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Coloreel introducerar revolutionerande 
trådinfärgningsenhet i USA 
Coloreel kommer introducera sin banbrytande Coloreelenhet på mässan Printing 
United i Dallas, 23–25 oktober 2019. De kommer ställa ut i Hirsch Solutions 
monter 2200 och visa den amerikanska marknaden brodyrindustrins nästa stora 
innovation. 

Coloreel kommer tillsammans med Hirsch Solutions, världens största distributör av 
brodyrmaskiner, ställa ut på mässan Printing United. En mässa som visar de senaste 
lösningarna för kläder, grafik, funktionella printapplikationer och som visar alla 
printtekniker som marknaden kan erbjuda. 

- Vi ser fram emot att utforska Coloreel’s möjligheter på den amerikanska 
marknaden, säger Kris Janowski, Hirsch Solutions VD. 

Den amerikanska marknaden täcker hela bredden av brodyrindustrin med företag 
inom både mode och sport. Den hela amerikanska marknaden är ungefär 85-90% av 
den hela Europeiska och innehåller många singelhuvuds brodyrmaskiner. Den 
amerikanska marknaden har kommit långt i den pågående personaliseringstrenden 
som växer globalt. 

Coloreel-tekniken möjliggör högkvalitativ omedelbar färgning av textiltråd medan 
den är i produktion. Genom att omedelbart färga en vit tråd under 
brodyrproduktionen ger Coloreel fullständig frihet att skapa unika brodyr utan några 
begränsningar i användning av färger. 

- Detta är ett viktigt steg in i en viktig marknad där Coloreelenheten verkligen 
kommer till sin fulla rätt. Den amerikanska marknaden är som skapt för 
Coloreelenheten då USA har kommit längst i världen inom personalisering, 
säger Magnus Hellström, Marknads- och försäljningschef på Coloreel. 

Introduktionen av Coloreelenheten äger rum i monter 2200 där kunderna kan träffa 
Coloreel och se den revolutionerande Coloreelenheten live. 

- Kom och se din framtida Coloreelenhet, avslutar Magnus Hellström, 
Marknads- och försäljningschef på Coloreel. 
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För mer information om Coloreel, besök www.coloreel.com eller kontakta:   

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

Ed Levy, Mjukvaruchef på Hirsch Solutions, ed@hsi.us  

 
 

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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