28 K A L H O T O V Ý N Ý T • R I V E T
Art.

•

D / d / V (mm)

Materiál / Material

mosaz / brass

PLOCHÝ • FLAT

282294

9,4/9,4/8

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
staromosaz, nikl antik, nikl
STANDARDNÍ BALENÍ
MO karty:
10 ks
sypané:
1000 ks
POZNÁMKA
Standardní ražba na vrchním díle –
hvězdičky, možnost i zákaznické rytiny.

STANDARD SURFACE FINISH
old brass, nickel antique, nickel
STANDARD PACKING
retail cards: 10 pcs
loose:
1000 pcs
NOTE
Standard mint on upper part –
stars, possibility of customer's mint.

KLOBOUČKOVÝ • CONVEX
TLOUŠŤKA MATERIÁLU
1 – 4,5 mm
Pro připevňování nabízíme ruční nebo
pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony

284294

THICKNESS OF MATERIAL
1 – 4,5 mm
For riveting we offer you presses
with various tool
spodní díl • lower part

Použití
Ozdobný prvek jeansových a podobných oděvů.
Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy
s vyměnitelnými pistony. Materiál doporučujeme předem
vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování
ve většině případů potřeba.

W

Application
Decorative item for jeans and similar clothing.
For riveting we offer you presses with various tools.
We recommend to punch the material in advance,
not necessary by using pneumatic press.

DOPLŇKY PRACOVNÍCH ODĚVŮ • WORKING CLOTHES ACCESSORIES
Art.

Velikost / Size

W107

D (mm)

40

40

spona • buckle

W108

26

17

•

Materiál / Material

plast / plastic

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
barva plastu – černá, bílá, modrá
STANDARDNÍ BALENÍ
sypané:
500 ks
POZNÁMKA
K montérkové sponě lze použít
též knoflík DRESSKING.

STANDARD SURFACE FINISH
colour plastic – black, white, blue
STANDARD PACKING
loose:
500 pcs
NOTE
Overall buckle can be used
with button-DRESSKING.

knoflík • button
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