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TМ «AJOUR» належить багатопрофільному торгово-промисловому 
підприємству «Універсал», заснованому в 1997 році.

Компанія «Універсал» — найбільший дистрибутор найвідоміших 
світових виробників («Unilever», «Maspex» ті ін.). Компанія стрімко 
розвивається і на сьогоднішній день відома по всій Україні 
як ексклюзивний постачальник товарів всесвітньо відомих торгових 
марок.

У 2004 році компанія відкрила новий 
напрямок діяльності – швейне виробництво. 
Того ж року світ побачила перша колекція 
жіночої білизни під торговою маркою «AJOUR».

Виробничий комплекс розташований в м. Хмельницькому, за 320 
кілометрів від Києва. Із відкриттям власної фабрики компанія одразу 
ж задала нові високі стандарти виробництва білизни в Україні. Для 
створення фірмового почерку були запрошені французькі фахівці, 
які налагодили технологічний процес і розробили першу колекцію 
жіночої білизни. Нині їхні ідеї втілюють провідні українські дизайнери 
і конструктори, що пройшли професійну підготовку в Парижі.

На даний момент штат співробітників виробничого комплексу 
нараховує близько 160 чоловік – це професійні швачки, 
налагоджувальники, розкрійники, висококласні фахівці – технологи, 
конструктори, дизайнери та менеджери.

ПРО ПІДПРИЄМСТВО

12 років успіху 

на ринку
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• жіночої спідньої білизни
• жіночих купальників і одягу для пляжного відпочинку
• жіночого одягу для дому та відпочинку
• чоловічої спідньої білизни
• чоловічих купальних виробів
• чоловічого домашнього одягу
• дитячих купальників.

ВИРОБНИЦТВО

Виробництво спеціалізується

на дизайні і відшиві:

Ідеальна білизна –

зброя жінки
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1. Дизайн і пошив сезонних колекцій 
торгових марок AJOUR, WIN, Bretelle. 
AJOUR – це креативний fashion-бренд. Над кожною 

колекцією працює команда професійних дизайнерів, які стежать 
за тенденціями у галузі моди білизни. Сезонні колекції AJOUR 
виділяються трендовим кроєм, кольоровою гаммою, принтами 
та іншими деталями. Колекції AJOUR завжди залишають 
місце для фантазії. У кожній лінійці одразу представлено 
декілька варіантів фасонів однієї моделі. Це дозволяє підібрати 
оптимальний крій відповідно до індивідуальних смаків 
та параметрів.

Три найважливіших аспекти у виробництві продукції – люксові 
матеріали, унікальні лекала та найкраще обладнання.

2. Масовий відшив виробів будь-якої 
складності під замовлення. 
Багаторічний досвід співробітників дозволяє забезпечити 

результат бездоганної якості у найкоротший термін, 
з професійними рекомендаціями щодо оптимізації собівартості 
і якості виробів.

ВИРОБНИЦТВО
Виробничий комплекс

працює в двох напрямках:
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Персонал, що пройшов навчання у Франції, володіє ґрунтовними 
знаннями специфіки індустрії. Маючи власне портфоліо моделей 
і регулярно відвідуючі міжнародні  виставки для селекції актуальних 
трендів і постачальників, фабрика пропонує виробництво 
повного циклу: від розробки ескізів і конструкції з урахуванням 
антропометричних особливостей регіону до відшиву великих 
та малих партій виробів під замовлення.

Виробничий комплекс пишається ідеальною посадкою своїх 
виробів. Лекала і форми адаптовані до особливостей жіночої фігури. 
Конструктори створили індивідуальні фасони для слов’янських, 
американських жінок та жінок з Близького Сходу.

ЯКІСТЬ
Швейцарські традиції якості

українські швейні майстри

французька елегантність

Унікальні лекала

особливості фігури

враховують всі
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 Виробничий комплекс має найбільший модельний ряд серед провідних виробників білизни: в модельному ряду 
представлено більш ніж 25 видів бюстгальтерів і близько 45 фасонів низу. Варіативність – це наша перевага: кожна 
модельна лінія пропонує 4-5 варіантів крою верхів та низів. Розмірний ряд білизни може сягати 40, купальників – більш 
ніж 35 розмірів.

КУЛЬТОВІ МОДЕЛІ

BRALETTE
Неординарна модель м’якого 
бра з трикутними чашечками 
природно відтворює форму 
бюста та візуально їх збільшує, 
а відсутність каркасних кісточок 
дарує приємне відчуття 
комфорту.

DEEP PLUNGE
Низький виріз чашок створює 
дуже глибоке декольта в дусі 
Мерилін Монро, надаючи 
грудям пружність та округлість.

ADD-A-SIZE 
(PUSH-UP)
Такий бюстгальтер робить 
грудь візуально більш пишною, 
при цьому з боку декольте 
в стилі Софі Лорен віглядає 
максимально природно.

BALCONETTE
Тонке мереживо без 
зайвих вставок та низький 
горизонтальний виріз – головна 
таємниця бюста Бріджит 
Бардо. Бездоганну підтримку 
забезпечує нижній каркас.
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

США РОСІЯФРАНЦІЯ

ШВЕЙЦАРІЯ

НІМЕЧЧИНА

ЯПОНІЯ

ПАР АВСТРАЛІЯ

КИТАЙ

ТАЇЛАНД

ОАЕ

УКРАЇНА

За 10 років існування AJOUR відбудував міцні бізнес-стосунки з провідними країнами світу. В числі наших 
партнерів, постачальників та клієнтів - Франція, Швейцарія, Німеччина, Японія, США, Росія, Таїланд, Китай, ПАР, 
ОАЕ і навіть Австралія.  
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Виробничий комплекс розташованій на території, площею 
9 тисяч квадратних метрів. До складу комплексу входить 
головний корпус, адміністративна будівля та складські  
приміщення, загальною площею близько 1100 кв. м, в тому числі:

• виробничі приміщення цехів – 650 кв. м
• складські і допоміжні приміщення – 250 кв. м
• офісні приміщення – 200 кв. м
У 2018 році планується здача в експлуатацію другого корпуса 

виробничого комплексу із загальною площею приміщень 
близько 3,5 тисяч кв. м. 

ТЕХНІЧНА БАЗА
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• Склад сировини і матеріалів
• Дизайнерсько-конструкторський відділ
• Експериментальний цех для розробки лекал будь-якої 

складності і оптимізації якості і собівартості виробу
• Розкрійний цех
• Швейний цех бюстгальтерів, в якому відшиваються всі 

види корсетних виробів – бюстгальтери, бюст’є, боді, 
топи тощо.

• Швейний цех низів, де виробляються всі фасони трусів.
• Ділянка технічного контролю та упаковки готової 

продукції
• Склад готової продукції
• Офіс. Тут можуть надати консультації щодо вартості 

продукції і умовам співробітництва. При необхідності 
співробітники можуть надати кваліфіковану допомогу 
в закупці тканин і фурнітури як в Україні, так 
і за її межами.

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ
Виробнича база 

складається з:
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Розкрій виробів відбувається за допомогою 
системи автоматичного проектування, до якої входить 
автоматичний дігітайзер Calcomp і плотер Hewlett 
Packard. Конструювання, моделювання і розкладка 
лекал відбувається за допомогою автоматизованої 
програми JULIVI.

Швейні цехи обладнані найбільш сучасним 
обладнанням: японської компанії JUKI (Японія), 
американської компанії UNION Spesial, німецьким 
обладнанням PFAFF MAUZER SPESIAL,  PEGASUS, 
Wastema Kuris. 

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ
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Парк швейного обладнання складається із 106 швейних 
машин, в їх числі універсальні, оверлоки, зигзаги, 
розпошивальні тощо.

Виробничі потужності фабрики дозволяють випускати 
до 25 тисяч одиниць продукції на місяць. 

Після введення до експлуатації другого корпусу 
запланована кількість готових виробів збільшиться 
до 100 тисяч одиниць на місяць.

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ
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Середній час на виготовлення одиниці продукції складає:
• труси жіночі - 15,42 хв.
• труси чоловічі - 18,6 хв.
• пояс для панчіх - 23,66 хв.
• бюстгальтер м’який - 46,95 хв.
• бюстгальтер поролоновий - 46,57 хв.

Максимальна продуктивність на місяць, (од.): 
А) цех корсетних виробів 

3 бригади, із загальною кількістю співробітників 
у 47 чоловік здатні виготовити партію виробів у кількості 
12144 одиниць на місяць.

Б) цех низів 
2 бригади із 12 чоловік здатні виготовити максимальну 
партію у кількості 13900 одиниць на місяць.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОДУКТІВНОСТИ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ



29009, УКРАЇНА, 
м. Хмельницький, 
пров. Купріна, 54/2. 
ТОВ ТПП “Універсал”

+38 (0382) 70 38 23
contact@ajour.com
www.ajour.com


