
nazwa skład zastosowanie
grubość/ 

metraż
zalety wady

gama 

kolorystycz

na

produkcja

Ariadna 

TALIA  30
poliester

sznury szydełkowo-koralikowe, 

krosno, szycie skór, tkanin i filcu, 

wykonywanie ozdobnych szwów, 

nawlekanie i supełkowanie kamieni

70 m 

dtex300x3

miękkie, wytrzymałe, tanie, 

topliwe, możliwe pranie

matowe, trudne w 

nawlekaniu, mała gama 

kolorystyczna

20 kol Polska

Ariadna 

TYTAN 60E
poliester

krosno, beading, szycie skór, tkanin 

i filcu, wykonywanie ozdobnych 

szwów, chwostów, supełkowanie 

kamieni, haft koralikowy

120 m 

dtex278x2

miękkie, błyszczące, 

wytrzymałe, tanie, topliwe 

mała gama kolorystyczna, 

mogą się rozdwajać i 

skręcać przy nawlekaniu, 

mała gama kolorystyczna

10 kol Polska

Ariadna 

TYTAN 80
poliester

beading, sutasz, krosno, haft 

koralikowy, wykonywanie chwostów i 

ozdobnych szwów, szycie skór, filcu, 

tkanin

180 m 

dtex113x3

miękkie, błyszczące, 

wytrzymałe, tanie, topliwe 

mała gama kolorystyczna, 

mogą się rozdwajać i 

skręcać przy nawlekaniu, 

mała gama kolorystyczna

10 kol Polska

Conitex - 

monofilowa 

0,10mm

poliamid sutasz,  haft koralikowy, beading

0,10 mm / 

1800 m 

dtex90

niewidoczna przy szyciu, 

dwie wersje kolorystyczne

mało wytrzymała, plącze 

się, łatwo się zrywa
2 kol Polska

Conitex - 

monofilowa 

0,12mm

poliamid sutasz,  haft koralikowy, beading

0,12 mm / 

1200 m 

dtex129

niewidoczna przy szyciu, 

dwie wersje kolorystyczne

mało wytrzymała, plącze 

się, łatwo się zrywa
2 kol Polska

Griffin- żyłka 

0,15mm
nylon

beading, haft koralikowy, nawlekanie 

korali

0,15mm 

/50m

niewidoczna przy szyciu, 

bardzo mocna

ograniczona paleta 

kolorystyczna, plącze się
1 kol Niemcy

Fire Line 

0,15mm
polietylen

beading, haft koralikowy, krosno, 

nawlekanie korali

0,15mm / 

45m

profesjonalna nić żyłkowa, 

nie plącze się, nie strzępi, 

wyjątkowo wytrzymała 

(1,8kg)

ograniczona paleta 

kolorystyczna, wyższa półka 

cenowa

3 kol USA

Fire Line 

0,20mm
polietylen

beading, haft koralikowy, krosno, 

nawlekanie korali

0,20mm / 

45m

profesjonalna nić żyłkowa, 

nie plącze się, nie strzępi, 

wyjątkowo wytrzymała 

(2,7kg)

ograniczona paleta 

kolorystyczna, wyższa półka 

cenowa

4 kol USA



Fire Line 

0,23mm
polietylen

beading, haft koralikowy, krosno, 

nawlekanie korali

0,23mm / 

45m

profesjonalna nić żyłkowa, 

nie plącze się, nie strzępi, 

wyjątkowo wytrzymała 

(3,6kg)

ograniczona paleta 

kolorystyczna, wyższa półka 

cenowa

5 kol USA

Gutermann - 

monofilowa
poliamid sutasz,  haft koralikowy, beading 200 m

niewidoczna przy szyciu, nie 

płacze się, wytrzymalsza niż 

inne nici monofilowe, dwie 

wersje kolorystyczne

 jedna grubość 2 kol Włochy

K.O. nylon
beading, haft koralikowy, sutasz, 

krosno

0,25 mm / 

50m

wytrzymałe, nie plączą się 

płaskie - łatwe w 

nawlekaniu, woskowane, 

nierozciągliwe, nie mechacą 

się

wyższa półka cenowa 24 kol Japonia

Miyuki nylon
beading, haft koralikowy, sutasz, 

krosno

0,20 mm / 

50m

wytrzymałe, gładkie, cienkie, 

łatwo się nawlekają, płaskie, 

woskowane, nie mechacą 

się

jedna grubość 24 kol Japonia

Nozue 

Sonoko
nylon

beading, haft koralikowy, sutasz, 

krosno

0,25 mm / 

100 m 

dtex78x2x

2

wysoka wytrzymałość, nie 

plączą się, płaskie - łatwe w 

nawlekaniu, woskowane, 

nierozciągliwe, elastyczne

ograniczona paleta 

kolorystyczna
5 kol Japonia

Poly Sheen poliester

sutasz, krosno, haft koralikowy, 

wykonywanie chwostów, szycie i 

haftowania tkanin i filcu

200 m 

dtex135x2

błyszczące, cienkie, 

miękkie, nie plączą się, 

bardzo szeroka gama 

kolorystyczna

ograniczona wytrzymałość 

na zerwanie
435 kol Niemcy

Silamide nylon
beading, krosno, haft koralikowy, 

haft temari, do prac szydełkowych

0,3 mm  / 

36 m

mocno woskowane, 

wytrzymałe duża gama 

kolorystyczna

mocno woskowane 34 kol USA

S-Lon AA nylon
beading, haft koralikowy, krosno, 

sutasz

0,25 mm / 

69 m

płaskie - łatwe w 

nawlekaniu, doskonałe do 

koralikowych frędzli, 

woskowane, nierozciągliwe,  

gama kolorystyczna, cena

dość szybko się 

rozwarstwiają i mechacą, 

brak metki z oznaczeniami

32 kol USA

S-Lon D nylon
beading, haft koralikowy, krosno, 

sutasz

0,30 mm / 

71 m

płaskie - łatwe w 

nawlekaniu, nierozciągliwe, 

duża gama kolorystyczna, 

cena

dość szybko się 

rozwarstwiają i mechacą, 

brak metki z oznaczeniami

36 kol USA



Toho One -G nylon
do beadingu, do sutaszu, do krosna, 

do haftu koralikowego

0,25 mm / 

46 m

wytrzymałe, nie plączą się, 

płaskie - łatwe w 

nawlekaniu, woskowane, 

nierozciągliwe, nie strzępią 

się

jedna grubość 22 kol Japonia


