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ОСОБЛИВОСТІ

Застібка–блискавка — один із найпоширеніших 
видів фурнітури. Вона спрощує експлуатацію 
виробу, вносить дизайнерський штрих у якості 
декоративного елементу. 

Ширину застібки-блискавки зазвичай використо-
вують як номер або тип блискавки: тип 4 свідчить 
про ширину в 4 мм. Цей розмір має значення при 
підборі замка, який має пасувати до рулонної 
застібки. Щоб правильно визначити довжину 
застібки, необхідно виміряти відстань від нижнього 
обмежувача до верхньої точки кришки замка в 
замкнутому положенні (додаток А ДСТУ 4146-2003) 
Довжина вільних кінців — не менше 15 мм.

Застібки-блискавки поділяються на роз’ємні й 
нероз’ємні. Роз’ємні за стібки можна повністю 
роз’єднати, вийнявши напра вляючу однієї поло-
винки з коробочки. Цей вид застібок найчастіше 
використовується при пошитті верхнього одягу:  
курток, жилетів, спортивного одягу. Інша область  
застосування — меблеві чохли, намети. Нероз’ємні 
застібки розкриваються тільки до нижнього обме-
жувача. Застосовуються у: сукнях, спідницях, 
брюках, кишенях, різноманітних сумках і домаш-
ньому текстилі. Застібки-блискавки з двома 
замками дозволяють розкривати річ із двох 
сторін. Ця властивість має найбільше значення 
у верхньому одязі (роз’ємні блискавки), а також 
рюкзаках і сумках (нероз’ємні блискавки).

Щоб застібка ідеально підійшла для вашого 
виробу, необхідно правильно підібрати замок. 
Він може бути з автоматичною фіксацією, напів-
автомат або без механізму фіксації. Замок з 
автоматичною фіксацією не дає розкриваютися 
застібці-блискавці після того, як ви його зупините 
в будь-якому положенні. Напівавтомат спрацьовує 
при опущеному вниз язичку. Замок без фіксатора 
вільно переміщається по ланковому ланцюгу.
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О-вид

X-вид

R-вид

ВИДИ 
КОНСТРУКЦІЇ

БУДОВА 
ЗАСТІБКИ

Нероз’ємна застібка

Роз’ємна застібка

Роз’ємна застібка з двома замками

верхній 
обмежувач

нижній 
обмежувач

вузол роз’єму у виглядi коробочки

утримувач вузла роз’єму у виглядi замка

замок

ручка замка 
(брелок)

ланка

направляюча

направляюча

ткана 
стрічка

пiдсилююча 
стрічка

Нероз’ємна 
застібка 
тип А 

Роз’ємна 
застібка 
тип В 

Роз’ємна 
застібка 
тип Г 



6

ПОТАЄМНА ЗАСТІБКА 

7

ПЗР/ПЗУ

Замок лакофарбовий  
з автоматичним фіксатором

Потаємна застібка незамінна, коли необхідно, аби 
вона була непомітна з лицьової сторони. Особливість 
в тому, що вона ховається в шов виробу, а на поверхні 
залишається тільки замок. Призначена для легких 
трикотажних виробів, спідниць, брюк, суконь.

Розріджена стрічка застібки (нейлон)

Ущільнена стрічка застібки (поліестер)

Рулонна застібка-блискавка 
із замками до неї

Спіральна пришивна, тип П3:  
ширина замкнутих ланок — 4.2 мм.

Виконання застібки:

Готова нероз’ємна  
застібка з одним замком,  
поліефірним оплавленим 
обмежувачем
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ЗАСТІБКА-БЛИСКАВКА 
Т4

8 9

Замки з механічним 
фіксатором, 
автоматичним 
фіксатором або без 
фіксатора

Покриття замка:

Призначена для легких швацьких і трико-
тажних виробів, спідниць, брюк, малих 
шкіргалантерейних виробів, легкого 
взуття, а також для виробництва меблів.

4.2 4.34.1 4.4 4.8

лако фарбове

гальванiчне

Рулонна застібка-блискавка 
із замками до неї

Спіральна суцільно ткана, тип Т4:  
ширина замкнутих ланок — 4 мм.

Виконання застібки:

Т4БО

Т4БR

Т4БХ

Готова нероз’ємна застібка  
з двома замками та металевими 
обмежувачами

T4AГотова нероз’ємна застібка з одним 
замком, металевим обмежувачем
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Т6С,А

Т6С,НП

Т6В,НМ

Т6В,НМ ТРТ6Г

Т6БО

Т6БR

Т6БХ

Готова нероз’ємна застібка 
з одним замком, металевим 
обмежувачем

Рулонна застібка-блискавка 
із замками до неї

Готова роз’ємна 
застібка з двома 
вузлами роз’єму

Готова нероз’ємна застібка  
з одним замком, поліефірним  
оплавленим обмежувачем

Готова роз’ємна застібка  
з обмежувачем у вигляді металевої 
коробочки або замка

Готова нероз’ємна застібка  
з двома замками та металевими 
обмежувачами

Спіральна суцільно ткана, тип Т6: 
ширина замкнутих ланок — 6 мм.

Виконання застібки:

Призначена для чоловічого та жіночого 
одягу, трикотажних і спортивних виро бів, 
взуття, шкір галантереї, шкіряних і легких 
хутряних виробів, виробництва меблів.

ЗАСТІБКА-БЛИСКАВКА 
Т6

Готова роз’ємна застібка  
з обмежувачем у вигляді  
металевої коробочки або 
замка

10
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ЗАСТІБКА-БЛИСКАВКА 
Т6 ЗВОРОТНА

13

Рулонна застібка-блискавка 
із замками до неї

Спіральна суцільно ткана, тип Т6:  
ширина замкнутих ланок — 6 мм.

Виконання застібки:

Призначена для чоловічого та жіночого 
одягу, трикотажних і спортивних виро бів, 
взуття, шкір галантереї, шкіряних і легких 
хутряних виробів, виробництва меблів.

зворотна

зворотна

зворотна

зворотна

12

Т6С,А

Т6С,НП

Т6В,НМ

Т6В,НМ ТРТ6Г

Т6БО

Т6БR

Т6БХ

Готова нероз’ємна застібка 
з одним замком, металевим 
обмежувачем

Готова роз’ємна 
застібка з двома 
вузлами роз’єму

Готова нероз’ємна застібка  
з одним замком, поліефірним  
оплавленим обмежувачем

Готова роз’ємна застібка  
з обмежувачем у вигляді металевої 
коробочки або замка

Готова нероз’ємна застібка  
з двома замками та металевими 
обмежувачами

Готова роз’ємна застібка  
з обмежувачем у вигляді  
металевої коробочки або  
замка

зворотна

зворотна

зворотна

зворотна
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ЗАМОК  
ТА ВИДИ БРЕЛОКІВ Т6

Замок з автоматичним фіксатором або без фіксатора  
з різно манітними видами брелокiв.

Види покриттів: лако фарбове

матове трибостатичне

глянцеве трибостатичне

6.10

6.23

6.17

6.0

6.14 6.30

6.03 6.4 6.19

6.19 заєць

6.22

6.16

6.296.8
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Рулонна застібка-блискавка 
із замками до неї

Спіральна суцільно ткана, тип Т8:  
ширина замкнутих ланок — 8 мм.

Виконання застібки:

Призначена для верхнього одягу, спор-
тивних виробів і взуття, шкіргалантереї, 
шкіряних та хутряних виробів, виробниц-
тва меблів, туристичного спорядження.

ЗАСТІБКА-БЛИСКАВКА 
Т8

16

Т8С,А

Т8В,НМ

Т8В,НМ ТР

Т8Г

Т8БО

Т8БR

Т8БХ

Готова нероз’ємна застібка 
з одним замком, металевим 
обмежувачем

Готова роз’ємна 
застібка з двома 
вузлами роз’єму

Готова роз’ємна застібка  
з обмежувачем у вигляді металевої 
коробочки або замка

Готова нероз’ємна застібка  
з двома замками та металевими 
обмежувачами

Готова роз’ємна застібка  
з обмежувачем у вигляді  
металевої коробочки або 
замка
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ЗАМОК  
ТА ВИДИ БРЕЛОКІВ Т8

Замок з автоматичним фіксатором або без фіксатора  
з різно манітними видами брелокiв.

Види покриттів: лако фарбове

матове трибостатичне

глянцеве трибостатичне

8.22

8.1

8.29

8.03 8.3

8.8
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Л7БО

Л7БR

Л7БХ

Рулонна застібка-блискавка 
із замками до неї

Готова нероз’ємна застібка  
з двома замками з металевими 
обмежувачами

Лита (тракторна), тип  Л7:  
ширина замкнутих ланок — 7,7 мм.

Виконання застібки:

Призначена для чоловічого та 
жіночого одягу, спортивних, 
шкіряних і хутряних виробів.ЗАСТІБКА-БЛИСКАВКА 

Л7

Замки з механічним 
фіксатором, автоматичним 
фіксатором або без 
фіксатора

Покриття замка:

7.37.10 7.27.22 7.29

лако фарбове

трибостатичне

20

Л7А

Л7В

Л7Г

Готова нероз’ємна застібка з одним 
замком та пластмасовим або 
металевим обмежувачем

Готова роз’ємна застібка  
з обмежувачем у вигляді  
пластмасової коробочки

Готова роз’ємна застібка з двома  
замками з обмежувачем у вигляді  
металевої коробочки або замка



2322 23

Л8В

Л8Г

Рулонна застібка-блискавка 
із замками до неї

Готова роз’ємна застібка  
з обмежувачем у вигляді  
пластмасової коробочки

Готова роз’ємна застібка з двома  
замками з обмежувачем у вигляді 
металевої коробочки або у вигляді 
замка

Лита (тракторна), тип  Л8:  
ширина замкнутих ланок — 7,7 мм.

Виконання застібки:

ЗАСТІБКА-БЛИСКАВКА 
Л8

Призначена для чоловічого та 
жіночого одягу, спортивних, 
шкіряних і хутряних виробів.

82.10 82.29

Замки з механічним фіксатором, автоматичним 
фіксатором або без фіксатора

Покриття замка:

лако фарбове трибостатичне

22
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ТАСЬМА

25

ПрАТ «Молнія» виготовляє оздоблювальну тасьму 
брючну 16 мм у різній гамі згiдно кольорів.

Тасьма призначена для чоловічого й жіночого одягу, 
обробки портьєр, штор, тощо.

16 мм
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