
«ZSH - Найкраще для життя»
«ZSH Найкраще для життя» – торгова марка махрових рушників в мережі

Інтернет, яка спеціалізується на дизайні та виробництві махрових рушників.

ТМ «ZSH Найкраще для життя» прагне досягти найвищого рівня якості
продукції, контролюючи весь процес виробництва рушників – від

вирощування бавовни до виробництва тканини для рушників. 

Для рушників використовується довговолокниста бавовна з місцевості Ават
(місто та повіт в окрузі Аксу Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР).

Тільки з якісної бавовни можна зробити якісний рушник.



Махрові рушники виготовляються зі 100% бавовни

Якість бавовни безпосередньо впливає на якість махрових рушників. 



На що необхідно звернути увагу при купівлі 
махрового рушника з натуральної бавовни:

• поглинання води (гігроскопічність);  
• м’якість (еластичність);  
• не залишає ворс.



Як бавовна перетворюється у махровий рушник?



Вирощена у полях бавовна



Бавовна збирається вручну.

Після збору бавовни-сирцю, для отримання 
волокон сировину очищують від насіння.



Пропущена через прядильну машину очищена бавовна 
перетворюється у пряжу (нитку)



З пряжі виготовляється готова 
продукція – махровий рушник.



Ось так бавовна перетворюється у махровий рушник



Воно і є основою якості нашого товару

Найменша одиниця, яка може привести до змін фізичних 
властивостей товару – це натуральне бавовняне волокно



Що визначає якість натуральної бавовни?

Довжина бавовняного волокна

У світі вважається, що довжина бавовняних волокон є важливим 
показником категорії (сорту) продукту. Чим довші волокна, тим 
вище сорт, тим краща якість продукту. 



Де можна знайти якісну бавовну з довгими 
волокнами?



Бавовна у різних країнах світу

Назва місцевості Бавовна 
PIMA

Індія
Австралія Бразилія Африка Узбекистан Мексика Пакистан Іспанія Греція

Північ Центр Південь

Спосіб збору 
бавовни

Бавовнозби
ральна 
машина

Вручну Машинний Машинний Вручну Вручну Машинний Вручну Машинний Машинний

Період збору 
бавовни

Серпень-
листопад Жовтень-листопад Березень –

квітень 
Червень –
вересень

Серпень –
вересень 

Серпень –
жовтень

Серпень –
вересень

Серпень –
вересень

Серпень –
вересень

Серпень –
вересень

Спосіб обробки 
сировини

Машинний 
(зубчаста 

пила)
Машинний (шкіряний валик)

Машинний 
(зубчаста 

пила)

Машинний 
(зубчаста 

пила)

Машинний 
(зубчаста 

пила)

Машинний 
(зубчаста 

пила)

Машинний 
(зубчаста 

пила)

Машинний 
(зубчаста 

пила)

Машинний 
(зубчаста 

пила)

Машинний 
(зубчаста пила)

Колір та блиск Одна з найкращих

Довжина 
бавовняних 

волокон
34.9 – 36.5 25 – 27 мм 25 – 27мм/ 

21-23мм 27 – 29мм 29+ 28 – 29мм 28- 29мм 29+ 26 – 28 26 – 28 28 – 29мм 28 – 29мм

Тонкість волокон 3.5 – 4.9 

Міцність волокон 36 – 38 26+ 26+/22 27 – 28 28+ 27+ 28+ 28+ 27+ 27+ 28+ 28+

Мікронейр
(micronaire) –

тонкість і зрілість 
волокна

3.5 – 4.5 3.5 – 4.5/ 
4.9 – 5.6 3.5 – 4.5 3.8 – 4.6 3.5 – 4.9 3.5 – 4.5 3.8 – 4.8 3.5 – 4.9 3.5 – 4.5 3.8 – 4.6 3.5 – 4.5

Норма кількості 
пряжі 10S – 20S 20s – 40s 10s – 40s 30s – 40s 20s – 40s 20s – 40s 30s – 40s 10s – 40s 10s – 40s 30s – 40s 20s – 40s

Гаряча лінія для консультацій: 4008 123 300. 
Купівля товару через Інтернет: www.a-life.cn



Тонковолокниста бавовна (бот. Бавовник звичайний)
центр походження рослини – Америка та район Карибського моря

• найбільш розповсюджена бавовна у світі, близько 90% використовується у виробництві бавовняних 
волокон;

• довжина бавовняних волокон варіюється між 23-33 мм, тонкість варіюється між 5000-6500 м/г 
(метрів/грамів).

Широка сфера вжитку, висока якість продукту, досить висока якість волокон. Придатна для виготовлення 
пряжі середнього стандарту.

Довжина Тонкість Міцність

23 – 33 мм 5000 – 6500 м/г 3 – 4.5 г



Бавовник  трав’янистий або Бавовник азіатський
місце походження – Індія

• широко культивується на материковому Китаї;  
• через невелику  довжину волокон (15-24) мм, сорт також називають твердою бавовною;
• об’єм виробництва досить невеликий, у 50-ті роки минулого століття цей сорт уже був замінений на 

Бавовник звичайний, лише на півдні і досі є незначні насадження цього виду.

Непридатний для виготовлення пряжі середнього стандарту.

Довжина Тонкість Міцність

15 – 24 мм 2500 – 4000 м/г 4.5 – 7 г



Довговолокниста бавовна (бот. Бавовник єгипетський)
місце походження – Америка та Анди, пізніше була перенесена на узбережжя Атлантичного океану та 
Вест-Індські острови

• довжина волокон варіюється між 33-64 мм, тонкість варіюється між 7000-8500 м/г
• міцність волокна висока, бавовна може бути мерсеризована

Невеликий об’єм виробництва та висока вартість продукту. В основному використовується для 
виробництва високоякісної марлі та трикотажу.

Довжина Тонкість Міцність

33 – 64 мм 7000 – 8500 м/г 4 – 5 г



Довговолокниста бавовна – імператриця серед інших 
сортів бавовни



Серед довговолокнистих видів бавовни також є єгипетська бавовна, 
бавовна PIMA, бавовна з регіону Сіньцзян (автономний район в КНР)



Ават – «батьківщина довговолокнистої бавовни».

Це місцевість з найкращим природним середовищем, придатним 
для вирощування бавовни. 

Є єдиною виробничою базою довговолокнистої бавовни у Китаї.



Ават – найкраще підходить для вирощування довговолокнистої бавовни.

• Тривалість сонячного сяяння – 3000 годин
• Безморозний період – 250 днів



Довжина: 38 – 45 мм
Найдовші волокна сягають 64 мм



Пряжа, виготовлена з довговолокнистої бавовни Авату
відповідає загальноприйнятим стандартам:

• поглинання води (гігроскопічність)
• м’якість (еластичність)
• не залишає ворс



Водопоглинання

≤1.6s

≤10s

волокна пряжі довговолокнистої бавовни Авату тонкі та довгі, 
площа поверхні поглинання дуже велика – високий рівень водопоглинання

волокна звичайної бавовни товсті та короткі
площа поверхні поглинання мала, тому рівень водопоглинання малий, а швидкість низька



М’якість

волокна пряжі довговолокнистої бавовни Авату
тонкі та довгі, пряжа – м’яка та приємна на дотик

90+

50+
волокна звичайної бавовни товсті та короткі, 
пряжа – груба та шерехата



Втрата ворсу з волокон

≤0.05

≤0.4

якість пряжі, виготовленої з довговолокнистої бавовни Авату висока, 
випадаючого пуху дуже мало, майже не залишає ворсу

якість пряжі, виготовленої зі звичайної бавовни низька, 
випадаючого пуху досить багато, може залишати ворс



• високе водопоглинання

• висока м’якість

• не залишає ворс

Стандарт якісного махрового рушника



Звичайно, досягнення високого стандарту у виробництві махрових 
рушників 
неможливе без технологій виробництва



Техніка гребіневої пряжі

При використанні гребіневої техніки псується 30% сировини, при 
використанні кардної техніки – близько 10%.

Завдяки гребіневій та кардній технікам досягається рівність та 
однорідність пуху та пряжі.



Техніка подвійного прядіння
Серед звичайних ниток пряжі є такі:  32S, 32S/2, 21S, 21S/2, 16S, 10S:

32S - найтонші та найлегшими, відносно м’які, мають високе водопоглинання; 
10S - найтовстіші та найважчі, відносно жорсткі, мають низький рівень водопоглинання;
32S/2 або 32S використовуються у виробництві махрових рушників найвищої якості; 
21S або 21S/2 широко використовуються у виробництві махрових рушників середнього сорту; 
16S або 10S використовуються для виробництва низькосортних рушників.



Спочатку фарбування, потім прядіння

Ми вибираємо вищу за собівартістю технологію, в процесі якої сировина спочатку 
фарбується, а потім прядеться. Це сприяє стійкості однорідного кольору і 
запобігає сильному зминанню махри. 

Махра отримує природну акуратну перекрученість і чудове водопоглинання.



Акуратно перекручена махра



Природна м’якість нашого продукту
М’якість махрових рушників досягається додаванняv пом’якшуючого кондиціонеру, 

який знижує рівень водопоглинання. 

Ми використовуємо високоякісну бавовну та особливі технології прядіння, 
які дозволяють досягти природної м’якості продукту. 

Ми відмовляємось додавати будь-які хімічні пом’якшувачі!

Природна 
м’якість

Додавання 
кондиціонеру



Махровий рушник, що не поглинає воду має відносно глибокий колір, і здається, що його верхній 
шар намазали маслом. 

Такий ефект спричиняє набивання, фарбування та хімічне пом’якшення продукту. 



Параметри 
перевірки

«Найкраще для 
життя»

Продукція вищого 
сорту

Першосортний 
товар

Продукція 
достатнього рівня

Відсоток линяння 0.1 % ≤ 0.4 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 %

Водопоглинання 1.6 с (секунд) ≤ 10 с ≤ 20 с ≤ 30 с

Сорт продукції



130g 150g=

Порядок розташування волокон махри 
«Найкраще для життя» 

Порядок розташування волокон
звичайної махри



Герметизація
Для зручності використання продукції ми 
розробили герметичну упаковку для 
махрових рушників. 

Це запобігає повторному забрудненню під 
час транспортування та перебування на 
складі.



Палітра кольорів



Переваги нашої продукції:
• довжину та колір товару можна вибрати на замовлення;

• наша сировина – це довговолокниста бавовна з повіту Ават (КНР);

• вовняні волокна довгі, вовна мало линяє, водопоглинання високе;

• ми не додаємо хімікати, продукт природно м’який;

• нашим технологіям можна довіряти оскільки ми – найбільша текстильна 
фабрика Китаю;

• ми дотримуємось санітарних норм та захисту навколишнього середовища.
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