PADDING

PADDING

Hilon telah menjadi pemasok dominan
untuk bahan non woven di Indonesia
mulai dari jaket, sepatu, topi dan tas.
Hilon telah menjadi merek terkenal untuk
pembeli pakaian dari luar, di Indonesia.
Kami bangga menjadi no. 1 di pasar Asia
dengan kapasitas yang besar didukung
Jacket

Pillow

mesin Eropa yang modern dan
pengalaman yang lebih dari 30 tahun.

Toys

PADDING

HILON Padding

Terbuat dari 100% polyester fiber dan diproduksi dengan menggunakan mesin turbo
carding berteknologi jeman yang menghasilkan padding dengan struktur unik dan kuat.
Absolite insulations adalah pilihan tepat karena dirancang khusus untuk diaplikasikan di
garment khususnya untuk pakaian musim dingin karena dengan keunikannya absolite
dapat memberikan rasa nyaman dan menghantarkan kehangatan tapi tetap berasa
ringan saat di pakai.

PADDING
Produk-produk Kami
Padding
1. Regular (PE)

: padding polyester yang memiliki daya tahan terhadap berbagai
bahan kimia dan tingkat kekeringan tinggi

2. Air Hole (APE)

: memiliki bulky yang tahan lama, serta terkombinasi dengan
tingkat kekeringan tinggi

3. Feether Touch (FT)

: memiliki bulky yang tahan lama, dengan tingkat kekeringan tinggi,
sekaligus memberikan sentuhan yang halus dan licin.

4. Absolite

: memberikan insulasi dan menjaga suhu tetap hangat secara
optimal . selain itu Halusin memiliki daya tahan tinggi, bulkiness,
namun tetap ringan dan halus lembut.
Merupakan perpaduan sempurna untuk memenuhi kebutuhan
akan produk superior yang memiliki kelembutan, daya tahan,
kekuatan dan kehangatan.

5. MC Fill

: dengan micro fiber memberikan kelembutan terbaik
layaknya sutera dan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan
kombinasi sempurna dengan bahan yang lembut untuk mencegah
gesekan yang mempengaruhi ketahanannya.

PADDING
Carded Fibers
1. Carded
2. Ball Fiber
3. Micro

: Long Denier of Fiber : FDU
Short Denier of Fiber : FDH (recommended untuk garment)
: SB 100 (fiber berbentuk bola)
: Special Micro Fiber (SMF) / Imitasi Down
Micro Carded Fiber : kualitas kedua dari SMF

Needle Punch
Merupakan produk non woven yang memiliki daya tahan tinggi, kuat dan padat.
Quilting Service
Hilon mengerjakan quilting dengan desain standard seperti stripe, box, bottle, diamond,
square, sampai desain-desain khusus dengan kapasitas mesin besar.
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