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SNÍMATELNÉ • DETACHABLE
Art.

Velikost / Size

17

17

Materiál / Material

plast • ocel / plastic • steel

S TANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barevný plast dle barevnice Snímatelné
knoflíky Dressking Color

STANDARD SURFACE FINISH
colour plastic according to Detachable buttons
Dressking Color

STANDARDNÍ
MO karty:
sypané:

STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
loose:
500 pcs

BALENÍ

10 ks
500 ks

S PODNÍ

13,5 mm

2710017

•

D (mm)

spodní díl • lower part

DÍL

MATERIÁL
ocel

LOWER PART
MATERIAL
steel

P oužití
Na pracovní oděvy,, ložní prádlo apod. Připevňování
ání se provádí ručně nebo
kladivem. Špičkou spodního dílu se propíchne látka. Oba díly se stisknou k sobě.
Lze též použít ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.
TLOUŠŤKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm

Ap pli c at io n
For the working, sport and bed clothes. Fastening is made by hand or hammer.
Material is punched by the point of lower part. Both parts are pressed together.
It is also possible to use pneumatic press with various tools.
THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm

P oznámka
Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní barvy plastu
dle barevnice.

N ote
We can produce also another colours plastic according colour card.

27

SNÍMATELNÉ • DETACHABLE
Art.

•

D (mm)

17

17

Materiál / Material

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
nikl, černý nikl, staromosaz
STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty:
10 ks
sypané:
100, 1000 ks

spodní díl • lower part

P oužití
Na pracovní, sportovní oděvy. Připevňování se provádí ručně, špičkou
spodního dílu se propíchne látka.
Lze též použít ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.
TLOUŠŤKA MATERIÁLU
0,5 – 1,5 mm
Poznámka
Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle
katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN
nebo dle přání zákazníka.

mosaz • plast / brass • plastic

STANDARD SURFACE FINISH
nickel, black nickel, old brass
STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
loose:
100, 1000 pcs
S PODNÍ

13,5 mm

2721317

Velikost / Size

DÍL

MATERIÁL
ocel

LOWER PART
MATERIAL
steel

Application
For the working and sport clothes. Fastening is made by hand, material
punched by the point of lower part.
It is also possible to use pneumatic press with various tools.
THICKNESS OF MATERIAL
0,5 – 1,5 mm
Note
We can produce also another surface finishing according cataloque list
FINISH SURFACE.
Cap can be produced also with mint according cataloque list
ENGRAVINGS KIN or customer's request.
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