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ArctiLine
Arctiline is een fabrikant van functionele en comfortabele bovenkleding voor kinderen.
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ArctiLine
Arctiline is een fabrikant van functionele en
comfortabele bovenkleding voor kinderen.
Al zeventien jaar lang verbetert het bedrijf zijn herfst-wintercollecties
voortdurend, voegt nieuwe elementen toe, gebruikt innovatieve
stoffen, experimenteert met materialen en analyseert de nieuwste
trends in de kindermode. Naast bovenkleding, produceert het bedrijf
ook kinderlaarzen, gewone en krabwanten. Het bedrijf controleert en
bewaakt elke fase van de productie: van het idee tot de uitgifte van de
goederen in de handen van de koper.

Producten
Voor de productie van functionele en comfortabele kleding voor
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kinderen maakt het bedrijf gebruik van verschillende stoffen
(waterdicht, opblaasbaar, lichtgewicht, duurzaam), waarbij de
luchtcirculatie wordt bereikt door de unieke impregnering van
materialen. Tegelijkertijd is de gebruikte stof zacht, goed beschermd
tegen kou en slijtage, zodat de producten er zelfs na meerdere
wasbeurten als nieuw uitzien. Het ingenieuze ontwerp van het product
biedt volledige bewegingsvrijheid voor het kind en gebruiksgemak.
Bovendien hebben alle Arctiline producten reflecterende elementen:
randen, linten en decoratieve elementen. De gemiddelde temperatuur
van de Arctiline producten is van -5°C tot -40°C. In de Arctiline
collecties zijn er kleding voor verschillende leeftijdsgroepen:kleutergroep van 0 tot 3 jaar (overalls, overalls-transformatoren en
kits);- kleutergroep van 3 tot 7 jaar (diverse sets, jassen en jassen);school- en jeugdgroep van 7 tot 15 jaar (diverse sets, jassen en
jassen).Elk jaar probeert het bedrijf haar productlijn uit te breiden,
rekening houdend met de laatste modetrends.
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Hoge kwaliteit
Natuurlijke kachel:

De meeste modellen zijn gevuld met de hoogste kwaliteit isolatie -

ganzendonsveer

ganzendons (90% dons, 10% veer), die een goede hygroscopische
structuur heeft - door zijn karakteristieke structuur houdt het
tegelijkertijd de warmte binnen en laat het vocht eruit. In zo'n
donsvacht zal het kind dus niet bevriezen en niet zweten.

Waterafstotende tefloncoating

Producten van dit materiaal nemen geen vocht op en stoten vuil af.

DuPontTeFlon

Als het product vuil is, kan het worden afgeveegd of onder water
worden gewassen, waardoor het aantal wasbeurten wordt verminderd
en de levensduur van het product wordt verlengd.

Ademende Ultra-Pore stof

De membraancoating van de stof maakt het product waterdicht en
ademend.
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Natuurlijke verwarming, waterafstotend, ademend materiaal

Verkoop Geografie
Elk jaar breidt Arctiline zijn geografie uit. Zo wordt de kleding van het
merk tot op heden vertegenwoordigd door dealers in tientallen steden
in Rusland, maar ook verkocht in grote winkelketens als Mothercare,
Lamoda, Ozon, Wildberries en andere. Daarnaast is de kleding van het
bedrijf ook verkrijgbaar in Kazachstan (Ust-Kamenogorsk, Almaty). Er
is ook een online winkel Arctiline, waarmee u de levering kunt regelen
in de hele Russische Federatie, maar ook in het nabije en verre
buitenland. Levering in heel Moskou wordt uitgevoerd door een
koeriersdienst, in verschillende regio's - met de hulp van de Russische
Post, in de landen van het nabije en verre buitenland - koeriersdienst
Express Mail Service.Tegelijkertijd heeft het management van
Arctiline bedrijf een beslissing genomen om de buitenlandse markt te
betreden. Zo heeft het bedrijf in 2014 deelgenomen aan een grote
tentoonstelling in Florence (Italië) - PittiBimbo, en in 2019 - in de
tentoonstelling van kinderartikelen Kind & Jugend met de steun van
het Moscow Export Center in Keulen (Duitsland). In 2020, Arctiline
werd deelnemers aan projecten van het ministerie van Industrie en
Handel van de Russische Federatie, Moskou Export Center en Made in
Russia, die Russische ondernemingen helpen om te exporteren naar
het buitenland.
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Evenementen
Arctiline neemt actief deel aan diverse tentoonstellingen en shows. Zo
presenteert het bedrijf jaarlijks producten op Kinder- en Junior
Fashion kinder modeshows en Fashion Week in Moskou. In 2006 won
het de Cup of the Mayor of Moscow voor de eerste plaats in de
wedstrijd voor de beste collectie designkleding, en in 2012 werd het
een finalist van de wedstrijd Moscow Entrepreneur.Een andere
bevestiging van de productkwaliteit is de medaille voor kwaliteit van
SOYUZEXPERTIZA van de Kamer van Koophandel en Industrie van
Rusland (SOEX). Daarnaast neemt Arctiline jaarlijks deel aan
liefdadigheidsevenementen waarin zij haar producten aanbiedt aan
gezinnen met een laag inkomen en wezen.
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Controleert en bewaakt
elke fase van de
productie en ontvangt de
output van hoogwaardige
producten.

De producten worden door de
dealers van het bedrijf in
tientallen Russische steden
gepresenteerd.

Het bedrijf neemt jaarlijks deel
aan liefdadigheidsevenementen
waar het zijn producten levert
aan gezinnen met een laag
inkomen, behoeftige gezinnen
en weeskinderen.

Arctiline heeft functionele en comfortabele bovenkleding
voor kinderen geproduceerd voor
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Contacten

Rusland, Moskou, 15, ulitsa Akademika Bochvara

+7 499 193-64-53
arctiline2@mail.ru
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.
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