.

reklama

Jest jeszcze jedna możliwość
zabezpieczenia próbek przed
strzępieniem, mianowicie zastosowanie specjalnej taśmy
lub papieru do tkanin. Niestety,
wadą tej technologii, poza jej
ceną, jest usztywnienie części
powierzchni tkaniny. Przy zabezpieczeniu chemicznym usztywnieniu ulega jedynie wąski brzeg
próbki, dzięki czemu pozostaje
praktycznie niezauważony przez
osobę oglądającą wzornik. Wtedy nasz cichy sprzedawca, jakim
jest wzornik, staje się wspaniałym narzędziem podnoszącym
poziom obrotów.
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