MaTexLine
„Ma“ Mašiny, technologie, stroje…
„Tex“
Textil, pleteniny a jejich zpracování…
„Line“	
Linka spojení – odborný support při realizaci
různých kolekcí
Firma MaTexLine s. r. o. navázala na tradiční výrobu
pleteného zboží převzetím provozu pletařské dílny
v Brně. Od 90–tých let se dílna zabývá výrobou pleteného zboží a prošla si mnoha úskalími. Původně v dílně vytvářela své kolekce Alena Tioková pod značkou
pletené módy ALTIK a v roce 2012 na tuto tvorbu navázala Eva Tesařová se svými modely značky EVATE.
Pletené výrobky od českých výrobců mají v současnosti velmi složité období a tak se nabízela otázka jak
dál rozvíjet a podporovat pletařské dovednosti všech,
kteří v tomto složitém oboru našli zalíbení a svou práci
vykonávají s radostí a vědomím smysluplnosti zrealizovaných výrobků.

rou firma odstartovala 1. 3. 2018, navázala na tvorbu
modelů FolklorStyl, kde je pan Matuška spoluzakladatelem značky a hybnou silou projektu módního
designu ve folklórním stylu se studenty a pedagogy
Textilní školy v Brně.
Ve svém působení hodlá navázat i na předchozí
výrobu původních modelů z kolekcí značek ALTIK
a EVATE, a tak některé modely inspirované těmito
značkami zařadil do nabídky MaTexLine.
Ve svém úsilí je pak novým mladým designérům
podporou při realizaci nových pletených kolekcí. Ve
spolupráci s textilní výtvarnicí Denisou Richterovou
rozpracovali a vytvořili nové modely pro FolklorStyl,
které v tomto katalogu naleznete.
Zaujme li vás pletená móda z naší dílny budeme rádi,
když si ji vyzkoušíte a navážete s námi spolupráci.

Pro MaTexLine je rozvoj pletařského
řemesla posláním.
Jednatel firmy Ing. Ladislav Matuška působící dlouhá
léta v pletařském odvětví se rozhodl podpořit svými dovednostmi a znalostmi pletařský obor a převzetím dílny usiluje o udržení a rozvoj pletařského
oboru a své služby nabízí více značkám k dispozici.
Být užitečný více značkám považuje pro udržení výroby jako stěžejní věc. V počátku své proměny, kte-

Ing. Ladislav Matuška

FolklorStyl
Inspirace folklórními motivy je pro značku FolklorStyl
směrodatná a nový originální
úplet jsme detailně vytvořili
z podkladů od designéra Petra
Kaloudy, který novou Folklórní
kolekci připravoval a společně
s námi vytvořil nový oboustranný
úpletový materiál.
Vznikla tak osobitá kolekce
pleteného oblečení z materiálu
vysokého standardu z bavlněné příze s příměsí acrylu certifikované dle norem ISO 9001
a ISO 14001.

FS_Tunika
obj. č. 37030
Prvky folklórní výšivky zpracovány do nového úpletu Tuniky
prostřednictvím originálně
vytvořené porty rafinovaně
zapracované v designu tohoto
modelu

FolklorStyl

FS_Šatovka
obj. č. 37020
Originálně vypracované kapsy
inspirované folklórní výšivkou

FolklorStyl

FS_Svetřík
obj. č. 37040
Nejen do kanceláře s originální
portou

FS_Sukně kr.
obj.č. 37041
S detailem spodní porty – linie
inspirované folklórní výšivkou

FolklorStyl

FS_Cardigan
obj. č. 37010

FS_Tunika
obj. č. 37030
Cardigan je společně s tunikou
výborným společníkem pro
chladnější dny. Jeho variabilitu
umocňuje oboustranné zpracování. Nové zpracování švů
pro jeden Cardigan a jeho dvě
barevné varianty pro pestrost
každodenního nošení.

AZ–Design

Kolekce AZ-Design vychází z tvorby značky Evate na
jejichž modely v této kolekci
plynule navazuje.

AZ_Vikita
šaty bez r.
obj. č. 24020

AZ_Vikita
šaty s r.
obj. č. 24022

AZ–Design

AZ_Proto
Cardigan
kostka
obj. č. 24011

AZ_Proty
Cardigan
pruhy
obj. č. 24010

AZ–Design

AZ_Vikita
šaty bez r.
obj. č. 24020

AZ_Proty
Cardigan
pruhy
obj. č. 24010

AZ_Raffy
oversize
svetr obj. č. 24040

D–Design
První model z kolekce D-Design
jednoduchého Cardiganu vycházející ze spolupráce s textilní
výtvarnicí Denisou Richterovou.

DD_Cardigan
mel.
obj. č. 32010

Barevnost úpletů
Jednotlivé modely vyrábíme v několika barevných
odstínech.
Na vedlejší straně naleznete nejoblíbenější barevné kombinace oboustraného Cardiganu z kolekce
FolklorStyl.
Dostupné barevné kombinace vám rádi zašleme
emailem. Kontaktujte nás na office@matexline.cz

FSC05

FSC04

FSC02

FSC50

FSC40

FSC20

Všechny modely v tomto katalogu jsou vyrobeny ze směsi bavlněného materiálu německé výroby.
Jedná se o materiál vysokého standardu
z bavlněné příze s příměsí acrylu certifikované dle norem ISO 9001 a ISO 14001.
Pouze model Raffy je vyroben z příze italské
výroby ve směsi vlny a polyamidu.

Model
AZ_Falka
Cardigan
zavinovací
kostka
obj. č. 24050
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