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Focus IMA: textilele de casă
IMA continuă seria de webinare #IMAwebinars2021 cu o ediție dedicată unuia din
cele mai dinamice sectoare ale industriei: textilele de casă.
TEXT: Andrei PENA
E-mail: andrei.pena@mmg.ro
„În pandemie, casa devine locul în care te
simți cel mai în siguranță! Pentru că ne-a fost
imposibil să circulăm, am redescoperit casa –
care a devenit principalul activ în care am in‐
vestit, pentru a o face mai confortabilă și mai
primitoare,” a declarat Mirella Sardini, președinte al IMA s.p.a., în deschiderea celui de-al
doilea webinar din ciclul #IMAwebinars2021,
dedicat textilelor de casă. Cererea pentru ast‐
fel de produse a impulsionat producția din
sector, iar pentru IMA, s-a tradus în plusul de
vânzări pentru spreader-ul H340, atât în 2020
cât și în 2021.
Tendința din piață a fost premisa acestuia
seminar din seria #IMAwebinars2021, care a
prezentat soluțiile tehnologice pentru mani‐
pularea și șpănuirea țesăturilor folosite la tex‐
tilele de casă (fețe de masă, cuverturi și lenje‐
rie de pat) și pentru tăierea de tapițerie cu aju‐
torul unei linii dedicate. La fel ca la prima
ediție, programul a inclus și testimoniale, prin‐
tre altele din partea unei companii indiene
care a cumpărat patru mașini de șpănuit IMA.
Producătorul din India are un acord de licență
cu Walt Disney pentru Europa, ceea ce le per‐
mite să creeze, dezvolte, să producă și să distribuie o gamă largă de textile de casă inspira‐
te de personajele Disney, Marvel, Pixar and
Lucas.

strat de spumă cu grosime de 12 cm la preci‐
zie de zecime de milimetru. Răspunzând ten‐
dinței de creștere a sectorului, IMA propune o
linie cu încărcare și șpănuire, dar fără tăiere –
pentru fețe de masă, perdele și lenjerie de pat,
și o linie completă cu tăiere – pentru produse‐
le tapițate și cu umplutură.
Linia IMA HOME TEXTILE constă în principal
din trei modele de spreader:
- versiunea 890 H, care garantează calitatea
tuturor tipurilor de șpănuire, chiar și pentru
articole ce cântăresc până la 250 kg
- versiunea 890 B pentru role deschise cu o
grosime a stratului de 30 cm, pentru spumă.
- versiunea 890 XL pentru piese cu înălțimea
de până la 340 cm.
Pentru tăierea automată a stratului de umplu‐
tură și a căptușelii, IMA are trei propuneri:
- IMA Hurricane 919.70H pentru tăierea
căptușelilor și a țesăturii la modul general,
pentru o înălțime a stratului de 7 cm
- IMA Cyclone 919.99 pentru tăierea stofelor
tapițate, pentru o înălțime a stratului de 10
cm
- IMA Tempest Plus 921.30, noua generație a
cutterelor automate IMA care garantează

rezultate excelente în ceea ce privește viteza
și precizia chiar și pentru materiale care nu
respiră, precum pielea sintetică.
Webinarul s-a încheiat cu testimonialele a trei
dintre clienții producătorului italian de soluții
pentru sala de croit. Producătorul indian
Himatsingka Linens folosește 4 linii IMA model XL340 – ceea ce îl ajută la șpănuirea ro‐
lelor de lățime mare. Producția depășește
30.000 de metri pe zi per mașină, iar utilajul,
foarte stabil, poate lucra cu role de greutate
mare, de până la 250 kg.
Alore Casa, care este unul dintre cei mai vechi
clienti IMA, a cumpărat sistemul digital (IMA
Digit Pen), foarte ușor de utilizat pentru crea‐
rea de tipare pentru lenjerie de pat.
Comfy Angel este un producător de textile de
casă din Macedonia de Nord, specializat în
producerea de textile de casă și lenjerie de
pat, ce utilizează în principal materiale sinteti‐
ce. A instalat un spreader automat IMA 890.13
cu H 340, folosit mai ales la producția de len‐
jerie de pat și ambalaje.
Următorul webinar din seria
#IMAwebinars2021 va avea loc în luna
septembrie. �

Ce soluții oferă IMA pentru producția de textile de casă?
Vinicio Gottardi, IMA, explică:„Articolele uzua‐
le se pot împărți în două categorii – perdele,
fețe de masă și lenjerie de pat, respectiv strat
de umplutură.” În acest sector, cele mai multe
companii care produc articole din prima cate‐
gorie au ales să croiască manual, deoarece
tăierea automată nu aduce beneficii cu ade‐
vărat importante – tiparele sunt prea simple.
Din acest motiv, e esențial să creștem eficiența
sălii de croit prin optimizarea șpănuirii, în fun‐
cție de tipul materialului și de cerințele de
procesare. În cazul producției de strat de um‐
plutură, sunt importante atât croitul automat,
cât și șpănuirea. IMA a dezvoltat împreună cu
un brand italian de referință în producția de
lenjerie de corp, o linie de croit dedicată pro‐
cesării stratului de umplutură. Grație sistemu‐
lui sofisticat de management, se poate tăia un
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