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Coloreel återvänder till Texprocess med sin unika 
trådinfärgningsenhet 
I Frankfurt, 14-17 maj kommer Coloreel återigen ställa ut på Texprocess, en ledande 
internationell fackmässa for textilbranschen. 

2017 vann Coloreel det prestigefyllda innovationspriset på Texprocess för ny 
enastående teknologi. Nu återvänder Coloreel till mässan med världens första digitala 
trådinfärgningsprodukt, Coloreelenheten, fullt industrialiserad och tillgänglig för 
marknaden. 

Coloreel-tekniken möjliggör högkvalitativ infärgning av textiltråd medan den är i 
produktion. Den första produkten baserad på denna teknik är en banbrytande 
trådinfärgningsenhet som fungerar med alla befintliga industriella 
brodyrmaskiner. Genom att omedelbart färga en vit tråd under brodyrproduktionen ger 
Coloreel fullständig frihet att skapa unika brodyr utan några begränsningar i användning 
av färger. 

Texprocess är mässan där de senaste maskinerna, fabrikerna, processerna och 
tjänsterna för tillverkning av kläder och textil och flexibla material presenteras. 
Techtextil, den ledande internationella mässan för tekniska textilier, äger rum samtidigt. 

”Vi återvänder till Texprocess eftersom det är en av de viktigaste mässorna inom 
textilindustrin med stor internationell påverkan. Mässan lockar många besökare som 
letar efter toppmoderna teknologier och produkter. Alla som besöker vår monter kommer 
att förstå varför Coloreelenheten är framtiden inom brodyr", säger Magnus Hellström, 
Marknads- och försäljningschef på Coloreel. 

I Coloreel montern kommer besökarna få se den revolutionära trådinfärgningsenheten 
producera unikt färgade brodyr som aldrig setts tidigare. Coloreel kommer också att 
förklara hur tekniken och processen fungerar genom att visa insidan av enheten.  

"Coloreel mottog 2017 Texprocess Innovationspris för sin omedelbara trådinfärgsteknik. 
Därför är vi glada över att företaget gör en så omfattande presentation av sina 
innovationer på Texprocess. Detta visar att Coloreel har identifierat en 
marknadspotential och lyckats utveckla en framgångsrik och marknadsförbar produkt ", 
säger Michael Jänecke, Director Brand Management, Technical Textiles and Textile 
Processing, Messe Frankfurt Exhibition GmbH. 

Coloreel kommer demonstrera de många möjligheter som Coloreelenheten erbjuder på 
Texprocess 14-17 maj. I monter C42, Hall 5 kommer kunderna att få se framtiden inom 
brodyr och även träffa Coloreel distributörer. 
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För mer information om Coloreel, besök www.coloreel.com eller kontakta:   

Magnus Hellström, Marknads- och försäljningschef, magnus.hellstrom@coloreel.com, 
+46 709 501 620 

David Borg, Digital Kommunikatör, david.borg@coloreel.com, +46 733 88 22 22 

 
 

Om Coloreel: 

Coloreel är ett svenskt teknik- och innovationsföretag inom textilindustrin. Sedan 
2009 har företaget utvecklat Coloreel-tekniken, en banbrytande innovation som 
möjliggör högkvalitativ infärgning av textiltråd som öppnar fantastiska nya 
designmöjligheter. Coloreel’s första produkt baserad på tekniken är skapad för 
industriella brodyrmaskiner. Den patenterade tekniken kan i framtiden också 
användas för sömnad, stickning, vävning med mera.  
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