PRODUKTKATALOG 2017–2018

Innehåll

Innehåll

Nevotex Produktkatalog 2017-2018
2

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Innehåll

8

Läder

26

Konstläder

45

Kapellväv & tillbehör

54

Markisvävar

59

Dynvävar

63

Blixtlås & Karborreband

71

Gardiner & tillbehör

75

Tekniska vävar

90

Stoppningsmaterial &
Polyeter

107

Band, Linor & Snöre

128

Sytråd

137

Knappar, Lister
& Profiler

162

Lim & Möbelvård

178

Emballage & Papp

182

Verktyg,
Maskiner & Nålar

224

Golvskydd & Ben

230

Häftpistoler,
Klammer & Spik

242

Register
Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

3

Möbelproduktion, restauranginredning
eller en kärleksfullt omklädd Emma?
Små eller stora projekt spelar ingen roll.
Vårt rika utbud av textilier, läder och tillbehör gör det lätt att hitta rätt uttryck.

Skapa ditt
eget uttryck!
Vi på Nevotex kan färg, form och textur! Med 130 års erfarenhet av att
leverera material till möbel- och inredningsproffs, så har vi kunskapen
som du kräver. Nevotex är Skandinaviens och Baltikums ledande samarbetspartner för möbeltillverkare, tapetserare, inredare och arkitekter.
Med utgångspunkt i våra två varumärken – United Fabrics och
United Leather – erbjuder vi ett komplett sortiment textilier, läder
och konstläder. Dessutom lagerför vi många olika tillbehör för möbler
och inredning – allt som kräset yrkesfolk kan behöva i sitt skapande!
Med näsa för tidlösa klassiker och de senaste trenderna har vi samlat det
bästa som branschen kan erbjuda. Hos oss hittar du kvalitetsmaterial från
världens ledande tillverkare, utvalt med särskild hänsyn till människa och
miljö. Det mesta finns på lager, för snabba och säkra leveranser.
Tillsammans är vi ett hundratal yrkesskickliga medarbetare med hög
materialkännedom och branschkunskap. Hos oss möts du av professionalism och ett engagemang utöver det vanliga. Innovativa lösningar och
material är en del av vår vardag och vi hjälper dig gärna att tänka utanför
ramarna.
Nevotex finns i dag i Sverige, Danmark, Estland, Litauen och Norge
med showrooms i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Vi har också en
egen produktionsanläggning som gör det möjligt för oss att erbjuda
högkvalitativa sömnads- och förädlingstjänster till ditt projekt.
Om du saknar något i katalogen eller i vår webbutik så är du varmt
välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta det du söker!

United Fabrics är Nevotex varumärke omfattande kvalitetstextilier för alla
sammanhang. Vackra och lättjobbade möbel- och inredningstyger samt väv
för båtinredning, markiser och krävande miljöer. Alltid med bredd och spets
för att möta behoven i just ditt projekt.
Nevotex har ett stort standardsortiment som ständigt förnyas. Därför redovisar vi inga tyger här i
katalogen, utan hänvisar istället till vår webbutik som du finner på nevotex.se. I webbutiken har vi samlat
hela vårt aktuella utbud – från klassiker och lagerhållna produkter till de senaste nyheterna och trenderna. Du får snabbt inspiration och överblick, samtidigt som du direkt får uppgifter om tillgänglighet. På
webben hittar och beställer du också våra inspirerande provkollektioner, kompletta med alla varianter
och kulörer. Saknar du något? Tveka inte att fråga! Vi hjälper dig att hitta rätt material, och finns det
inte redan i vårt utbud så beställer vi hem. Det finns en hel värld att uppleva!

United Leather är Nevotex varumärke omfattande möbelhudar och konstläder
för professionellt bruk. Med fokus på kvalitet, miljö och ekonomi har vi gjort
ett kräset urval bland världens ledande tillverkare. Vi på Nevotex kan läder
och delar gärna med oss av våra kunskaper!
Att välja rätt möbelhud kräver kunskap. Till oss på Nevotex vänder sig både de erfarna möbeltillverkarna
och de som vill ha hjälp i projektet. Vi har en omfattande kunskap om materialens egenskaper med hänsyn
till estetik, slitstyrka och underhåll. I vårt sortiment finns möbelhudar i mer än 400 olika nyanser och
varianter – bland annat från den världsledande italienska tillverkaren Mastrotto. Vi har kvalitetssäkrat våra
leveranser gällande ursprung och hantering och kan även erbjuda ett brett urval av ftalatfria konstläder.
Med vår hjälp är det enkelt att tänka utanför ramarna!

Möbelhudar

Angus
Angus är ett korrigerat kraftigt, genomfärgat läder med semianilin känsla.Tjocklek 1,2-1,4 mm. Den är trots sin tjocklek mjuk och behaglig. Säljs i hel hud. Storlek på hudarna ligger mellan 3,5-4,5 m2.

artikel: 1110900

artikel: 1110901

artikel: 1110902

artikel: 1110903

artikel: 1110904

Leather Angus White

Leather Angus Ice

Leather Angus Nougat

Leather Angus Chestnut

Leather Angus Dark Brown

artikel: 1110905

artikel: 1110906

artikel: 1110907

artikel: 1110908

Leather Angus Red

Leather Angus Stone

Leather Angus Black

Leather Angus Cognac

Butter
Butter är ett vakuumgarvat fullanilinläder med en glansig yta. Lädret har en fast känsla men är samtidigt mycket smidigt
och elegant. Hudarnas insektsbett och ärr bidrar till lädrets exklusiva utseende. Lädret tillverkas av europeiska råhudar
och dess tjocklek: 1,4-1,6 mm. Säljs i hel hud.

artikel: 1110750

artikel: 1110751

artikel: 1110752

artikel: 1110753

artikel: 1110754

Möbelhud Butter Black

Möbelhud Butter Indian

Möbelhud Butter Walnut

Möbelhud Butter Cognac

Möbelhud Butter Brown

Red
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Lambada är en präglad genomfärgad korrigerad hud, producerad på sydamerikanska hudar. Den har en mjuk och behaglig känsla. Tjockleken på hudarna är 0,8-1,0 mm. Hudarnas storlek är normalt mellan 3,4 och 4,8 m². Snittstorleken
ligger på 4,5 m². Lambada säljs i hel hud. Hål och brännmärken kan förekomma.
Lambada klarar följande brandkrav:
FMVSS 302 (bil), ISO 3795 (bil), SS-EN 1021-1&2 (möbel), IMO Res.A.652(16) (båt)
Brinnhastighet: <100 mm/minut

artikel: 1110026

artikel: 1110027

artikel: 1110034

artikel: 1110038

artikel: 1110040

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Black 1000

Off-white 6115

K Brown 02294

K English brown 2244

Red 16142

artikel: 1110041

artikel: 1110045

artikel: 1110046

artikel: 1110048

artikel: 1110049

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

K English red 5055

K Cognac 2316

Coffee 2311

K Dark brown 2266

K Lux Grey 1097

artikel: 1110055

artikel: 1110056

artikel: 1110057

artikel: 1110058

artikel: 1110059

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Peanut 22034

Deep Blue Sea 80657

Bianco 40001

Cherry 6550

Pearl 4003

artikel: 1110060

artikel: 1110061

artikel: 1110063

artikel: 1110064

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Möbelhud Lambada

Bonsai 50581

Fungi 9717

Lemon 40645

Electric Blue 80655
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Möbelhudar

Lambada
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Möbelhudar
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Linea
Linea är en genomfärgad lätt korrigerad semi anilin. Tillverkas av europeiska hudar. Den har en mjuk och behaglig
känsla. Tjockleken på hudarna är 0,9-1,1 mm.
Hudarnas storlek är normalt mellan 4,8 -5,0 kvm.
Linea säljs i hel hud.
Linea klarar följande brandkrav: EN 1021-1 & 2, IMO RES A 652 (16) (båt)

artikel: 1110101

artikel: 1110102

artikel: 1110103

artikel: 1110104

artikel: 1110105

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

601 Bianco

634 Gesso

635 Latte

630 Acciaio

641 Lotus

artikel: 1110106

artikel: 1110107

artikel: 1110108

artikel: 1110109

artikel: 1110110

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

640 Mascara

636 Avoiro

602 Vaniglia

603 Panna

605 Crema

artikel: 1110111

artikel: 1110112

artikel: 1110113

artikel: 1110114

artikel: 1110115

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

637 Caffelatte

604 Beige

639 Smoke

629 Stone

659 Tortora

artikel: 1110116

artikel: 1110117

artikel: 1110118

artikel: 1110119

artikel: 1110120

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

626 Grey

660 Asfalto

648 Cinder

647 Grigio Perla

612 Castagna
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Möbelhudar
artikel: 1110121

artikel: 1110122

artikel: 1110123

artikel: 1110124

artikel: 1110125

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

627 Fango

646 Moretto

608 Marrone

662 Fondotinta

654 Pergamena

artikel: 1110126

artikel: 1110127

artikel: 1110128

artikel: 1110129

artikel: 1110130

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

606 Cipria

609 Wood

610 Mogano

607 Nocciola

628 Sabbia

artikel: 1110131

artikel: 1110132

artikel: 1110133

artikel: 1110134

artikel: 1110135

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

620 Giallo

619 Giallino

618 Arancio

656 Cotto

616 Antic

artikel: 1110136

artikel: 1110137

artikel: 1110138

artikel: 1110139

artikel: 1110140

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

617 Begonia

613 Mattone

614 Rosso

657 Rosso Antico

625 Burgundy

artikel: 1110141

artikel: 1110142

artikel: 1110143

artikel: 1110144

artikel: 1110145

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

655 Amaranto

615 Bordeaux

631 Green

632 Verdone

611 Testa Moro
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Möbelhudar
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artikel: 1110146

artikel: 1110147

artikel: 1110148

artikel: 1110149

artikel: 1110150

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

653 Pino

658 Foresta

621 Verde

643 Avio

624 Azzurro

artikel: 1110151

artikel: 1110152

artikel: 1110153

artikel: 1110154

artikel: 1110155

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

644 Notte

622 Nero

645 Antracite

623 Grigio

649 Cielo

artikel: 1110156

artikel: 1110157

artikel: 1110158

artikel: 1110159

artikel: 1110160

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

652 Ombretto

650 Lila

633 Viola

651 Rosa Antico

638 Siena

artikel: 1110663

artikel: 1110664

artikel: 1110665

artikel: 1110666

artikel: 1110667

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

663 Chalky

664 Pelle

665 Marmo

666 Ghiaccio

667 Earth

artikel: 1110668

artikel: 1110669

artikel: 1110670

artikel: 1110671

artikel: 1110672

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

668 Frozen

669 Cenere

670 Highway

671 Inox

672 Misty
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Möbelhudar
artikel: 1110673

artikel: 1110674

artikel: 1110675

artikel: 1110676

artikel: 1110677

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

673 Iris

674 Octane

675 New Grey

676 Mastice

677 Malt

artikel: 1110678

artikel: 1110679

artikel: 1110680

artikel: 1110681

artikel: 1110682

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

678 Confetto

679 Miel

680 New Cognac

681 Muscat

682 Coffee

artikel: 1110683

artikel: 1110684

artikel: 1110685

artikel: 1110686

artikel: 1110687

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

683 Sour

684 New Celery

685 Aloe

686 Abete

687 Sky

artikel: 1110688

artikel: 1110689

artikel: 1110690

artikel: 1110691

artikel: 1110692

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

688 Piombo

689 Lavanda

690 Corvette

691 Midnight

692 Colvert

artikel: 1110693

artikel: 1110694

artikel: 1110695

artikel: 1110696

artikel: 1110697

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

693 Acquamarina

694 Modern Blue

695 Ghost

696 Prugna

697 Persia
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Möbelhudar

artikel: 1110698

artikel: 1110699

artikel: 1110700

artikel: 1110701

artikel: 1110702

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

698 Orchid

699 Cerise

700 Fuxia

701 Electro

702 Dark Blue

artikel: 1110703

artikel: 1110704

Möbelhud Linea

Möbelhud Linea

703 Ming

704 Extrablood

Prescott
Prescott är ett lätt präglat och genomfärgat läder producerat på sydamerikanska hudar. Hudarna har en skön och mjuk
känsla och ett elegant utseende. Tjockleken är 1,2-1,4 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca: 4,8-5,2
kvm. Prescott lagerförs i 105 fantastiska färger. S’äljs i hel hud.
Prescott klarar följande brandkrav: California 117, IMO RES A 652 (16) (båt)

14

artikel: 1110162

artikel: 1110163

artikel: 1110164

artikel: 1110165

artikel: 1110166

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

286 Zinc

253 Penicillin

212 Papyrus

200 Soul White

290 Porcelain

artikel: 1110167

artikel: 1110168

artikel: 1110169

artikel: 1110170

artikel: 1110171

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

201 Ivory

219 Sand

220 Desterstorm

292 Caffelatte

297 Mouton
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Möbelhudar
artikel: 1110172

artikel: 1110173

artikel: 1110174

artikel: 1110175

artikel: 1110176

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

213 Buckskin

214 Clay

215 Avana

295 Tan

221 Lion

artikel: 1110177

artikel: 1110178

artikel: 1110179

artikel: 1110180

artikel: 1110181

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

222 Cinnemon

223 Swamp

228 Cotto

289 Hezelnut

229 Ecureil

artikel: 1110182

artikel: 1110183

artikel: 1110184

artikel: 1110185

artikel: 1110186

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

399 Braun

301 Dash

285 Marble

237 Pill

225 Coriander

artikel: 1110187

artikel: 1110188

artikel: 1110189

artikel: 1110190

artikel: 1110191

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

238 Facepowder

239 Fond-de-tein

283 Energy

296 Light

249 Ciquita

artikel: 1110192

artikel: 1110193

artikel: 1110194

artikel: 1110195

artikel: 1110196

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

250 Pergamena

287 Lemon Grass

251 Carioca

243 Peach

244 Sunset
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artikel: 1110197

artikel: 1110198

artikel: 1110199

artikel: 1110200

artikel: 1110202

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

246 Claw

245 Redorange

240 Begonia

233 Pot-Purry

299 Henna

artikel: 1110203

artikel: 1110204

artikel: 1110205

artikel: 1110206

artikel: 1110207

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

241 Blood

232 Antique

247 Parrot

248 Siam

288 Phonebox

artikel: 1110208

artikel: 1110209

artikel: 1110210

artikel: 1110211

artikel: 1110212

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

234 Bombay

242 Wine

235 Ribes

284 Aubergine

218 Dune

artikel: 1110213

artikel: 1110214

artikel: 1110215

artikel: 1110216

artikel: 1110217

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

226 Pottery

252 Volcano

227 Jasper

398 Horse

236 Carrubo

artikel: 1110218

artikel: 1110219

artikel: 1110220

artikel: 1110221

artikel: 1110222

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

216 Antilop

224 Acajou

217 Peatmoos

231 Chestnut

230 Ciocco
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Möbelhudar
artikel: 1110223

artikel: 1110224

artikel: 1110225

artikel: 1110226

artikel: 1110227

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

298 Root

293 Ebony

263 S.Breeze

294 Lime

254 Moud

artikel: 1110228

artikel: 1110229

artikel: 1110230

artikel: 1110231

artikel: 1110232

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

255 Terragon

256 Aloe

257 Camouflage

258 Birch

264 Aqua Azul

artikel: 1110233

artikel: 1110234

artikel: 1110235

artikel: 1110236

artikel: 1110237

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

260 Maldive

259 Oxide

265 Lichene

266 Ottanio

267 Blu Petrol

artikel: 1110238

artikel: 1110239

artikel: 1110240

artikel: 1110241

artikel: 1110242

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

261 Cedar Green

262 Bottle

268 Polinesia

269 Turquoise

270 Pacific

artikel: 1110243

artikel: 1110244

artikel: 1110245

artikel: 1110246

artikel: 1110247

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

291 Oceania

274 Indigo

275 Deep

271 Plaster

276 Crushed Ice
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artikel: 1110248

artikel: 1110249

artikel: 1110250

artikel: 1110251

artikel: 1110252

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

272 Morning Fog

277 North Pole

278 Santorini

273 Steel Bird

279 Matisse

artikel: 1110253

artikel: 1110254

artikel: 1110255

artikel: 1110256

artikel: 1110257

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

202 Pearl

208 Lamb

205 Cinder

203 Ciment

280 Wisteria

artikel: 1110258

artikel: 1110259

artikel: 1110260

artikel: 1110261

artikel: 1110262

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

281 Milka

282 Lavander

209 Turtledove

206 Smoke

204 Iron

artikel: 1110263

artikel: 1110264

artikel: 1110265

artikel: 1110266

artikel: 1110267

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

Möbelhud Prescott

304 Grey

210 Graystone

211 Grayshadow

207 Black Ink

300 Crocus
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Soave är en anilinkvalité tillverkad på europeisk råvara med en naturlig tvåtonseffekt (batik) och uppvisar alla de naturliga kännetecken som är karakteristiska för en hud med dessa egenskaper. Synliga insektsbett och ärr av äkta sår bidrar
till lädrets naturliga karaktär. Säljs i hel hud.
Tjocklek 1.0-1,2 mm.

artikel: 1180461

artikel: 1180462

artikel: 1180463

artikel: 1180464

Möbelhud Soave

Möbelhud Soave Dark

Möbelhud Soave

Möbelhud Soave

Black

Brown

Nougat

Nature

Möbelhudar

Soave

Vintage
Vintage Rangers är ett semianilinskinn med en modern sliten look. Naturliga märken typ insektsbett kan synas. Hudarna
har en medelstorlek på ca 4,5 kvm. Säljs i hel hud.

artikel: 1100413

artikel: 1100414

artikel: 1100417

artikel: 1100418

artikel: 1100419

Möbelhud Vintage

Möbelhud Vintage

Möbelhud Vintage

Möbelhud Vintage

Möbelhud Vintage

Cognac

Oxblood

Arizona Coffee

Rangers

Pilbara

artikel: 1100421

artikel: 1100424

artikel: 1100425

artikel: 1100426

Möbelhud Vintage

Möbelhud Vintage

Möbelhud Vintage

Möbelhud Vintage

Black Soft Anilina

Bottle Green Soft Anilina

Rangers Soft Anilina

Honey
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Möbelhudar

Vegetal
Vegetal är ett anilinläder med en extremt bra känsla, tillverkad på skandinaviska råhudar. Tjockleken på huden är 1,2-1,4
mm, Slät prägling. Synliga läkta ärr, nackrynkor och revor intygar äktheten i detta läder och bidrar till lädrets naturliga
karaktär.

artikel: 1110775

artikel: 1110776

artikel: 1110777

Möbelhud Vegetal 95

Möbelhud Vegetal 90

Möbelhud Vegetal 98

Cognac

Nature

Black

Nyhet
Nevotex lanserar under våren 2017
en kromfri läderkvalitet vid namn
Challenger.
20
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Möbelhudar

Atlantic Folder
artikel: 1140100

Folder som presenterar läderkvaliteten Atlantic. Atlantic är ett semi anilin läder
producerat på europiska hudar. Tjockleken är 1,3 -1,5 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca: 4,8-5,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och
teknisk information.
Atlantic är en beställningsvara som finns i 48 kulörer. Leveranstid ca 2-3 veckor.

Classic Folder
artikel: 1110282

Folder som presenterar läderkvaliteten Classic. Classic är ett anilin läder producerat på europiska hudar. Tjockleken är 0,9 - 1,1 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca: 4,8-5,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och teknisk
information.
Classic är en beställningsvara som finns i 15 kulörer. Leveranstid ca 2-3 veckor.

Estoril Folder
artikel: 1110286

Folder som presenterar våra läderkvaliteter anpassade att användas till fordon. Kvaliteterna är beställningsvara. Foldern innehåller färgprover och teknisk information.
Estoril finns i 15 kulörer. Tjocklek 1 - 1,2 mm. Hudarna medelstorlek är 4,3 - 5
kvm.

Le Mans Folder
artikel: 1110298

Folder som presenterar våra läderkvaliteter anpassade att användas till fordon.
Kvaliteterna är beställningsvara. Foldern innehåller färgprover och teknisk information. Le Mans finns i 15 kulörer. Tjocklek 0,9 - 1,1 mm. Hudarna medelstorlek är
4,5 - 5 kvm.

Ocean Folder
artikel: 1140000

Folder som presenterar läderkvaliteten Ocean. Ocean är ett korrigerat läder producerat på europiska hudar. Tjockleken är 0,8 - 1,0 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca: 4,8-5,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och teknisk
information. Kvaliten Ocean passar även att användas som ett billäder. Ocean är en
beställningsvara som finns i 51 kulörer. Leveranstid ca 2-3 veckor.
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Möbelhudar

Otis Folder
artikel: 1140400

Kollektion med de färger som finns i kvalitet Otis. Innehåller även teknisk info
m.m. Otis är ett fullanilinläder som kommer från europeiska råhudar.
Tjockleken på hudarna är 1,8-2,0 mm och snittstorleken är 4,8 - 5 m². Säljs i hela
hudar. Otis är en beställningsvara och leveranstiden är ca 2 - 3 veckor.

Roma Folder
artikel: 1110284

Folder som presenterar läderkvaliteten Roma. Roma är ett semi-anilin läder producerat på sydamerikanska hudar. Tjockleken är 0,8 - 1,0 mm och den genomsnittliga
storleken på varje hud är ca: 4,8-5,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och teknisk information. Roma är en beställningsvara som finns i 20 kulörer. Leveranstid
ca 2-3 veckor.

Sequoia Folder
artikel: 1110288

Folder som presenterar läderkvaliteten Sequoia. Sequoia är ett nubuck läder producerat på europiska hudar. Tjockleken är 0,9 - 1,1 mm och den genomsnittliga
storleken på varje hud är ca: 4,8-5,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och teknisk information. Sequoia är en beställningsvara som finns i 5 kulörer. Leveranstid
ca 2-3 veckor.

Tuscania Folder
artikel: 1110280

Folder som presenterar läderkvaliteten Tuscania. Tuscania är ett anilin läder producerat på europiska hudar. Tjockleken är 0,8 - 1,0 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca: 4,8-5,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och teknisk
information. Tuscania är en beställningsvara som finns i 12 kulörer. Leveranstid ca
2-3 veckor.

Vogue Folder
artikel: 1140200

Folder som presenterar läderkvaliteten Vogue. Vogue är ett semi anilin läder producerat på europiska hudar. Tjockleken är 1,2 - 1,4 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca: 4,8-5,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och teknisk
information. Vogue är en beställningsvara som finns i 30 kulörer. Leveranstid ca 2-3
veckor.

22

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Möbelhudar

Zenith Folder
artikel: 1110294

Folder som presenterar läderkvaliteten Zenith. Zenith är ett korrigerat läder.
Tjockleken är 0,8 - 1,0 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca:
3,8-4,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och teknisk information. Zenith är en
beställningsvara som finns i 48 kulörer. Leveranstid ca 2-3 veckor.

Epic Folder
artikel: 1110300

Folder som presenterar läderkvaliteten Epic. Epic är ett anilinläder med naturlig
narv och vintage effect. Tjockleken är 1,2-1,4 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca: 3,8-4,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och teknisk
information. Epic är en beställningsvara som finns i 12 kulörer. Leveranstid ca 2-3
veckor.

Antique Folder
artikel: 1110301

Folder som presenterar läderkvaliteten Antique. Antique är ett korrigerat och präglat läder med blank tvåtonseffekt. Tjockleken är 0,8 - 1,0 mm och den genomsnittliga storleken på varje hud är ca: 3,8-4,0 kvm. Foldern innehåller färgprover och
teknisk information. Antique är en beställningsvara som finns i 6 kulörer. Leveranstid ca 2-3 veckor.

Bycast
Möbelspalt från Italien som vi lagerför i 2 färger. Bycast Maspel är ett spaltläder som är belagd med en mycket tunn polyuretanbeläggning (PU) på ovansidan. Den kan användas även på slitytor. Tjockleken är 1,2-1,4 mm. Säljs i hudar som
är cirka 2,5 m².
Rengöring: Använd mjuk trasa, samt vid behov mild tvållösning och vatten eller liknande. Gnugga inte på eventuell
fläck, utan torka i cirkelformade rörelser från centrum på fläcken och utåt.

artikel: 1110086

artikel: 1110087

Bycast Maspel AW 1000

Bycast Maspel AW 96

black (1,2-1,4mm)

Mastrotto brown (1,2-1,4 mm)
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Möbelhudar med päls

Fårskinn
Vårt fårskinn Wellington finns i ett antal olika färger och de finns både som lös hud
och som färdigkonfektionerade för att passa till Lamino fåtölj och fotpall.Tänk på
att mörka skinn ej bör användas som pläd i ljusa möbler pga risk för torrfällning
från hudens baksida.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1100650
1100651
1100652
1100653
1100654
1100655
1100656
1100657
1100658
1100659
1100660
1100661
1100662
1100663
1100664
1100665
1100666
1100667
1100668
1100669
1100670
1100671
1100672
1100675

Fårskinn Wellington Vit, 9-10 ft²/hud
Fårskinn Wellington Brun, 9-10 ft²/hud
Fårskinn Wellington Grafit, 7-8 ft²/hud
Fårskinn Wellington Honung, 9-10 ft²/hud
Fårskinn Wellington Svart, 9-10 ft²/hud
Fårskinn Wellington Natur, 9-10 ft²/hud
Fårskinn Wellington Mushroom, 9-10 ft²/hud
Fårskinn Wellington Charcoal 9-10 ft²/hud
Fårskinn Wellington Sahara 9-10 ft²/hud
Fårskinn Wellington Espresso 9-10 ft²/hud
Fårskinnset Wellington, Grafit (rygg+pall)
Fårskinnset Wellington, Svart (rygg+pall)
Fårskinnset Wellington, Brun (rygg+pall)
Fårskinnset Wellington, Vit (rygg+pall)
Fårskinnset Wellington, Natur (rygg+pall)
Fårskinnset Wellington, Honung (rygg+pall)
Ryggplatta fårskinn Wellington Grafit
Ryggplatta fårskinn Wellington Svart
Ryggplatta fårskinn Wellington Honung
Ryggplatta fårskinn Wellington Brun
Ryggplatta fårskinn Wellington Vit
Ryggplatta fårskinn Wellington Natur
Ryggplatta fårskinn Wellington Mushroom
Fårskinnset Wellington, Mushroom (rygg+pall)

Kohud med päls
Naturliga kohudar med hår. Varje hud är unik i sin storlek, färgblandning och typ av päls. Kan användas för klädsel av
möbler och kuddar eller som matta. Säljs i hel hud.
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artikel: 1100498

artikel: 1100500

Kohud Svart/Vit med hår

Kohud Brun/Vit med hår

ca: 3,7 kvm

ca: 3,7 kvm
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Detta är en mjuk och härlig pälskvalitet som inte har det vanliga fårskinnets lockiga päls, utan är mer rak i kvaliteten.
Den är perfekt till inredningstillbehör som ex. prydnadskuddar, plädar eller som matta. Den är också väldigt populär att
ha till barnvagn, pulka och liknande. Varm på vintern och sval på sommaren.
Skinnet säljs i hudar som är cirka 0,7 m²/st.

artikel: 1100620

artikel: 1100621

artikel: 1100622

artikel: 1100630

Lammskinn vit,

Lammskinn svart,

Lammskinn brun,

Lammskinn Freja

ca 0,7 m²/hud

ca 0,7 m²/hud

ca 0,7m²/hud
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Möbelhudar med päls

Lammskinn
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Konstläder

Konstläder
Konstläder är det perfekta alternativet när
du vill ha läderkänsla. Vår läderkollektion,
Nevotex Untited Leather, omfattar därför
också ett brett utbud av konstläder där varje
produkt uppfyller höga krav på egenskaper och
tillverkning. Vi har många ftalatfria konstläder
i olika utförande. Oavsett om du ska inreda en
restaurang, ett showroom, ett sjukhus, ett gym
eller en hel arena så erbjuder vi inspirerande
och trygga alternativ. För miljöns och för
hälsans skull.

Skötselråd
Vid rengöring av fläckar på konstläder använd
en svamp eller trasa med vatten. Vid tuffare
fläckar kan ett rengöringsmedel användas men
använd aldrig en slipande svamp eller hård
borste. På angivna konstläder kan rengöringsmedel med alkohol användas. Eftertorka alltid
med en fuktad trasa.
Nevotex godkänner inte reklamationer till
följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.
26
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ABAKA är ett ftalatfritt konstläder i PVC. Konstlädret motsvarar de höga kraven som kunder inom offentlig sektor och
sjukvård kräver av ett modernt konstläder med tanke på miljö och slitstyrka. Materialet kan även användas utomhus.
Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. OBS, eftertorka alltid med fuktig trasa.
Bredd (cm): 140
Tjocklek: 1,10 mm
Vikt (g/m²): ca 1,064
Martindale: >80 000 varv

Konstläder

Abaka

Ljusäkthet: >6
Brandklassad: DIN 4102, IMO FTP Code Par 8,
EN 1021-1&2, CRIB 5

Säljs på avmätning eller i rulle med 25 meter.

artikel: 2012020

artikel: 2012021

artikel: 2012022

artikel: 2012023

artikel: 2012024

Abaka Lin

Abaka Grege

Abaka Taupe

Abaka Souris

Abaka Gris-Bleu

01121001

01121002

01121003

01121004

01121005

artikel: 2012025

artikel: 2012026

artikel: 2012027

artikel: 2012028

artikel: 2012029

Abaka Violine

Abaka Chamois

Abaka Brun

Abaka Wenge

Abaka Chocolat

01121006

01121007

01121008

01121009

01121010

artikel: 2012030

artikel: 2012031

artikel: 2012032

artikel: 2012033

artikel: 2012034

Abaka Silex

Abaka Anthracite

Abaka Corail

Abaka Framboise

Abaka Garance

01121011

01121012

01121013

01121014

01121015

artikel: 2012035

artikel: 2012036

artikel: 2012037

artikel: 2012038

artikel: 2012039

Abaka Grenat

Abaka Piment

Abaka Curcuma

Abaka Safran

Abaka Kiwi

01121016

01121017

01121018

01121019

01121020
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artikel: 2012040

artikel: 2012041

artikel: 2012042

artikel: 2012043

artikel: 2012044

Abaka Tilleul

Abaka Olive

Abaka Lagon

Abaka Curacao

Abaka Gitane

01121021

01121022

01121023

01121024

01121025

artikel: 2012045

artikel: 2012046

Abaka Nuit

Abaka Nacre

01121026

01121027

Apollo
Apollo är en klassiker och storsäljare när det gäller konstläder. Användningsområden är båtar, inredningar och bilar eller
där det krävs ett material som har hög tålighet. Säljs på avmätning eller i rulle med 25 meter.
Bredd:
Vikt:
Tjocklek:
Innehåll:

140 cm ±3
620 g/m² ±45
1,2 mm ±0,2
88,7% PVC, 11,3% polyester

Köldtålighet:
<-20° C
Brinnhastighet: <100 mm/minut
ÖKO TEX klass IV

Apollo klarar följande brandkrav: FMVSS 302 (bil), ISO 3795 (bil), IMO Res.A.652(16) (båt).
Eftersom Apollo är en PVC-produkt så måste man vid ev. limning använda ett vattenbaserat kontaktlim.
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artikel: 2030010

artikel: 2030117

artikel: 2030293

artikel: 2030365

artikel: 2030410

Apollo 010,

Apollo 117,

Apollo 293,

Apollo 365,

Apollo 410,

Äggskal

Beige

Vinröd

Oxblod

Ljusblå melerad

artikel: 2030450

artikel: 2030468

artikel: 2030516

artikel: 2030663

artikel: 2030748

Apollo 450,

Apollo 468,

Apollo 516,

Apollo 663,

Apollo 748,

Marinblå

Mörkblå

Olivgrön

Ljusbrun

Mörkbrun
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Konstläder
artikel: 2030936

artikel: 2031010

artikel: 2031112

artikel: 2031250

artikel: 2031463

Apollo 936,

Apollo 010,

Apollo 112,

Apollo 250,

Apollo 463,

Grå

Vit

Benvit

Klarröd

Blålila

artikel: 2031470

artikel: 2031873

artikel: 2031921

artikel: 2031994

artikel: 2031999

Apollo 470,

Apollo 873,

Apollo 921,

Apollo 994,

Apollo 999,

Mellanblå

Gråvit

Stålgrå

Ljusgrå

Svart

Chicago M
Chicago M är ett ftalatfritt konstläder i PVC som kan användas till de flesta områden. Ftalater är en grupp kemikalier
som traditionellt används bland annat som mjukgörare i PVC. Att den är ftalatfri innebär att den kan användas till områden där kravet finns att ftalater inte får förekomma, ex. produkter till barn. Rengöring kan göras med alkoholbaserade
rengöringsmedel. OBS, eftertorka alltid med fuktig trasa.
Bredd (cm): 140 cm
Tjocklek: 1,20mm
Vikt (g/m²): 740
Martindale: >100 000 varv

Ljusäkthet: >6
Öko-Tex standard 100 klass IV.
Brandklassad: EN 1021-1&2, MVSS 302

Chicago M är antibakteriellt behandlad. Säljs på avmätning eller i rulle med 25 meter.

artikel: 2029940

artikel: 2029941

artikel: 2029942

artikel: 2029943

artikel: 2029944

Chicago M 9940, inka

Chicago M 9941, rubin

Chicago M 9942, platin

Chicago M 9943, kenia

Chicago M 9944, perle

(016713)

(016813)

(016552)

(016441)

(016762)

artikel: 2029945

artikel: 2029946

artikel: 2029947

artikel: 2029948

artikel: 2029949

Chicago M 9945, rost

Chicago M 9946, graphit

Chicago M 9947, creme

Chicago M 9948, brandy

Chicago M 9949, vit

/016684

(016603)

(016660)

(016988)

(017049)
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artikel: 2029950

artikel: 2029951

artikel: 2029952

artikel: 2029953

artikel: 2029954

Chicago M 9950,

Chicago M 9951, svart

Chicago M Röd

Chicago M Taupe

Chicago M Mais

royal-blå (016602)

(016550)

017052

017051

017232

artikel: 2029955

artikel: 2029956

artikel: 2029957

artikel: 2029958

artikel: 2029959

Chicago M Sisal

Chicago M Campari

Chicago M Port

Chicago M Mocca

Chicago M Limone

017050

016690

017055

017054

017206

artikel: 2029960

artikel: 2029961

Chicago M Beige

Chicago M Delft

017056

017053

Bistro
Bisto är ett ftalatfritt konstläder i PVC för möbler och inredning till offentlig miljö så som butik, restaurang, hotell mm.
Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. OBS, eftertorka alltid med fuktig trasa.
Bredd (cm): 140
Tjocklek: 1,20 mm
Vikt (g/m²): 740
Martindale (varv): >300 000 varv

Öko-Tex: standard 100 klass IV.
Brandklassad: 3-4 (5) ISO 105-X12
Ljusäkthet: 7 (8) ISO 105-B02
Flamskydd: EN 1021-1&2

Säljs på avmätning eller i rulle med 25 meter.
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artikel: 2040100

artikel: 2040101

artikel: 2040102

artikel: 2040103

artikel: 2040104

Bistro Black 019778

Bistro Bordeaux 019779

Bistro Brown 019780

Bistro Cognac 019781

Bistro Green 019782
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Highland Vintage är ett konstläder i PU med vintage look. Kan användas inom offentlig miljö, bilar, båtar och hemmiljö.
Innehåll: 11% Bomull, 24% Pes, 65% PU
Bredd: 138 +-2 cm
Vikt: 445+-20
Tjocklek: 0,95 +-0,05

Konstläder

Highland Vintage Pu
Ljusäkthet: ≥5 (8) Starka färger, ≥7 (8) Mörka färger
Martindale: ≥50 000
Brandklass: 1 I M(FA 1)/UNI norm 9175

Säljes på rullar om 30 mtr eller på avmätning.

artikel: 2001302

artikel: 2001303

artikel: 2001304

artikel: 2001305

artikel: 2001306

Highland Vintage Pu

Highland Vintage Pu

Highland Vintage Pu

Highland Vintage Pu

Highland Vintage Pu

10013 Off-White

10195 Beige

10975 Nougat

11888 Mörk Brun

06792 Grå

artikel: 2001307

artikel: 2001308

artikel: 2001309

artikel: 2001310

artikel: 2001311

Highland Vintage Pu

Highland Vintage Pu

Highland Vintage Pu

Highland Vintage Pu

Highland Vintage Pu

11100 Brun

10940 Cognac

19750 Blå/Grå

14659 Bordeaux

00016 Svart

artikel: 2001312
Highland Vintage Pu
16802 Grön
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Konstläder

Imola
Imola är ett konstläder som kan användas till ex. möbler, inredning och bilinredning. Den säljs på avmätning eller i rulle
om 30 meter.
Bredd: 140 cm ±2
Vikt: 860 g/m²
Tjocklek: 1,3 mm
Innehåll: 50% PES, 30% CO, 20% återvunnet läder
Rivstyrka: >30N/5cm (längs), >25N/5cm (tvärs)

Draghållfasthet: >400N (längs), >320N (tvärs)
Ljusäkthet: >5
Martindale: >100 000
Imola klarar brandkrav: BS 5852 Part 1, EN 1021 1&2

Vid ev. limning använd ett vattenbaserat kontaktlim

artikel: 2097001

artikel: 2097002

artikel: 2097003

artikel: 2097004

artikel: 2097005

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Svart S05

Mörkgrå S03

Ljusgrå S04

Vit S09

Beige SA16

artikel: 2097006

artikel: 2097007

artikel: 2097008

artikel: 2097009

artikel: 2097010

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Ljus Camel S01

Mörkbrun SA15

Perforerad Svart S05

Camel S13

Mörk Camel S14

artikel: 2097011

artikel: 2097012

artikel: 2097013

artikel: 2097014

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Imola Bonded Leather

Röd S08

Bordeaux S07

Blå S06

Grå/Vit S10

Laminerat konstläder, svart 150 cm
artikel: 2069004

Svart lite tunnare konstläder med en pålimmad polyeterväv på baksidan. Tjockleken
är ca: 3 mm. Bredden är 150 cm och den säljs på avmätning eller på rulle med
12,5 meter.
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PERI är ett ftalatfritt konstläder i PVC som är tillverkad av förnyelsebara icke oljebaserade råmaterial.
PERI motsvarar de höga kraven som kunder inom offentlig sektor och sjukvård kräver av ett modernt konstläder med
tanke på miljö och slitstyrka. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. OBS, eftertorka alltid med
fuktig trasa.
Bredd (cm): 140
Tjocklek: 1,10 mm
Vikt (g/m²): ca 650 g/m2
Martindale: >100 000 varv

Konstläder

Peri

Ljusäkthet: >6
Öko-Tex standard 100 klass I.
Brandklassad: DIN 75 200, MVSS 302, EN 1021-1&2

Säljs på avmätning eller i rulle med 25 meter.

artikel: 2028499

artikel: 2028878

artikel: 2028879

artikel: 2028881

artikel: 2028882

Peri Svart/Black

Peri Röd/Red

Peri Saffran/Saffron

Peri Vit/White

Peri Azur

011499

010878

010879

010881

015815

artikel: 2028883

artikel: 2028884

artikel: 2028885

artikel: 2028886

artikel: 2028887

Peri Creme

Peri Sten/Stone

Peri Saphir

Peri Kiwi

Peri Kastanj/Chestnut

015812

015813

015814

015816

015817

artikel: 2028888

artikel: 2028889

artikel: 2028890

artikel: 2028891

artikel: 2028892

Peri Ljusbrun/light brown

Peri Off White

Peri Citron/Lemon

Peri Aubergine

Peri Lavendel

016037

016038

016039

016041

016042

artikel: 2028893

artikel: 2028894

artikel: 2028895

artikel: 2028896

artikel: 2028897

Peri Lime

Peri Mörkgrön/Dark

Peri Mörk Blå/Dark Blue

Peri Mörk Brun/Dark

Peri Antracit

016043

Green 016044

016047

Brown 016045

016046
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artikel: 2028898

artikel: 2028899

artikel: 2028900

artikel: 2028901

artikel: 2028902

Peri Orange

Peri Ljusblå melerad/Light

Peri Beige melerad/Beige

Peri Äggskal/Egg shell

Peri Grå/Gray

016040

blue melange 013450

melange 013449

014943

014944

artikel: 2028903

artikel: 2028904

Peri Bordeaux

Peri Grön/Green

014945

014946

Pisa
Pisa är ett konstläder kan användas till många ändamål, exempelvis till klädsel i bilar, båtar och inredningar.
Den säljs på avmätning eller i rulle med 25 meter. Pisa är certifierad enligt ÖKO-TexStandard 100, klass II .
Bredd: 140 cm ±3
Vikt: 610 g/m² ±50
Tjocklek: 1,1 mm ±0,1
Innehåll: 88,5% PVC, 11,5% polyester
Brinnhastighet: <100 mm/minut

Klarar köld ner till -20 grader
Pisa klarar följande brandkrav: FMVSS 302 (bil),
ISO 3795 (bil), SS-EN 1021-1&2 (möbel), IMO
Res.A.652(16) (båt)

Vid ev. limning använd ett vattenbaserat kontaktlim.
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artikel: 2080750

artikel: 2083283

artikel: 2083316

artikel: 2083330

artikel: 2083331

Pisa 0750, Vit

Pisa 3283, Kornblå

Pisa 3316, Violett

Pisa 3330, Äggskal

Pisa 3331, Pärlgrå

artikel: 2083332

artikel: 2083333

artikel: 2083334

artikel: 2083335

artikel: 2083338

Pisa 3332, Sand

Pisa 3333, Krom

Pisa 3334, Majs

Pisa 3335, Citrongul

Pisa 3338, Smaragd (Agave)
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Konstläder
artikel: 2083339

artikel: 2083340

artikel: 2083342

artikel: 2083343

artikel: 2083345

Pisa 3339, Blå-grön

Pisa 3340, Grå-grön

Pisa 3342, Cyclamen

Pisa 3343, Orkidé

Pisa 3345, Körsbär

Amazonas

Petrol

artikel: 2083346

artikel: 2083347

artikel: 2083348

artikel: 2083349

artikel: 2083405

Pisa 3346, Nötbrun

Pisa 3347, Ljusblå

Pisa 3348, Royal

Pisa 3349, Svart

Pisa 3405, Grön

artikel: 2083463

artikel: 2083875

artikel: 2083978

artikel: 2084021

artikel: 2085438

Pisa 3463, Marine

Pisa 3875, Blå

Pisa 3978, Silver

Pisa 4021, Antracit

Pisa 5438, Brun

artikel: 2085439

artikel: 2086466

artikel: 2088567

artikel: 2089481

Pisa 5439, Melange

Pisa 6466, Baltic

Pisa 8567, Himmelsblå

Pisa 9481, Vinröd (0875)

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

35

Konstläder

Practica Rand & Ruta
Practica ruta och rand är ett konstläder med svetsat mönster. Användningsområdena är många. Vanligast är den i bilar,
lastbilar och båtar men den kan även användas till alla typer av inredningar. Den säljs på avmätning eller i rulle med 12,5
meter. Eftersom Practica är en PVC-produkt så måste man vid ev. limning använda ett vattenbaserat kontaktlim.

artikel: 2069010

artikel: 2069999

artikel: 2074010

artikel: 2074999

Practica Ruta 010, Vit,

Practica Ruta 999, Svart,

Practica Rand 010, Vit,

Practica Rand 999, Svart,

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

Sarano
Sarano är ett konstläder med vintage look som finns i åtta kulörer. Säljs på avmätning eller i rulle med 30 meter.
Bredd: 150 cm
Vikt: ca: 600 g/m²
Tjocklek: ca: 1,45 mm
Innehåll: 1% PU, 66% PVC, 33% CO
Ljusäkthet: 5 av 8 (ISO 105-B02)
Torrgnidning: 4,5 av 5 (ISO 105-X12)
Våtgnidning: 4,5 av 5 (ISO 105-X12)
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Rivstyrka: 25 N (längs), 25 N (tvärs), (ISO 4674-1 B)
Draghållfasthet: 350 N (längs), 250 N (tvärs), (ISO 1421)
Martindale: 25 600 (ISO 5470-2)
Brinnhastighet: <100 mm/minut
Sarano klarar följande brandkrav: SS-EN 1021-1&2
(möbel) BS 5852 IS/0-1

artikel: 2012001

artikel: 2012002

artikel: 2012003

artikel: 2012004

artikel: 2012005

Sarano 01 Sand

Sarano 02 Camel

Sarano 03 Natur

Sarano 04 Buffalo

Sarano 05 Schoko

F5075016

F5075019

F5075018

F5075020

F5075021

artikel: 2012006

artikel: 2012007

artikel: 2012008

Sarano 06 Anthrazit

Sarano 07 Sherry

Sarano 08 Lachs

F5075022

F5075017

F5075023
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Select är ett ftalatfritt konstläder som med sin mjuka känsla och kraftiga prägling påminner väldigt mycket om ett riktigt
läder. Den har ett brett användningsområde och har mycket bra egenskaper. Den är bland annat vattentät, avtorkningsbar, nötningstålig och flamsäker. Den säljs på avmätning eller i rulle med 30 meter.
Bredd (cm): 140 ±2
Innehåll: 75,3% PVC, 24,7% Bomull
Vikt (g/m²): 840 g/m² ±30
Martindale (varv): 50 000

Konstläder

Select

Tjocklek: 1,3 mm ±0,05
Ljusäkthet: >6 ISO 105-B02
Flamskydd: SS-EN 1021-1&2 (möbel),
IMO Res.A.652(16) (båt)

Vid ev. limning använda ett vattenbaserat kontaktlim.

artikel: 2041001

artikel: 2041002

artikel: 2041003

artikel: 2041004

artikel: 2041006

Select 1 Röd, Cherry

Select 2 Mörkblå, Navy

Select 3 Mörkgrön, Verde

Select 4 Svart

Select 6 Mörkbrun,
Marron

artikel: 2041007

artikel: 2041010

artikel: 2041012

artikel: 2041013

artikel: 2041016

Select 7 Mörkgrå, Carbon

Select 10 Vit, Blanco

Select 12 Ljusblå, Slate

Select 13 Ljusgrön, Lichen

Select 16 Beige,
Pergamino

artikel: 2041017

artikel: 2041021

artikel: 2041026

artikel: 2041036

artikel: 2041038

Select 17 Ljusgrå, Gris

Select 21 Oxblod,

Select 26 Cognac,

Select 36 Mokka, Wenge

Select Kiwi 029

Burdeos

Western

artikel: 2041039

artikel: 2041040

artikel: 2041041

artikel: 2041042

artikel: 2041043

Select Mango 034

Select Coral 030

Select Lagoon 031

Select Stone 035

Select Olive 040
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artikel: 2041044

artikel: 2041045

artikel: 2041046

artikel: 2041047

artikel: 2041048

Select Sand 032

Select Terracotta 027

Select Azur 023

Select Vanilla 033

Select Kaki 019

artikel: 2041049

artikel: 2041050

artikel: 2041051

artikel: 2041052

artikel: 2041053

Select Camel 026

Select Fango 045

Select Carmin 042

Select Pietra 036

Select Tundra 020

artikel: 2041054

artikel: 2041055

artikel: 2041056

artikel: 2041057

artikel: 2041058

Select Purple 028

Select Topo 038

Select Earth 022

Select Lilas 039

Select Hielo 037

Skoterväv Vonyl, svart, bredd 150 cm
artikel: 2072999

Konstläder som är gjort för lite tuffare tag. Med sin vikt på 760 g/m² har den högre
slitstyrka än de flesta andra. Produkten är framtagen för att klara de hårda kraven
som ställs. Köldtåligheten är testad ner till -40° C utan påverkan i böjningstest DIN
50014. Bredden är 150 cm och den innehåller 89% PVC och 11% PES. Väven säljs
på avmätning eller i rulle med 25 meter.
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Stamskin Top är en högkvalitetsprodukt som kan användas inom många områden. Den har en omfattande färgpalett
och egenskaper som gör den lämplig till offentliga miljöer, båtar, väntrum, sjukhus och annat. I centraleuropa där den
tillverkas är den sedan många år flitigt använd bland annat till flygplatser, lyxbåtar, sjukhus, tandläkarstolar och restauranger. Den säljs på avmätning eller i rulle med 20 meter.
Bredd: 140 cm
Vikt: 780 g/m²
Tjocklek: 1,0-1,2 mm
Innehåll: polyamidbaksida belagd med flera olika lager
(även kallad multi-layer coating).
Köldtålighet: -20° C

Konstläder

Stamskin

Nötning (Martindale): >120 000
Böjningstålighet: 400 000 (utan påverkan)
Stamskin Top klarar följande brandkrav: BS 5852 (UK),
EN 1021 1 & 2 (möbler), FMVSS 302 (bil),
IMO Res.A.652(16) (båt), FAR 25.853 AF, Part 1 (flyg)

artikel: 2077001

artikel: 2077002

artikel: 2077003

artikel: 2077004

artikel: 2077005

Stamskin Top 10120,

Stamskin Top 07422,

Stamskin Top 07496,

Stamskin Top 07425,

Stamskin Top 20129,

vit

kitt

kakibrun

nougat

mörkbrun

artikel: 2077006

artikel: 2077007

artikel: 2077008

artikel: 2077009

artikel: 2077010

Stamskin Top 20130,

Stamskin Top 20126,

Stamskin Top 07476,

Stamskin Top 07477,

Stamskin Top 20127,

off-white

vaniljgul

senapsgul

gul

orange

artikel: 2077012

artikel: 2077013

artikel: 2077016

artikel: 2077017

artikel: 2077018

Stamskin Top 07419,

Stamskin Top 07420,

Stamskin Top 07479,

Stamskin Top 07478,

Stamskin Top 20121,

ljus cognac

gammalrosa

mörkröd

röd

rosa

artikel: 2077019

artikel: 2077020

artikel: 2077021

artikel: 2077022

artikel: 2077023

Stamskin Top 20123,

Stamskin Top 07480,

Stamskin Top 20120,

Stamskin Top 07456,

Stamskin Top 07481,

ljuslila

lila

aubergine

mörklila

blå-lila
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artikel: 2077024

artikel: 2077025

artikel: 2077026

artikel: 2077027

artikel: 2077028

Stamskin Top 10295,

Stamskin Top 07459,

Stamskin Top 20124,

Stamskin Top 20125,

Stamskin Top 07485,

mörkblå

blå

ljusblå

lime

äppelgrön

artikel: 2077029

artikel: 2077030

artikel: 2077031

artikel: 2077033

artikel: 2077034

Stamskin Top 07474,

Stamskin Top 07458,

Stamskin Top 07484,

Stamskin Top 07475,

Stamskin Top 20128,

grön

pistage

ocean

mörkgrön

mossgrön

artikel: 2077035

artikel: 2077036

artikel: 2077037

artikel: 2077038

artikel: 2077039

Stamskin Top 07434,

Stamskin Top 07454,

Stamskin Top 07432,

Stamskin Top 07435,

Stamskin Top 07445,

ljusgrå

stålgrå

grafitgrå

askgrå

grå

artikel: 2077040

artikel: 2077041

Stamskin Top 07436,

Stamskin Top 00002,

marinblå

svart
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Stamskin One är en högkvalitetsprodukt som är siliconbaserad. Konstlädret kan användas inom många områden. Stamskin One har extremt höga värden vilket gör den lämplig till exempelvis offentliga miljöer, båtar, väntrum och sjukhus.
Kan även användas utomhus då den är vattentät och andas. Säljs på avmätning eller i rulle med 20 meter.
Bredd: 144 cm
Vikt: 650 g/m²
Tjocklek: 0,8 mm
Innehåll: polyamidbaksida belagd med flera olika lager
(även kallad multi-layer coating).
Köldtålighet: -50°

Konstläder

Stamskin One

Värmetålighet +150
Martindale: >120 000
Stamskin One klarar följande brandkrav:
BS 5852 Crib 5 (UK) , EN 1021 1 & 2 (möbler),
IMO MSC 307(88)) (båt).

Klarar rengöringsmedel med alkohol (Medel med isopropanol och ethanol ger bästa resultat) Se separat skötselråd.

artikel: 2079002

artikel: 2079003

artikel: 2079005

artikel: 2079006

artikel: 2079007

Stamskin One 20232

Stamskin One 00002

Stamskin One 20235

Stamskin One 20236

Stamskin One 20237

artikel: 2079008

artikel: 2079009

artikel: 2079010

artikel: 2079011

artikel: 2079012

Stamskin One 20238

Stamskin One 20239

Stamskin One 20240

Stamskin One 20241

Stamskin One 20242

artikel: 2079013

artikel: 2079014

artikel: 2079015

artikel: 2079016

artikel: 2079017

Stamskin One 20243

Stamskin One 20231

Stamskin One 20156

Stamskin One 5015

Stamskin One 5048

artikel: 2079018

artikel: 2079019

artikel: 2079020

artikel: 2079021

artikel: 2079022

Stamskin One 5003

Stamskin One 5352

Stamskin One 10120

Stamskin One 5029

Stamskin One 20158
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artikel: 2079023

artikel: 2079024

artikel: 2079025

artikel: 2079026

artikel: 2079027

Stamskin One 20234

Stamskin One 7478

Stamskin One 7479

Stamskin One 20159

Stamskin One 20253

Star
PU-material för möbler och inredning till offentlig miljö som butik, restaurang, hotell mm.
Bredd (cm): 140 ± 3
Innehåll: 100 % PU surface, 100 % polyester backing
Rullängd: 25 m
Tjocklek: 1,10 mm
Vikt (g/m²): 586
Rivstyrka: ≥40N (längsgående), ≥60N (horisontell)
Draghållfasthet: ≥90N (längsgående), ≥100N (horisontell)

Ljusäkthet: 4
Limhållfasthet yta mot backing:
Torr 1,4 kg/cm, Våt 1,2 kg/cm
Martindale (varv): ≥200 000 varv
Värmetålighet: 100°C
Tropiktest/Jungle test: 10 veckor
Brandkrav: EN 1021 1-2

Skötsel: Använd aldrig starka rengöringsmedel eller fläckborttagningsmedel. Pigmentavfällning av överskottsfärg från
tex denim jeans är ofrånkomligt på denna typ av produkt. Därav är missfärgning eller fläckar inte att anses som reklamationsberättigat.

42

artikel: 2055001

artikel: 2055002

artikel: 2055003

artikel: 2055004

artikel: 2055005

Star Satin

Star Satin

Star Satin

Star Satin

Star Satin

Bianco/white

Plata/silver

Alu/grey

Vison/latte

Carro/chocolate

artikel: 2055006

artikel: 2055007

artikel: 2055008

artikel: 2055009

artikel: 2055010

Star Satin

Star Satin

Star Satin

Star Satin

Star Satin

Marron/Tabacco

Antracite

Titan/dark grey

Negro/steel

Zero/black

artikel: 2055011

artikel: 2055012

artikel: 2055013

Star Satin

Star Satin

Star Satin

Oltramare/blue

Oro/gold

Bronce/bronce
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Texas är ett konstläder i PVC som kan användas inom de flesta områden. Säljs på avmätning eller i rulle med 25 meter.
Bredd: 140 cm
Tjocklek: 0,9 +/- 0,1 mm
Vikt: 600 g/m²
Ljusäkthet: 7-8 av 8 (ISO 105-B02)

artikel: 2001002

artikel: 2001006

Texas Svart

Texas Vit

25 m/rulle, 140 cm

25 m/rulle 140 cm

Konstläder

Texas
Innehåll: PVC (ytan), polyestertrikå
Produkten är flamtestad enligt EN 1021-1 & 2 och
BS 5852:1990.

Urban
Urban är ett ftalatfritt konstläder i PVC som kan användas till de flesta områden. Ftalater är en grupp kemikalier som
traditionellt används bland annat som mjukgörare i PVC. Att den är ftalatfri innebär att den även kan användas till områden där det är krav på att ftalater inte får förekomma ex. produkter till barn.
Bredd: 140 cm
Tjocklek: 1,2 mm
Vikt: 830 g/m²

Ljusäkthet: >=6
Innehåll: 83 % PVC, 17 % Bomull

Produkten är flamtestad enligt ett flertal olika normer för möbel, båt och bil. Tag kontakt med Nevotex för ytterligare
information. Säljs på avmätning eller i rulle med 30 meter.

artikel: 2078001

artikel: 2078003

artikel: 2078004

artikel: 2078005

artikel: 2078006

Urban 001, ljusgrå

Urban 003, grå

Urban 004, brun

Urban 005, mörkbrun

Urban 006, creme

artikel: 2078007

artikel: 2078008

artikel: 2078009

artikel: 2078012

artikel: 2078013

Urban 007, cerise

Urban 008, vinröd

Urban 009, lime

Urban 012, grå-svart

Urban 013, kitt
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artikel: 2078014

artikel: 2078015

artikel: 2078016

artikel: 2078018

artikel: 2078019

Urban 014, röd

Urban 015, turkos

Urban 016, vit

Urban 018, gul

Urban 019, orange

artikel: 2078020

artikel: 2078021

artikel: 2078022

artikel: 2078023

artikel: 2078024

Urban 020, ljuslila

Urban 021, aubergine

Urban 022, mörklila

Urban 023, äppelgrön

Urban 024, petrol

artikel: 2078025
Urban 025, blå-grå

Seawall
Seawall är en väv för skrovbeklädnad som främst används på väggar invändigt i båtar. Med sin tjocklek på ungefär 3 mm
ger den en yta som är mjuk och behaglig.
Bredden är ca: 145 cm och den kan köpas på avmätning eller i rulle med 25 meter.
Brinnhastighet: <100 mm/minut, Vikt: 920 g/m², Ljustålighet: 6 (ISO 105-B02).
Eftersom Seawall är en PVC-produkt så måste den limmas med ett vattenbaserat lim.
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artikel: 2011019

artikel: 2011096

artikel: 2011201

artikel: 2011750

artikel: 2011751

Seawall 140 cm fg 019,

Seawall 140 cm fg 096,

Seawall 140 cm fg 313,

Seawall 140 cm fg 312,

Seawall 140 cm fg K16,

äggskal

ljusgrå

off-white

vit

beige
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Kapellvävar

T-Tex
T-Tex är en lättare variant av båtkapellväv som används till hamnkapel, vindskydd och exlusiva presenningar eller som
segeltak över uteplatser och uteserveringar. Väven är belagd med Teflon på ovansidan. T-Tex är tillverkad i 100% polyester och den klarar en vattenpelare på >1000 mm.
Väven är UV-stabil och den har en vatten, smuts och oljeavstötande yta. T-Tex säljs på avmätning.
Bredd: 170 cm, Vikt: 190 g/m², Ljusäkthet: 5-6 (av 8 enligt ISO 105-B03).
Observera att det är den belagda sidan som måste användas som framsida.

artikel: 1291014

artikel: 1291015

artikel: 1291075

artikel: 1291079

artikel: 1291094

T-Tex Marin 170 cm

T-Tex Marin 170 cm

T-Tex Marin 170 cm

T-Tex Marin 170 cm

T-Tex Marin 170 cm

91014 Mörkbeige

91015 Vit

91075 Marinblå

91079 Ljusgrå

91094 Mörkgrå

artikel: 1291416
T-Tex Marin 170 cm
91416 Kapellblå
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Docril
Kapellväv Docril N är tillverkad i 100% spinnfärgad akryl, vilket ger en oslagbar färgäkthet. Kapellväven är belagd med
ett vattenavvisande skikt som skapar ett optimalt skydd för den marina miljön. Docril N klarar en vattenpelare om 105
cm.Väven är formstabil och har ett maximalt UV-skydd. Den belagda sidan skall vändas inåt. Väven säljs på avmätning
eller i rulle om 60 m.

artikel: 1200203

artikel: 1200204

artikel: 1200206

artikel: 1200207

artikel: 1200208

Kapellväv Docril N FG 061

Kapellväv Docril N FG 086

Kapellväv Docril N FG 060

Kapellväv Docril N FG 682

Kapellväv Docril N FG 077

Kitt 153 cm Belagd

Sand 153 cm Belagd

Burgundy 153 cm Belagd

Pacific Blue 153 cm Bel

Marine 153 cm Belagd

artikel: 1200209

artikel: 1200210

artikel: 1200212

artikel: 1200213

artikel: 1200215

Kapellväv Docril N FG 084

Kapellväv Docril N FG 072

Kapellväv Docril N FG 041

Kapellväv Docril N FG 067

Kapellväv Docril N FG 114

Navy 153 cm Belagd

Forest Green 153 cm Bel

Silver Grey 153 cm Bela

Grey 153 cm Belagd

153 cm Black n`grey Bel

artikel: 1200216

artikel: 1200217

artikel: 1200218

artikel: 1200220

artikel: 1200221

Kapellväv Docril N FG 039/ Kapellväv Docril N FG 098

Kapellväv Docril N FG 681

Kapellväv Docril N FG 079

Kapellväv Docril N FG 198

680 Black 153 cm Belagd

Antracit 153 cm Belagd

Offwhite 153 cm belagd

Sand 153 cm belagd

Taupe 153 cm belagd

artikel: 1200222

artikel: 1200223

Kapellväv Docril N FG 113

Kapellväv Docril N FG 005

B.Melange 153 cm belagd

Brown 153 cm belagd
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Kapellfönster 130 cm, 0,4mm, 30 m/rle
artikel: 1316040

0,4 mm tjock kapellfönster med bredden 130 cm. Detta är ett fönster som inte
är lika klart som de två övriga vi lagerför, superklar och marin Kapellfönster är
tillverkat av mjukgjord PVC och den klarar -25° C.
Fönstret är rullat med silkespapper.
Väven säljs på avmätning eller i rulle med 30 meter.

Kapellfönster superklar, 135 cm,
0,48mm, 30m/rle
artikel: 1316045

Glasklar ruta som är 0,48 mm tjock och har en bredd på 135 cm. Kapellfönster
superklar är tillverkat av mjukgjord PVC och den klarar -25° C.
Kapellfönster finns även i två andra kvaliteter som är kapellfönster och marin.
Fönstret är rullat med silkespapper.
Väven säljs på avmätning eller i rulle med 30 meter.

Kapellfönster marin, 137 cm,
0,4mm, 27,5m/rle
artikel: 1316050

Kapellfönster marin är en väldigt klar och fin kvalitet. Den är något blåare i färgen
än de två övriga vi lagerför som är kapellfönster och superklar.
Den är 0,4 mm tjock och 137 cm bred och klarar -25° C.
Väven är inte rullad med silkespapper och kan därför bara säljas på helrulle med
27,5 meter.
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Kapellkantband
Band som används till kantning av kapell. Finns i två olika utförande: PVC som är
30 mm bred samt acryl som är 32 mm bred. PVC säljs i 50-meters rullar och Akryl
säljs i 60-meters rullar.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1350000

Kapellkantband PVC, 30 mm kollektion

artikel: 1350001

artikel: 1350002

artikel: 1350009

artikel: 1350021

artikel: 1350027

Kapellkantband PVC,

Kapellkantband PVC,

Kapellkantband PVC,

Kapellkantband PVC,

Kapellkantband PVC,

30 mm, fg 1 Vit

30 mm, fg 2 Svart

30 mm, fg 9 Grå

30 mm, fg 21 Beige

30 mm, fg 27 Grå-blå

artikel: 1350032

artikel: 1350035

artikel: 1350054

artikel: 1350369

artikel: 1365710

Kapellkantband PVC,

Kapellkantband PVC,

Kapellkantband PVC,

Kapellkantband PVC,

Kapellkantband Docril

30 mm, fg 32 Röd

30 mm, fg 35 Blå

30 mm, fg 54 Marinblå

30 mm, fg 369 Ljusgrå

32 mm 001 Vit

artikel: 1365711

artikel: 1365712

artikel: 1365713

Kapellkantband Docril

Kapellkantband Docril

Kapellkantband Docril

32 mm 682 Pacific Blue

32 mm 084 Navy

32 mm 039 Svart
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Runda öljetter i metall
Rund metallöljett i förnicklad eller mässings utförande. Öljetten består av två delar,
öljett och bricka. För att kunna slå ihop öljetten måste antingen handverktyg eller
maskinverktyg användas.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1321024
1322085
1322086
1322087
1322088
1322089
1322090
1322091
1322092
1322093
1322094
1322095
1322096
1323001
1323002
1323003
1323004
1323005
1323006
1323007
1323010
1323011
1323012
1323013
1323014
1323015
1323016

Öljetter 10 mm, Mässing, konsumentfp, 20 st/fp
Öljetter 20 B, Mässing, 7 mm, komplett, 100 st/fp
Öljetter 22 B, Mässing, 8 mm, komplett, 100 st/fp
Öljetter 24 B, Mässing, 10 mm, komplett,100 st/fp
Öljetter 26 B, Mässing, 12 mm, komplett,100 st/fp
Öljetter 28 B, Mässing, 13 mm, komplett,100 st/fp
Öljetter 30 B, Mässing, 16 mm, komplett,100 st/fp
Öljetter 20 B, Fönicklad, 7 mm, komplett,100 st/fp
Öljetter 22 B, Förnicklad,8 mm, komplett,100 st/fp
Öljetter 24 B, Förnicklad,10 mm,komplett,100 st/fp
Öljetter 26 B, Förnicklad,12 mm,komplett,100 st/fp
Öljetter 28 B, Förnicklad,13 mm,komplett,100 st/fp
Öljetter 30 B, Förnicklad,16 mm,komplett,100 st/fp
Öljetter 20 B, Mässing, 7 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 22 B, Mässing, 8 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 24 B, Mässing, 10 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 26 B, Mässing, 12 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 28 B, Mässing, 13 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 30 B, Mässing, 16 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 32 B, Mäss 20 mm, kompl (st-pris)
Öljetter 20 B, Fönicklad, 7 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 22 B, Förnicklad, 8 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 24 B, Förnicklad, 10 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 26 B, Förnicklad, 12 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 28 B, Förnicklad, 13 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 30 B, Förnicklad, 16 mm, komplett, 1 Mle
Öljetter 32 B, Förnicklad, 20 mm, kompl (st-pris)

Gummiring Vit 60x7 (25 st/fp)
artikel: 1314049

Vit gummiring som används till båtkapell. Ringen är 60 mm i innerdiameter och
7 mm i godset. Säljs i förpackning med 25 stycken.

Gummiring Svart 50 x 6 (25 st/fp)
artikel: 1314050

Svart gummiring som används till båtkapell. Ringen är 50 mm i innerdiameter och
6 mm i godset. Ytterdiametern är 62 mm. Säljs i förpackning med 25 stycken.
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Norsk knapp (25 st/fp)
artikel: 1314051

Förnicklad knapp med 6mm lång hals, som används i kombination bland annat med
kapellsträckare.
Ø på knoppen är 10 mm, totalhöjden är 12 mm.
Säljs i förpackning med 25 stycken.

Kapellsträckare 78x6.5 (25 st/fp)
artikel: 1314052

Kapellsträckare i svart gummi. Används till båtkapell och liknande. Totallängden är
78 mm. Bredden är 19 mm både på öglan och på klumpen. Innerdiametern på hålet
är 10 mm. Används i kombination med Norsk knapp.
Sträckaren kan monteras i öljetter i storlekarna 24 B, 26 B och 28 B.
Säljs i förpackning med 25 stycken.

Norsk triangel, vit (100 st/fp)
artikel: 1314053

Triangel i vit stark armerad PVC. Används till kapell och liknande för att förstärka
vid öljetter samt vid användning av norsk knapp.
Triangeln har måtten 60 x 60 x 60 mm. Diametern på hålet är 6 mm.
Säljs i förpackning med 100 stycken.

Norsk triangel, svart (100 st/fp)
artikel: 1314054

Triangel i svart stark armerad PVC. Används till kapell och liknande för att förstärka vid öljetter samt vid användning av norsk knapp.
Triangeln har måtten 60 x 60 x 60 mm. Diametern på hålet är 6 mm.
Säljs i förpackning med 100 stycken.

Norsk triangel, mörkblå (100 st/fp)
artikel: 1314055

Triangel i mörkblå stark armerad PVC. Används till kapell och liknande för att
förstärka vid öljetter samt vid användning av norsk knapp.
Triangeln har måtten 60 x 60 x 60 mm. Diametern på hålet är 6 mm.
Säljs i förpackning med 100 stycken.
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Norsk lapp, vit
artikel: 1314056

Oval lapp i vit stark armerad PVC. Används till kapell och liknande för att förstärka
vid öljetter samt vid användning av norsk knapp. Lappen har måtten 45 x 50 mm.
Diametern på hålet är 4 mm.
Säljs i förpackning med 100 stycken.

Norsk lapp, mörkblå
artikel: 1314057

Oval lapp i mörkblå stark armerad PVC. Används till kapell och liknande för att
förstärka vid öljetter samt vid användning av norsk knapp. Lappen har måtten 45 x
50 mm. Diametern på hålet är 4 mm.
Säljs i förpackning med 100 stycken.

Kapelltejp 9 mm, 50 m/rulle
artikel: 1315054

Smal, 10 mm, dubbelhäftande tejp som används till kapell och liknande. Tejpen gör
att du slipper nåla, utan bara tejpar och sedan syr. Kan användas både vid montering
av fönster och väv.
Säljs på rulle med 50 meter.

Imprenex Outdoor, 1 liter spraypump
artikel: 6604106

Vattenavvisande impregnering anpassad för grova textilier som t.ex. markiser,
parasoll, tält, presenningar och båtkapell. Det som ska impregneras skall vara torrt
och rent. Medlet sprayas på och får torka. Snabbtorkning höjer impregneringseffekten. 1 liter Imprenex Outdoor räcker normalt till 3-4 m², men det varierar med
materialets uppsugningsförmåga. Säljs i sprayflaska som innehåller 1 liter.

Imprenex Outdoor, 5 liter/dunk
artikel: 6604107

Vattenavvisande impregnering anpassad för grova textilier som t.ex. markiser,
parasoll, tält, presenningar och båtkapell. Det som ska impregneras skall vara torrt
och rent. Medlet sprayas på och får torka. Snabbtorkning höjer impregneringseffekten. 1 liter Imprenex Outdoor räcker normalt till 3-4 m², men det varierar med
materialets uppsugningsförmåga. Säljs i dunk som innehåller 5 liter.
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Sömtätare M 216 118 ml
artikel: 6605403

Sömtätare är ett medel som läggs på en söm för att göra den mer vattentålig. Blir
som en extra film över sömmen som därmed blir mer vattentålig. Kan användas på
båtkapell, tält och förtält där medlet stryks på insidan av kapellduken.
Säljs styckvis.

Tvättmedel Shipshape, 1 liter/flaska,
12 st/kart
artikel: 6605405

Shipshape tvättmedel kan användas för att ta bort mögel, jordslag och gröna alger
på båtkapell, segel, markiser samt alla andra typer av färgäkta textilprodukter. Kan
även användas på plastmöbler och fendrar. Beroende på typ av rengöring kan medlet antingen användas koncentrerat eller spädas ner till 1:5.
Shipshape tar inte bort impregneringen i textilen. Testa alltid på en icke synlig plats
först.
Säljs i flaska med 1 liter.

Vred & ovala kapellöljetter
Vred och oval öljett, till båtkapell, som är tillverkade i förnicklad mässing. Vredet
som finns i 3 olika höjder monteras på båten. Öljetten sätts fast i kapellväven med
hjälp av handverktyg.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1330094
1330095
1330096
1331094
1331098

Sufflettvred 1 knäpp, 100 st/fp (6 mm)
Sufflettvred 2 knäpp, 100 st/fp (8 mm)
Sufflettvred 3 knäpp, 100 st/fp (10 mm)
Nit & bricka nabbar, 100 st/fp
Nit & bricka upprullning, 100 st/fp

Sufflettverktyg nabbar, 94
artikel: 1335094

Handverktyg till nit & bricka nabbar, som i ett enda slag gör det ovala hålet i mitten
och de fyra små spåren på sidorna.
Säljs styckvis.
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Sufflettverktyg upprullning, 98
artikel: 1335098

Handverktyg för att montera nit & bricka upprullning. Används efter att man gjort
hål med oval huggpipa.
Säljs styckvis.

Huggpipa oval 13x 8 mm
artikel: 1335099

Huggpipa som i första hand används till håltagning för att kunna montera nit &
bricka för upprullning. Används då i kombination med ett speciellt handverktyg.
Säljs styckvis.

Öljettverktyg och huggpipor
Handverktyg, maksinverktyg och huggpipor i alla olika storlekar som kan behövas
för att montera samtliga våra dimensioner av öljetter.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1325020
1325022
1325024
1325026
1325028
1325030
1325032
1326020
1326022
1326024
1326025
1326026
1326028
1326029
1326030
1326032
5231120
5231122
5231124
5231126
5231128
5231130
5231150

Verktyg Öljetter 20 B 7 mm
Verktyg Öljetter 22 B 8 mm
Verktyg Öljetter 24 B 10 mm
Verktyg Öljetter 26 B 12 mm
Verktyg Öljetter 28 B 13 mm
Verktyg Öljetter 30 B 16 mm
Verktyg Öljetter 32 B 20 mm
Huggpipa Ø 7 mm
Huggpipa Ø 8 mm
Huggpipa Ø 9 mm
Huggpipa Ø 25 mm
Huggpipa Ø 11 mm
Huggpipa Ø 13 mm
Huggpipa Ø 14 mm
Huggpipa Ø 16 mm
Huggpipa Ø 20 mm
Maskinverktyg till öljett 20 B
Maskinverktyg till öljett 22 B
Maskinverktyg till öljett 24 B
Maskinverktyg till öljett 26 B
Maskinverktyg till öljett 28 B
Maskinverktyg till öljett 30 B
Verktygsförlängare till A5 och A51
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Markisvävar

Enfärgade markisvävar Docril
Markisväv DOCRIL är tillverkad av 100% spinnfärgad acryl. Väven har en smutsavvisande skyddsbarriär som underlättar
rengöring och underhåll av markisen, tack vare denna ytbehandling är Docril-tygerna självrengörande. Docril-tygerna
är certifierade med den högsta solskyddsfaktorn (80?) enligt den europeiska UV-standarden 801. Väven klarar en
vattenpelaren på 350 mm. Tillverkaren lämnar 10 års garanti på väven förutsatt att underhållsanvisning har följts. Väven
säljs på avmätning eller i rulle om 60 meter.
Bredd: 120 cm.
Vikt: 295 g/m².
Ljusäkthet: 7-8 (av 8 enligt ISO 105-B03).
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artikel: 1203002

artikel: 1203004

artikel: 1203005

artikel: 1203006

artikel: 1203008

Markisväv Docril 001

Markisväv Docril 003

Markisväv Docril 004

Markisväv Docril 007

Markisväv Docril 036

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad
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artikel: 1203009

artikel: 1203010

artikel: 1203011

artikel: 1203012

artikel: 1203013

Markisväv Docril 037

Markisväv Docril 039

Markisväv Docril 041

Markisväv Docril 060

Markisväv Docril 061

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

artikel: 1203014

artikel: 1203015

artikel: 1203016

artikel: 1203017

artikel: 1203018

Markisväv Docril 065

Markisväv Docril 067

Markisväv Docril 072

Markisväv Docril 074

Markisväv Docril 077

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

artikel: 1203019

artikel: 1203020

artikel: 1203021

artikel: 1203022

artikel: 1203023

Markisväv Docril 079

Markisväv Docril 084

Markisväv Docril 086

Markisväv Docril 098

Markisväv Docril 114

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

artikel: 1203024

artikel: 1203025

artikel: 1203026

artikel: 1203027

artikel: 1203028

Markisväv Docril 675

Markisväv Docril 676

Markisväv Docril 677

Markisväv Docril 683

Markisväv Docril 685

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

Enfärgad

artikel: 1203029
Markisväv Docril 686
Enfärgad
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Randiga markisvävar Docril
Markisväv DOCRIL är tillverkad av 100% spinnfärgad acryl. Väven har en smutsavvisande skyddsbarriär som underlättar
rengöring och underhåll av markisen, tack vare denna ytbehandling är Docril-tygerna självrengörande. Docril-tygerna
är certifierade med den högsta solskyddsfaktorn (80?) enligt den europeiska UV-standarden 801. Väven klarar en
vattenpelaren på 350 mm. Tillverkaren lämnar 10 års garanti på väven förutsatt att underhållsanvisning har följts. Väven
säljs på avmätning eller i rulle om 60 meter.
Bredd: 120 cm.
Vikt: 295 g/m².
Ljusäkthet: 7-8 (av 8 enligt ISO 105-B03).
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artikel: 1203030

artikel: 1203031

artikel: 1203032

artikel: 1203033

artikel: 1203034

Markisväv Docril 011

Markisväv Docril 014

Markisväv Docril 019

Markisväv Docril 056

Markisväv Docril 140

Bredrand

Bredrand

Bredrand

Rand

Rand

artikel: 1203035

artikel: 1203036

artikel: 1203037

artikel: 1203038

artikel: 1203039

Markisväv Docril 167

Markisväv Docril 170

Markisväv Docril 172

Markisväv Docril 228

Markisväv Docril 234

Rand

Rand

Rand

Rand

Rand

artikel: 1203040

artikel: 1203041

artikel: 1203042

artikel: 1203043

artikel: 1203044

Markisväv Docril 316

Markisväv Docril 317

Markisväv Docril 319

Markisväv Docril 331

Markisväv Docril 336

Rand

Rand

Rand

Rand

Rand

artikel: 1203045

artikel: 1203046

artikel: 1203047

artikel: 1203048

artikel: 1203049

Markisväv Docril 361

Markisväv Docril 364

Markisväv Docril 365

Markisväv Docril 372

Markisväv Docril 386

Rand

Rand

Rand

Rand

Rand
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artikel: 1203050

artikel: 1203051

artikel: 1203052

artikel: 1203053

artikel: 1203054

Markisväv Docril 387

Markisväv Docril 388

Markisväv Docril 430

Markisväv Docril 501

Markisväv Docril 504

Rand

Rand

Rand

Rand

Rand

artikel: 1203055

artikel: 1203056

artikel: 1203057

artikel: 1203058

artikel: 1203059

Markisväv Docril 517

Markisväv Docril 621

Markisväv Docril 630

Markisväv Docril 633

Markisväv Docril 634

Rand

Rand

Rand

Rand

Rand

artikel: 1203060

artikel: 1203061

artikel: 1203062

artikel: 1203063

artikel: 1203064

Markisväv Docril 637

Markisväv Docril 645

Markisväv Docril 646

Markisväv Docril 647

Markisväv Docril 648

Rand

Rand

Rand

Rand

Rand

artikel: 1203065

artikel: 1203066

artikel: 1203067

artikel: 1203068

artikel: 1203069

Markisväv Docril 657

Markisväv Docril 661

Markisväv Docril 960

Markisväv Docril 964

Markisväv Docril 965

Rand

Rand

Rand

Rand

Rand
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Markisband 9 mm, grå (100 m/rle)
artikel: 1301501

Dragband som används till själva mekanismen i fönstermarkiser.
Säljs på rulle med 100 meter.

Markiskantband Docril
Markiskantband i bredd 20 mm. Bandet är tillverkat i spinnfärgad UV-stabil acryl.
Markiskantbanden finns i matchande kulörer till DOCRIL markisväv. Kantbandet
säljs på avmätning eller i helrulle om 50 meter.
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artikel: 1203071

artikel: 1203072

artikel: 1203073

artikel: 1203074

Docril Fg 001

Docril Fg 002

Docril Fg 003

Docril Fg 005

artikel: 1203075

artikel: 1203076

artikel: 1203077

artikel: 1203078

Docril Fg 006

Docril Fg 007

Docril Fg 035

Docril Fg 036

artikel: 1203079

artikel: 1203080

artikel: 1203081

artikel: 1203082

Docril Fg 037

Docril Fg 039

Docril Fg 040

Docril Fg 060

artikel: 1203083

artikel: 1203084

artikel: 1203085

artikel: 1203086

Docril Fg 066

Docril Fg 067

Docril Fg 072

Docril Fg 074

artikel: 1203087

artikel: 1203088

artikel: 1203089

artikel: 1203090

Docril Fg 077

Docril Fg 084

Docril Fg 151

Docril Fg 193
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Dynväv Garden är en mjuk och smidig väv. Den är framtagen för att klara kraven som ställs på användning inom den
marina miljön. Den kan med fördel användas även inom andra användningsområden, exempelvis utemöbler eller vanliga
möbler. Väven är tillverkad av 100% spinnfärgad acryl.
Bredd: 140 cm
Vikt: 250 g/m²
Ljusäkthet: 7-8 (av 8 enligt ISO 105-B03)
Vattenspraytest: min.80 (av 100 UNE 24920)

Dynvävar

Dynväv Garden

Oljemotstånd: min 5 (AATCC 118)
Tvättråd: 38° C Strykning med torrt strykjärn (under
66° C) på syntetprogrammet, Använd inte ånga!

Dynväv Garden finns i olika färger och säljs på avmätning.

artikel: 1273305

artikel: 1273308

artikel: 1273314

artikel: 1273315

artikel: 1273318

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

680 svart

468 svart Panama

071 petrol

077 marine

060 bordeaux

artikel: 1273319

artikel: 1273320

artikel: 1273330

artikel: 1273331

artikel: 1273333

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

683 röd

419 grå Panama

001 vit

198 mullvad

136 brun melerad

artikel: 1273334

artikel: 1273337

artikel: 1273341

artikel: 1273344

artikel: 1273345

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

125 marine melerad

415 vitbeige Panama

462 brun Panama

A36 Gråvit

A37 Beigevit

artikel: 1273346

artikel: 1273347

artikel: 1273348

artikel: 1273349

artikel: 1273350

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

A38 Turkosgrå

A39 Orangegrå

067 aluminium

037 sand

139 orange melerad
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artikel: 1273352

artikel: 1273353

artikel: 1273354

artikel: 1273355

artikel: 1273360

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

005 mörkbrun

137 vitbeige melerad

124 grön melerad

072 mörkgrön

916 Gul

artikel: 1273363

artikel: 1273364

artikel: 1273365

artikel: 1273366

artikel: 1273371

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

143 svart melerad

126 bordeaux melerad

138 limegrön melerad

684 brun

339 orange Panama

artikel: 1273343

artikel: 1273372

artikel: 1273373

artikel: 1273304

artikel: 1273307

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Plain

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe 482

682 pacific blue

343 petrol Panama

347 limegrön Panama

473 blå/petrol Ribbed

mörkgrön/brun Ribbed

artikel: 1273325

artikel: 1273326

artikel: 1273357

artikel: 1273310

artikel: 1273329

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe 479

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe

476 orange/röd Ribbed

414 vitbeige Ribbed

mörkgrön/limegrön Ribbed 456 svart/sand

472 vit/blå

artikel: 1273368

artikel: 1273340

artikel: 1273369

artikel: 1273370

artikel: 1273342

Dynväv Garden Stripe

Dynväv GardenStripe

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe 484

469 vit/gul

457 grå/grå

470 vit/röd

471 vit/grön

sand/mörkgr./grön Panama
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Dynvävar
artikel: 1273361

artikel: 1273374

artikel: 1273303

artikel: 1273309

artikel: 1273356

Dynväv Garden Stripe 478

Dynväv Garden Stripe 475

Dynväv Garden Stripe 481

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe

beige/orange/röd Panama

vit/blue/petrol Panama

beige/grön/limegr. Panama 483 sand/mörkgrön/brun

artikel: 1273367

artikel: 1273359

artikel: 1273327

artikel: 1273338

artikel: 1273339

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe

Dynväv Garden Stripe 340

Dynväv GardenStripe 426

Dynväv Garden Stripe 427

480 vitbeige/limegrön

408 beige/brun/svart

grön/petrol/orange Panama sand/brun/grå/svart Panama sand/brun/grå/svart Panam

artikel: 1273375

artikel: 1273376

artikel: 1273301

artikel: 1273302

artikel: 1273382

Dynväv Garden Stripe 348

Dynväv Garden Stripe 344

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

grön/petrol/orange Panama grön/petrol/orange Panama 463 brun/brun Jacquard

413 sand Jacquard

467 svart/grå Jacquard

artikel: 1273381

artikel: 1273358

artikel: 1273328

artikel: 1273323

artikel: 1273322

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

412 sand/vit Jacquard

420 grå/grå Jacquard

342 petrol Jacquard

346 grön Jacquard

338 orange Jacquard

artikel: 1273306

artikel: 1273312

artikel: 1273321

artikel: 1273317

artikel: 1273311

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

418 grå/grå Jacquard

461 brun/brun Jacquard

466 svart/grå Jacquard

464 svart Jacquard

417 grå Jacquard

474 vit/blå/petrol
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62

artikel: 1273324

artikel: 1273335

artikel: 1273336

artikel: 1273383

artikel: 1273380

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

428 brun Jacquard

341 petrol Jacquard

345 grön Jacquard

337 orange Jacquard

411 Sand/vit Jacquard

artikel: 1273362

artikel: 1273377

artikel: 1273378

artikel: 1273379

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

Dynväv Garden Pattern

429 brun/brun Jacquard

416 sand/vit Jacquard

425 grå/grå Jacquard

465 svart/grå Jacquard
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Chiq (5 mm spiralblixtlås)
Chiq är ett 25 mm brett blixtlås med 5 mm spiral, som kan användas till bland annat möbelsömnad men också till mer krävande områden. Den säljs på rulle om 200
meter. Till den finns löpare med låspigg (löpare lås) och utan låspigg (löpare auto).
Autolöpare finns som nickel och brunlackerad, medans låslöparen finns lackerad i
samtliga färger. Som tillbehör finns även påträdare som är ett hjälpmedel vid montering av löpare.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5000106
5000107
5001148
5001149
5001150
5001151
5001152
5001153
5003101
5003104
5003106
5003107
5003110
5003116

Påträdare till Chiq, komplett
Jig till påträdare Chiq (utan bordsfäste)
Löpare Chiq lås, beige 573
Löpare Chiq lås, brun (176)
Löpare Chiq lås, grå (389)
Löpare Chiq lås, svart (580)
Löpare Chiq lås, vit (501)
Löpare Chiq lås, röd (059)
Blixtlås Chiq röd (059) 200 m/rulle
Blixtlås Chiq svart (580) 200 m/rulle
Blixtlås Chiq brun (176) 200 m/rulle
Blixtlås Chiq grå (389) 200 m/rulle
Blixtlås Chiq vit (501) 200 m/rulle
Blixtlås Chiq beige (573) 200 m/rulle

Chiq 10 meter
ARTIKEL

BESKRIVNING

5032000
5032001
5032002
5032003
5032004
5032005

Blixtlås Chic Beige 10 mtr +25 Löpare/fp
Blixtlås Chic Svart 10 mtr +25 Löpare/fp
Blixtlås Chic Vit 10 mtr +25 Löpare/fp
Blixtlås Chic Brun 10 mtr +25 Löpare/fp
Blixtlås Chic Grå 10 mtr +25 Löpare/fp
Blixtlås Chic Röd 10 mtr +25 Löpare/fp

Chiq kapellblixtlås i färdiga längder
Delbar delrinblixtlås i färdiga längder som är 9 mm bred över själva låset och
den totala bredden är 41 mm. Detta är ett kraftigt blixtlås som kan användas till
exempelvis båtkapell eller annan kraftig sömnad.Löparen som sitter på har dubbla
dragkläppar.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5037075
5037100
5037125
5037130
5037150
5037175
5037200
5037225
5037250
5037275
5037300
5037350
5037400
5037500
5039100
5039130
5039150
5039200
5039250
5039300

Blixtlås Chiq delbart, vit, 75 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 100 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 125 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 130 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 150 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 175 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 200 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 225 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 250 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 275 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 300 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 350 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 400 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, vit, 500 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, svart, 100 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, svart, 130 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, svart, 150 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, svart, 200 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, svart, 250 cm, nr 10
Blixtlås Chiq delbart, svart, 300 cm, nr 10
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Chiq kapellblixtlås i metervara
Chiq nr 10 är en delrinblixtlås som säljs som metervara. Den är 9 mm bred över
själva låset och den totala bredden är 41 mm. Detta är ett kraftigt blixtlås som kan
användas till exempelvis båtkapell eller annan kraftig sömnad.Säljs på avmätning
eller i rulle med 25 meter. Till detta finns löpare med enkelkläpp eller dubbelkläpp
i samtliga färger, samt överstopp och understopp.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5038001
5038002
5038003
5038004
5038005
5038006
5038007
5038008
5038009
5038010
5038011
5038012

Blixtlås Chiq, vit, nr 10, (501)
Blixtlås Chiq, svart, nr 10, (580)
Blixtlås Chiq, mörkblå, nr 10, (233)
Blixtlås Chiq, kapellblå, nr 10, (253)
Löpare Chiq enkel, vit, nr 10, (501)
Löpare Chiq enkel, svart, nr 10, (580)
Löpare Chiq enkel, mörkblå, nr 10, (233)
Löpare Chiq enkel, kapellblå, nr 10, (253)
Löpare Chiq dubbel, vit, nr 10, (501)
Löpare Chiq dubbel, svart, nr 10, (580)
Löpare Chiq dubbel, mörkblå, nr 10, (233)
Löpare Chiq dubbel, kapellblå, nr 10, (253)

Överstopp nr 10
Överstopp är ett litet bleck som man klämmer runt blixtlåsets överdelar för att
förhindra att löparen kan dras ur i slutläget. 2 st behövs för att stoppa en löpare.
Passar till Chiqnr 10. Säljs i förpackning med 100 st.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5038013
5038015

Överstopp nr 10 Vita
Överstopp nr 10 Svarta

Understopp nr 10
Understopp är ett litet bleck som man klämmer runt blixtlåsets nederdel för att
förhindra att löparen kan dras ur i startläget. 1 st behövs för att stoppa en löpare.
Passar till Chiq nr 10. Säljs i förpackning med 100 st.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5038014
5038016

Understopp nr 10 Vita
Understopp nr 10 Svarta

S 101 (11 mm spiralblixtlås)
Kraftig spiralblixtlås till kapell och liknande. Själva låset är 11 mm brett och den
totala bredden är 40 mm. Säljs på rulle med 50 meter. Till den finns vita löpare
med dubbla kläppar.

64

ARTIKEL

BESKRIVNING

5040101
5040102

Blixtlås spiral S 101, vit, 50 m/rulle
Löpare spiral S 101 D, vit
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S 40 (4 mm spiralblixtlås)
S 40 är ett 4 mm brett blixtlås (hela bredden är 24 mm) som kan användas till bland
annat möbelsömnad. Den säljs på rulle med antingen 50 m eller 300 m. Till den
finns löpare med låspigg (löpare lås) och utan låspigg (löpare auto).Båda löparmodellerna finns som förnicklade och som oxiderade. Som tillbehör finns även påträdare som är ett hjälpmedel vid montering av löpare i fastsytt blixtlås.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5000100
5000105
5001040
5001140
5001240
5001242
5001340
5004000
5004002
5004009
5004881
5004886
5004999
5011003
5011009
5011019
5011030
5011034

Påträdare till S 40 lås, HF
Påträdare till S 40 auto, Fulda
Löpare S 40 auto, förnicklad (blank), Fulda
Löpare S 40 auto, oxid, Fulda
Löpare S 40 lås, förnicklad (blank), HF
Löpare S 40 lås, svart, HF
Löpare S 40 lås, oxid, HF
Blixtlås S 40 svart (9700) 300 m/rulle
Blixtlås S 40 grå (9492) 300 m/rulle
Blixtlås S 40 vit (1712) 300 m/rulle
Blixtlås S 40 brun (8975) 300 m/rulle
Blixtlås S 40 beige (8542) 300 m/rulle
Blixtlås S 40 oblekt (999) 300 m/rulle
Blixtlås S 40 svart (9700) 50 m/rulle
Blixtlås S 40 vit (1712) 50 m/rulle
Blixtlås S 40 brun (8975) 50 m/rulle
Blixtlås S 40 beige (8542) 50 m/rulle
Blixtlås S 40 grå (9492) , 50 m/rulle

S 60 (6 mm spiralblixtlås)
S 60 är ett 6 mm brett blixtlås (hela bredden är 30 mm) som kan användas till bland
annat möbelsömnad men också till mer krävande områden där det behövs ett lås
som har högre testvärden och klarar fler öppningar/stängningar.Den säljs på rulle
med antingen 50 m eller 200 m. Till den finns lackerade löpare i samtliga färger.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5020003
5020050
5020070
5021003
5033019

Blixtlås S 60 svart, 200 m/rulle
Blixtlås S 60 svart, 50 m/rulle
Blixtlås S 60 grå, 50 m/rulle
Löpare S 60 svart
Blixtlås S 60 Db Fulda

Karborreband CH A (den hårda delen)
Kardborreband med egenskaper som gör att den passar till produkter som skall
öppnas och stängas många gånger. CH A är tillverkad i nylon och har en smal stadkant på båda sidorna. Den kan kemtvättas eller i maskin 40° C. Detta är den hårda
kardborredelen. Säljs på rulle med 25 meter eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5165201
5165204
5165207
5165216
5165301
5165304
5165307
5165316
5165501
5165504
5165507
5165516

Kardborreband CH A, 20 mm, hake, vit
Kardborreband CH A, 20 mm, hake, svart
Kardborreband CH A, 20 mm, hake, grå
Kardborreband CH A, 20 mm, hake, beige
Kardborreband CH A, 30 mm, hake, vit
Kardborreband CH A, 30 mm, hake, svart
Kardborreband CH A, 30 mm, hake, grå
Kardborreband CH A, 30 mm, hake, beige
Kardborreband CH A, 50 mm, hake, vit
Kardborreband CH A, 50 mm, hake, svart
Kardborreband CH A, 50 mm, hake, grå
Kardborreband CH A, 50 mm, hake, beige
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Kardborreband CH A (den mjuka delen)
Kardborreband med egenskaper som gör att den passar till produkter som skall
öppnas och stängas många gånger. CH A är tillverkad i nylon och har en smal stadkant på båda sidorna. Den kan kemtvättas eller i maskin 40° C.Detta är den mjuka
kardborredelen. Säljs på rulle med 25 meter eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5166201
5166204
5166207
5166216
5166301
5166304
5166307
5166316
5166501
5166504
5166507
5166516

Kardborreband CH A, 20 mm, ögla, vit
Kardborreband CH A, 20 mm, ögla, svart
Kardborreband CH A, 20 mm, ögla, grå
Kardborreband CH A, 20 mm, ögla, beige
Kardborreband CH A, 30 mm, ögla, vit
Kardborreband CH A, 30 mm, ögla, svart
Kardborreband CH A, 30 mm, ögla, grå
Kardborreband CH A, 30 mm, ögla, beige
Kardborreband CH A, 50 mm, ögla, vit
Kardborreband CH A, 50 mm, ögla, svart
Kardborreband CH A, 50 mm, ögla, grå
Kardborreband CH A, 50 mm, ögla, beige

Kardborreband CH A självhäftande
Självhäftande kardborreband med egenskaper som gör att den kan öppnas och
stängas många gånger utan att minska i styrka. Detta är samma kvalitet som CH A
vilket innebär att den är tillverkad i nylon och att den har en smal stadkant på båda
sidorna.Att den är självhäftande betyder att den har lim på baksidan. Limmet är ett
acryllim som har bra vidhäftning mot de flesta material (PVC-plast kan dock vara
ett problem). Detta är den hårda kardborredelen. Säljs på rulle med 25 meter eller
i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5169201
5169204
5169301
5169304
5170201
5170204
5170301
5170304

Kardborreband CH självhäftande, 20 mm, hake, vit
Kardborreband CH självhäftande, 20 mm, hake, svart
Kardborreband CH självhäftande, 30 mm, hake, vit
Kardborreband CH självhäftande, 30 mm, hake, svart
Kardborreband CH självhäftande, 20 mm, ögla, vit
Kardborreband CH självhäftande, 20 mm, ögla, svart
Kardborreband CH självhäftande, 30 mm, ögla, vit
Kardborreband CH självhäftande, 30 mm, ögla, svart

Kardborreband CH C (den hårda delen)
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ARTIKEL

BESKRIVNING

5167101
5167104
5167201
5167204
5167216
5167301
5167304
5167501
5167504

Kardborreband CH C, 100 mm, hake, vit
Kardborreband CH C, 100 mm, hake, svart
Kardborreband CH C, 20 mm, hake, vit
Kardborreband CH C, 20 mm, hake, svart
Kardborreband CH C, 20 mm, hake Beige
Kardborreband CH C, 30 mm, hake, vit
Kardborreband CH C, 30 mm hake Svart
Kardborreband CH C, 50 mm, hake, vit
Kardborreband CH C, 50 mm, hake, Svart
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Kardborreband CH C (den mjuka delen)
Kardborreband med egenskaper som gör att den passar till produkter som inte skall
öppnas eller stängas många gånger. CH C är tillverkad i en blandning av 25% polyester och 75% nylon och har en smal stadkant på båda sidorna. Den kan kemtvättas
ellertvättas i maskin i 40° C. Detta är den mjuka delen. Säljs i rulle med 25 meter
eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5168101
5168104
5168201
5168204
5168216
5168301
5168304
5168501
5168504

Kardborreband CH C, 100 mm, ögla, vit
Kardborreband CH C, 100 mm, ögla, svart
Kardborreband CH C, 20 mm, ögla Vit
Kardborreband CH C, 20 mm, ögla Svart
Kardborreband CH C, 20 mm, ögla Beige
Kardborreband CH C, 30 mm, ögla, vit
Kardborreband CH C, 30 mm, ögla, svart
Kardborreband CH C, 50 mm, ögla, vit
Kardborreband CH C, 50 mm, ögla,svart

Kardborreband Nevogrip, Elastisk
ARTIKEL

BESKRIVNING

5148100
5148105
5148110
5148111

Nevogrip elastisk, 30 mm, mjuk, svart, 1002
Nevogrip högelastisk, 30 mm, mjuk, vit, (90200)
Nevogrip elastisk, 50 mm, mjuk, svart, 1002
Nevogrip elastisk, 50 mm, hård, svart, 1002

Kardborreband Nevogrip, hård del
Tysklandstillverkat kardborreband med egenskaper som gör att den kan öppnas och
stängas väldigt många gånger utan att minska i vidhäftning. Nevogrip är tillverkad i
polyamid och har en 2 mm bred stadkant på båda sidorna. Den kan kemtvättas eller
i maskin 60° C. Detta är den hårda kardborredelen. Säljs på rulle med 25 meter
eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5131004
5132001
5132004
5132007
5132016
5133001
5133004
5133007
5133016
5133804
5135001
5135004
5135007
5135016

Kardborrband Nevogrip 100 mm, hård, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 20 mm, hård, vit, 1000
Kardborrband Nevogrip 20 mm, hård, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 20 mm, hård, grå, 1008
Kardborrband Nevogrip 20 mm, hård, beige, 1029
Kardborrband Nevogrip 30 mm, hård, vit, 1000
Kardborrband Nevogrip 30 mm, hård, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 30 mm, hård, grå, 1008
Kardborrband Nevogrip 30 mm, hård, beige, 1029
Kardborrband Nevogrip 38 mm, hård, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 50 mm, hård, vit, 1000
Kardborrband Nevogrip 50 mm, hård, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 50 mm, hård, grå, 1008
Kardborrband Nevogrip 50 mm, hård, beige, 1029
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Kardborreband Nevogrip, mjuk del
Tysklandstillverkat kardborreband med egenskaper som gör att den kan öppnas och
stängas väldigt många gånger utan att minska i vidhäftning. Nevogrip är tillverkad i
polyamid och har en 2 mm bred stadkant på båda sidorna. Den kan kemtvättas eller
i maskin 60° C. Detta är den mjuka kardborredelen. Säljs på rulle med 25 meter
eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5141004
5142001
5142004
5142007
5142016
5143001
5143004
5143007
5143016
5143804
5145001
5145004
5145007
5145016

Kardborrband Nevogrip 100 mm, mjuk, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 20 mm, mjuk, vit, 1000
Kardborrband Nevogrip 20 mm, mjuk, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 20 mm, mjuk, grå, 1008
Kardborrband Nevogrip 20 mm, mjuk, beige, 1029
Kardborrband Nevogrip 30 mm, mjuk, vit, 1000
Kardborrband Nevogrip 30 mm, mjuk, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 30 mm, mjuk, grå, 1008
Kardborrband Nevogrip 30 mm, mjuk, beige, 1029
Kardborrband Nevogrip 38 mm, mjuk, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 50 mm, mjuk, vit, 1000
Kardborrband Nevogrip 50 mm, mjuk, svart, 1002
Kardborrband Nevogrip 50 mm, mjuk, grå, 1008
Kardborrband Nevogrip 50 mm, mjuk, beige, 1029

Kardborreband Nevogrip, självhäftande
Självhäftande tysklandstillverkat kardborreband med egenskaper som gör att den
kan öppnas och stängas väldigt många gånger utan att minska i styrka. Nevogrip är
tillverkad i polyamid och har en 2 mm bred stadkant på båda sidorna. Att den är
självhäftande betyder att den har lim på baksidan. Limmet är syntetgummibaserat
och har bra vidhäftning mot de flesta material (PVC-plast kan dock vara ett problem). Säljs på rulle med 25 meter eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5146201
5146204
5146214
5146216
5146301
5146304
5146316
5146504
5147201
5147204
5147216
5147301
5147304
5147316
5147504

Nevogrip självhäftande, 20 mm, hård, vit, 1000
Nevogrip självhäftande, 20 mm, hård, svart, 1002
Duotec självhäftande, 25 mm, svart (25 m/rulle)
Nevogrip självhäftande, 20 mm, hård, beige, 1029
Nevogrip självhäftande, 30 mm, hård, vit, 1000
Nevogrip självhäftande, 30 mm, hård, svart, 1002
Nevogrip självhäftande, 30 mm, hård, beige, 1029
Nevogrip självhäftande, 50 mm, hård, svart, 1002
Nevogrip självhäftande, 20 mm, mjuk, vit, 1000
Nevogrip självhäftande, 20 mm, mjuk, svart, 1002
Nevogrip självhäftande, 20 mm, mjuk, beige, 1029
Nevogrip självhäftande, 30 mm, mjuk, vit, 1000
Nevogrip självhäftande, 30 mm, mjuk, svart, 1002
Nevogrip självhäftande, 30 mm, mjuk, beige, 1029
Nevogrip självhäftande, 50 mm, mjuk, svart, 1002

Duotec självhäftande, 25 mm, svart
(25 m/rulle)
artikel: 5146214

Kraftig kardborre som fäster i sig själv. Det behövs alltså inte två olika delar (hård
& mjuk), utan Duotec har allt-i-ett. Limmet på baksidan gör att den enkelt kan
fästas på de flesta material (PVC-plast kan dock vara problem). Den är svart och
har bredden 25 mm. Säljs på rulle med 25 meter.
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Kardborreprodukter

Velour Grå, 2 mm polyeter & backing,
150 cm
artikel: 2104150

2 mm tjock polyeter med mjuk kardborre på framsidan och en tunn polyesterväv
på baksidan. Bredden är 150 cm och den säljs på avmätning eller på rulle med cirka
50 meter. Polyetern är 18 kg/m³ och harhårdhetsindex 125 N.

Velour Vit, 3 mm polyeter & backing,
150 cm
artikel: 2104151

3 mm tjock polyeter med mjuk kardborre på framsidan och en tunn polyesterväv
på baksidan. Bredden är 150 cm och den säljs på avmätning eller på rulle med cirka
50 meter. Polyetern är 18 kg/m³ och har hårdhetsindex 125 N.

Velour 190g/m², svart, 150cm
artikel: 2125017

Mjuk tjock kardborreväv på 150 cm bredd som säljs på avmätning.

Nevogriprondell, hård, vit, Ø 35 mm
artikel: 5149001

Vit rund kardborrerondell, Ø 35 mm, i den hårda borredelen som är pålimmad på
en plastskiva i hårdplast med samma storlek. Används bland annat i båtar och husvagnar när man vill att en ryggdyna skall sitta på plats. Rondellen (som har ett hål
i mitten) skruvas fast på väggen i exempelvis båten och man kan sedan enkelt sätta
fast ryggdynan på vilken man sytt fast den mjuka kardborredelen.
Säljs styckvis.

Nevogriprondell, hård, svart, Ø 35 mm
artikel: 5149004

Svart rund kardborrerondell, Ø 35 mm, i den hårda borredelen som är pålimmad
på en plastskiva i hårdplast med samma storlek. Används bland annat i båtar och
husvagnar när man vill att en ryggdyna skall sitta på plats. Rondellen (som har ett
hål i mitten) skruvas fast på väggen i exempelvis båten och man kan sedan enkelt
sätta fast ryggdynan på vilken man sytt fast den mjuka kardborredelen.
Säljs styckvis.
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Kardborreprodukter

Kardborreband CH 40 mm m. fana
artikel: 5180304

Specialkardborre med fana för insömnad. Bandet som har bredden 40 mm består
av 20 mm fana för insömnad och 20 mm svart kardborre av den hårda delen. Hela
bandet är svart. Säljs på rulle med 25 meter.

Kardborreband Magic, 25 mm, svart
artikel: 5180305

Kardborrebandet som till skillnad mot de vanliga modellerna bara består av en del.
Denna variant har både den mjuka och den hårda delen i ett. Bandet har lite lägre
hållfasthet än traditionella band samt att den kräver lite högre presskraft för att
greppa, men den kommer väl till pass på lite uddaplatser där man vill åt flexibiliteten som den ger. Bredden är 25 mm och färgen är svart. Säljs på rulle med 25
meter.

Kardborreband Magic, 50 mm, svart
artikel: 5180306

Kardborrebandet som till skillnad mot de vanliga modellerna bara består av en del.
Denna variant har både den mjuka och den hårda delen i ett. Bandet har lite lägre
hållfasthet än traditionella band samt den kräver lite högre presskraft för att greppa,
men den kommer väl till pass på lite udda platser där man vill åt flexibiliteten som
den ger. Bredden är 50 mm och färgen är svart. Säljs på rulle med 25 meter.

Kardborre Back to back 20 mm, svart,
hård + mjuk
artikel: 5180310

Kardborre ”back to back” är en lite annorlunda produkt. Enkelt beskrivet är det
båda delarna i kardborren som sitter med baksidorna mot varandra i ett band. Den
är alltså hård på ena sidan och mjuk på den andra. Användningsområdet är väldigt
stort, men en vanlig plats är som buntband för att hålla ihop kablar och liknande.
Kan dock hitta sin användning på väldigt många olika ställen.
Bredden på bandet är 20 mm och den säljs i rulle med 25 meter.

Nylonvelour oblekt, 158 cm,80 g/m²
artikel: 5188150

Den mjuka kardborredelen är 158 cm bredd. Väven är uppruggad, vilket gör att
den har något sämre vidhäftning än mot vanlig kardborre. Säljs på avmätning eller
hel rulle med 50 meter.
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Gardiner & gardin tillbehör

Blackout-väv 137 cm, vit, flamsäker
artikel: 4740000

Vit mörkläggningsväv i 70 % polyester och30 % bomull, 137 cm bred som klararbrandkraven enligt NFPA-701.
Laminering och olika lager i väven geren produkt som inte släpper igenom något
ljus.Den är också ljuddämpande och isolerande.
Kan kemtvättas.
Säljs på avmätning elleri rulle med cirka 50 meter.

Gardinfoder svart, fg 4, 150 cm
artikel: 4740004

Svart foder i 100 % bomull som används till bland annat fodring av gardiner och
liknande. Väger 160 g/m² och har bredden 150 cm. Tvättbar i 40grader. Öko-tex.
Säljs på avmätning eller rulle med cirka 40 meter.

Gardinfoder vit, fg 10, 150 cm
artikel: 4740010

Vitt foder i 100 % bomull som används till bland annat fodring av gardiner och
liknande. Väger 160 g/m² och har bredden 150 cm. Tvättbar i 40grader. Öko-tex.
Säljs på avmätning eller rulle med cirka 40 meter.

Gardinfoder oblekt, fg 16, 150 cm
artikel: 4740016

Oblekt foder i 100 % bomull som används till bland annat fodring av gardiner och
liknande. Väger 160 g/m² och har bredden 150 cm. Tvättbar i 40grader. Öko-tex.
Säljs på avmätning eller rulle med cirka 40 meter.
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Mörkläggningsgardiner

Mörkläggning Plain FR 150 cm
Enfärgad mörkläggningsgardin med en mjuk och behaglig känsla samt bra fall. Lättskött. Säljs på avmätning. Innehåll:
100 % Polyester Bredd: 150 cm Rullängd: 25 m Vikt: 285 g/m² Ljusäkthet: 5 (ISO 105 B02) Tvätt: 30° C

artikel: 4750003

artikel: 4750006

artikel: 4750013

artikel: 4750018

artikel: 4750035

Blackout Plain FR 148 cm

Blackout Plain FR 148 cm

Blackout Plain FR 148 cm

Blackout Plain FR 148 cm

Blackout Plain FR 148 cm

fg 101 White

fg 1335 Beige

fg 9810 Nougat

fg 9550 Latte

fg 9510 Red

artikel: 4750038

artikel: 4750041

artikel: 4750043

artikel: 4750062

Blackout Plain FR 148 cm

Blackout Plain FR 148 cm

Blackout Plain FR 148 cm

Blackout Plain FR 148 cm

fg 9540 Purple

fg 9190 Blue

fg 1354 Black

fg 9780 Grey

Blyband
Lina i PES med invävda vikter. Används för att ge fall och tynga ner hängande varor,
exempelvis gardiner och ridåer. Finns i olika tyngder från 22 gram/meter till 150
gram/meter. Säljs på hel rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4720022
4720050
4720068
4720150

Blyband 22 g/m, 100 m/rulle
Blyband 50 g/m, 50 m/rulle
Blyband 70 g/m, 50 m/rulle
Blyband 150 g/m, 25 m/rulle

Gardinspiral 4 mm, 30 m/fp
artikel: 4730000

Klassisk vit gardinspiral, Ø 4 mm, som används till enklare gardinupphängningar
och liknande. Används i kombination med krok eller ögla som skruvas fast i ändarna
på spiralen. Säljs i förpacking med 30 meter.
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Veckband, blyband mm

Gardinspiral 4 mm, 500 m/kartong
artikel: 4730004

Klassisk vit gardinspiral, Ø 4 mm, som används till enklare gardinupphängningar
och liknande. Används i kombination med krok eller ögla som skruvas fast i ändarna
på spiralen.
Säljs i kartong med 500 meter.

Krok för gardinspiral, 144 st/ask
artikel: 4730005

Liten krok som skruvas i änden på gardinspiralen.
Säljs i ask innehållande 144 st.

Ögla för gardinspiral, 144 st/ask
artikel: 4730010

Liten ögla som skruvas i änden på gardinspiralen.
Säljs i ask innehållande 144 st.

Fliesselin 90cm 46 gr, 25 mtr
artikel: 1675110

Traditionell fliesselin med lim på en sida som aktiveras av värmen från exempelvis
strykjärn.
Bredden är 90 cm och vikten är 46 g/m². Säljs på rulle med 25 meter.

Gardinveckband 70 mm, oblekt,
100 m/rulle
artikel: 4710074

Traditionellt oblekt veckband till gardiner. Tillverkat av 57 % polyester och 43 %
bomull.
Veckbandskanalen har öppning i en kant.Säljs på rulle med 100 meter.

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

73

Veckband, blyband mm

Gardinveckband 70 mm, vit, 100 m/rulle
artikel: 4710075

Traditionellt vitt veckband till gardiner. Tillverkat av 57 % polyester och 43 %
bomull. Veckbandskanalen har öppning i en kant. Säljs på rulle med 100 meter.

Gardinveckband 70 mm, transparent,
100 m/rulle
artikel: 4710076

Transparent veckband till gardiner. Tillverkat av 100 % polyester.
Veckbandskanalen har öppning i båda kanter. Säljs på rulle med 100 meter.

74

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Sjukhusväv & Plastad frotte

Plastad frotte Vit PU 140 cm 25 mtr/rle
artikel: 2325021

Vit traditionell plastad frotté som är tillverkad av frotté i 80 % bomull och 20 %
polyester (130 g/m²) med PU-baksida (30 g/m²). Totalvikten är 160 g/m² och
bredden är 140 cm.
Kan maskintvättas i 40° C. Säljs på avmätning eller i rulle med 25 meter.

Sjukhusväv, ftalatfri PVC, br 140 cm,
flamskydd
artikel: 2320141

Vit ftalatfi urintät väv i PVC (81 %) och polyester/viskos (19 %). Den väger 370
g/m² är 140 cm bred och 0,5 mm tjock. Kan tvättas i 95° C.
Brinnhastigheten är <100 mm/minut MVSS 302.
Produkten är certifierad enligt Öko-Tex 100, produktklass II.
Säljs på avmätning eller i rulle med 50 meter.

Sjukhusväv Medica C 140 cm PU
artikel: 2320142

Vit urintät väv i 100 % (PU). Den väger 240 g/m² och är 140 cm bred. Kan tvättas
i 95° C. Rengöring: tvål och vatten. Säljs på avmätning eller i rulle med 50 meter.

Vävplast antistatisk, svart, bredd 140 cm
artikel: 2320145

Vävplast som är antistatisk. Används bland annat till stolar och liknande i miljöer
som är känsliga för statisk elektricitet.
Bredden är 140 cm och den väger 580 g/m².
Finns enbart i svart. Säljs på avmätning eller i rulle med 50 meter.
Rengöring: Tvål och vatten eller spritlösning.

Bomullscanvas 801
Kraftig väv i bomull som med sina 570 g/m² är bärande. Säljs på avmätning.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1431355
1431356

Bomullscanvas 801, 144 cm, oblekt,
Bomullscanvas 801, 140 cm, svart,

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

75

Vävar i naturmaterial

Bomullstwill obl. 157 cm, 100 m/rle
artikel: 1431357

Vanlig slät väv i 100 % bomull. Bredden är 157 cm och vikten är 217 g/m².
Väven säljs på helrulle med 100 meter.

Lakansväv blekt, 150 cm ca 20-25 mtr
artikel: 1440000

Slät, fin lakansväv i bomull som är 150 cm bred. Säljs på rulle med cirka
20-25 meter.

Dunväv 157 cm, oblekt, 100 m/rulle
artikel: 1451403

Detta är en slät väv i 100 % bomull som är 157 cm bred. Den är tätslagen av
kompakt spunnet garn, vilket gör att den är helt duntät och tageltät.
Säljs på avmätning.

Interliner 4844, bredd 150 cm,
ca 75m/rulle
artikel: 2601200

Väv i 100 % bomull som är framtagen för att användas i möbler som skall klara
höga brandkrav. Är godkänd för de engelska så kallade Interliner-kraven, dvs BS
5852 Part 2-1982, crib 5.
Den är 150 cm bred och väger cirka 300 g/m². Finns enbart som oblekt. Säljs på
avmätning eller i helrulle om 75 m/rle.

Soster G Interliner 160 cm
artikel: 2601201

Väv i 75% cellulosa fibrer och 25% polyester som är framtagen för att användas som brandbarriär i möbler med höga brandkrav. Är godkänd för de engelska
Interliner-kraven, BS 5852 Part 2-1982, crib 5.
Den är 160 cm bred och väger cirka 170 g/m². Finns enbart som oblekt. Säljs på
avmätning eller i helrulle om 100 m/rle.
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Vävar i naturmaterial

Domestik oblekt och färgad
Traditionell tapetserardomestik i 100 % bomull som väger 160 g/m². Finns i olika
färger. Säljs på hel rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1431352
1431353
1431554
1431556
1431557
1431558
1431560
1431561
1431562
1431961

Bomullsdomestik 157 cm obl, 35-45 m/rle, 160 g/m²
Bomullsdomestik 157 cm obl, 100 m/rle, 160 g/m²
Foderdomestik, ca 150 cm, svart, 100m/rle, 160g/m²
Foderdomestik, ca 150 cm, brun, 100m/rle, 160g/m²
Foderdomestik, ca 150 cm, beige, 100m/rle, 160g/m²
Foderdomestik, ca 150 cm, grå, 100m/rle, 160g/m²
Foderdomestik, ca 150 cm, brun, 30m/rle, 160g/m²
Foderdomestik, ca 150 cm grå, 30m/rle, 160g/m²
Foderdomestik, ca 150 cm, svart, 30m/rle, 160g/m²
Bomullsdomestik 96 cm, obl, 45-55 m/rle, 160g/m²

Jutefilt
Nålad filt i jute, cirka 4 mm tjock och vikt 600g/m², som används i möbler och
liknande. Säljs på helrulle 25 m/rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

2525100

Jutefilt 600 g/m², bredd 100 cm, 25 m/rulle

Juteväv
Seire med juteväv från gles enträning i täthet 7 till tjock grundstoppningsväv i
täthet 16. Helrulle 50 m eller 25 m/rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

2407086
2407087
2407100
2407130
2409100
2411130
2412086
2412087
2416086
2416087
2416100
2416130
2416176

Juteväv 86/7, 50 m/rulle (86 cm, 215 g/m²)
Juteväv 86/7, 25 m/rulle (86 cm, 215 g/m²)
Juteväv 100/7, 50 m/rulle (100 cm, 215g/m²)
Juteväv 130/7, 50 m/rulle (130 cm, 215 g/m²)
Juteväv 100/9,5, 50 m/rulle (100 cm, 270 g/m²)
Juteväv 130/11, 50 m/rulle (130 cm, 310 g/m²)
Juteväv 86/12, 50 m/rulle (86 cm, 340 g/m²)
Juteväv 86/12, 25 m/rulle (86 cm, 340 g/m²)
Juteväv 86/16, 50 m/rulle (86 cm, 480 g/m²)
Juteväv 86/16, 25 m/rulle (86 cm, 480 g/m²)
Juteväv 100/16, 50 m/rulle (100 cm, 480 g/m²)
Juteväv 130/16, 50 m/rulle (130 cm, 480 g/m²)
Juteväv 176/16, 50 m/rulle (176 cm, 480 g/m²)
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Linneväv färgad
Färgad linneväv som bör användas till möbler som ej utsätts för kraftigt slitage samt till kuddar, gardiner och inredningsdetaljer. Bredden är 150 cm och vikten är 265 g/m². Säljs på avmätning

artikel: 1512001

artikel: 1512002

artikel: 1512004

artikel: 1512005

artikel: 1512006

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

fg 1 Röd (237)

fg 2 Marin (564)

fg 4 Svart (147)

fg 5 Gul (722)

fg 6 Brun (551)

artikel: 1512007

artikel: 1512010

artikel: 1512012

artikel: 1512016

artikel: 1512020

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

fg 7 Grafit (236)

fg 10 Offwhite (0)

fg 12 Ljusblå (13)

fg 16 Ljusbeige (512)

fg 20 Vit (101)

artikel: 1512021

artikel: 1512022

artikel: 1512023

artikel: 1512026

artikel: 1512031

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

fg 21 Gammelrosa (561)

fg 22 Duvblå (365)

fg 23 Mossgrön (546)

fg 26 Nougat (510)

fg 31 Terracotta (381)

artikel: 1512032

artikel: 1512036

artikel: 1512041

Linne färgad

Linne färgad

Linne färgad

fg 32 Blå (570)

fg 36 Mullvad (598)

fg 41 Bordeaux (511)

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Vävar i naturmaterial

Linneväv natur
Serie med naturfärgad linneväv. Den första siffran i benämningen talar om bredden
i centimeter och den andra siffran talar om vikten i gram per kvadratmeter. Säljs på
avmätning.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1511000
1511180
1511201
1511265
1511402
1511481
1511510
1511650
1511651
1520902

Linneväv provkollektion
Linneväv 150-180
Linneväv 150-285, melerad, (50% lin, 50% bomull)
Linneväv 150-265 (482)
Linneväv 140-270 (23)
Linneväv 148-320 (30030)
Linneväv 105-510
Linneväv 130-650
Linneväv 130-650 Svart
Linne-entränning, bredd 155 cm

artikel: 1511180

artikel: 1511201

Linneväv 150-180

Linneväv 150-285, melerad, Linneväv 150-265 (482)

artikel: 1511265

artikel: 1511402

artikel: 1511481

Linneväv 140-270 (23)

Linneväv 148-320 (30030)

(50% lin, 50% bomull)

artikel: 1511510

artikel: 1511650

artikel: 1511651

Linneväv 105-510

Linneväv 130-650

Linneväv 130-650 Svart

Bordsfilt med backing, oblekt, 150 cm,
285 g/m²
artikel: 2560135

150 cm bred, oblekt, slät bordsfilt som är framtagen för att användas under bordsduk och liknande. Den har en beläggning av PU på baksidan, vilket gör att den har
en väldigt hög vätsketålighet (>180 cm pelare) som effektivt förhindrar att spill når
bordsskivan. Väven består av 56 % PES, 40 % PVC och 4 % PU.
Vikten är 285 g/m². Den kan tvättas i maskin (40 grader), men kan krympa något
vid första tvätten. Säljs på avmätning eller i rulle med 50 meter.
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Spelbordsfilt grön, bredd 180 cm,
ca 30 m/rulle
artikel: 2560180

180 cm bred grön filt som passar bra till kortspelsbord och liknande. Den är
tillverkad av viscose (60-70 %) och ull (30-40 %). Vikten är 350g/m². Filten
säljs på avmätning eller i rulle med cirka 30 meter. Ej lämplig till biljardbord.

Casing
Casing är en tålig allroundväv som kan användas till det mesta både ute och inne.
Den väger 290 g/m² och är 150 cm +/- 2 % bred. Casing är tillverkad av PVC som har en kärna i PA samt beläggning
med flourcarbon. Klarar ner till -20 ° C. Väven har ett UV-värde på 4 (8) vilket gör att det finns risk för blekning om
väven utsätts för starkt solljus.
Tål maskintvätt i 40 grader. Säljs på avmätning eller i rulle med 50 meter.
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artikel: 1299901

artikel: 1299902

artikel: 1299903

artikel: 1299904

artikel: 1299905

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

0732, röd

0147, navy-blå

0642, mörkgrön

0309, svart

0516, gul

artikel: 1299906

artikel: 1299907

artikel: 1299910

artikel: 1299911

artikel: 1299912

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

0818, brun

0421, grå

0213, vit

0733, rosa

0146, royal-blå

artikel: 1299913

artikel: 1299916

artikel: 1299921

artikel: 1299922

artikel: 1299931

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

Casing 220 soft, 150 cm,

0641, lime

0819, beige

0734, lila

0148, blå

0910, orange
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Cordura är en väv som är perfekt när det ställs extra höga krav på nötningstålighet. Den är utmärkt till exempelvis väskor, presenningar, skyddsvävar, dynor, rullstolar eller där det krävs ett extra tåligt material. Kan användas både inomhus
och utomhus. Cordura 1000 kan också användas som bärande väv.
Innehåll: 87 % Polyamid, 13 % Polyuretan.
Vikt: 340 g/m².
Tjocklek: 0,60-0,70 mm.

Bredd: 150 cm.
Vattenpelare: 200 mm.
Köldtålighet: -40 ° C.

Vävar i syntetmaterial

Cordura

Den säljs på avmätning eller i rulle med cirka 50 meter.

artikel: 1210224

artikel: 1211743

artikel: 1211752

artikel: 1213139

Cordura 1000 röd 224,

Cordura 1000 olivgrön

Cordura 1000 marinblå

Cordura 1000 svart 25,

340g/m², 150cm

62, 340g/m², 150cm

26, 340g/m², 150cm

340g/m², 150cm

Delinova
Delinova är en lättviktsväv som passar bra till de flesta användningsområden inomhus. Det är en polyamidväv som är
belagd med flourcarbon.
Delinova klarar en vattenpelare på >1500 mm. Artikeln säljs på avmätning.
Bredd: 150cm, Vikt: 130 g/m², Temperaturbeständighet: -30° C till +70° C

artikel: 1291163

artikel: 1292211

artikel: 1293252

artikel: 1295215

artikel: 1295216

Delinova 75 150 cm 1163

Delinova 75 150 cm 2211

Delinova 75 150 cm 3252

Delinova 75 150 cm 5215

Delinova 75 150 cm 5216

Gul

Orange

Röd

Marinblå

Blå

artikel: 1296214

artikel: 1296217

artikel: 1298162

artikel: 1298211

artikel: 1299102

Delinova 75 150 cm 6214

Delinova 75 150 cm 6217

Delinova 75 150 cm 8162

Delinova 75 150 cm 8211

Delinova 75 150 cm 9101

Mörkgrön

Grön

Grå

Svart

Vit
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Fibertex, 100 g/m² & tunnare
Fibertex är en så kallad nonwoven som är tillverkad av en blandning av polypropylen och polyester (SS PP är tillverkad av 100% polypropylen). Det är en produkt
som andas och den har en förhållandevis hög slitstyrka. Detta gör att den passar
väldigt bra som undertyg till dynor i båtar och husvagnar/husbilar, men också som
dammskydd och till dynor i vanliga möbler. SS PP används främst inom sängindustrin och liknande. Fibertex finns i olika färger, bredder och tjocklekar. Helrulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1904160
1904210
1910606
1910756
1910916
1911406
1911416
1911506
1914160
1941404
1960627
1960757
1960790
1961407
1990107

Fibertex SS PP, 40 g/m², 160 cm, 500 m/rle
Fibertex SS PP, 40 g/m², 210 cm, 500 m/rle
Fibertex 100 g/m², 60 cm, Brun, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m², 75 cm, Brun, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m², 90 cm, Brun, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m², 140 cm, Brun, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m², 140 cm, Brun, 25 m/rle
Fibertex 100 g/m², 150 cm, Brun, 100 m/rle
Fibertex SS PP, 14 g/m², 160 cm, 1000 m/rle
Fibertex 100 g/m², 140 cm, Svart, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m², 62 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m², 75 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m², 90 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m², 140 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 100 g/m2 160 cm, Grå 100 m/rle

Fibertex, tjockare än 100 g/m²
Fibertex är en så kallad nonwoven som är tillverkad av en blandning av polypropylen och polyester (SS PP är tillverkad av 100% polypropylen). Det är en produkt
som andas och den har en förhållandevis hög slitstyrka. Detta gör att den passar
väldigt bra som undertyg till dynor i båtar och husvagnar/husbilar, men också som
dammskydd och till dynor i vanliga möbler. SS PP används främst inom sängindustrin och liknande. Fibertex finns i olika färger, bredder och tjocklekar. Helrulle.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

1943140
1950752
1950753
1950762
1950822
1951000
1951406
1951640
1971502
1980925
1990118

Fibertex 125 g/m², 140 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 150 g/m², 75 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 150 g/m², 75 cm, Grå, 25 m/rle
Fibertex 150 g/m², 62 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 150 g/m², 82 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 150 g/m², 150 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 150 g/m², 140 cm, Brun, 100 m/rle
Fibertex 150 g/m², 164 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 230 g/m², 150 cm, Grå, 100 m/rle
Fibertexremsa, 150 g/m², 25 mm, Grå, 100 m/rle
Fibertex 125 g/m2 160 cm, Grå, 100 m/rle
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Antistatisk filtmatta tillverkad i polypropylen med bredden 133 cm och tjockleken 3 mm. Filtmattan finns med eller
utan självhäftande baksida och är lämplig att använda till ljudisolering, skärmväggar och till bilinredning m.m. Säljs på
avmätning.

artikel: 2525301

artikel: 2525302

artikel: 2525303

artikel: 2525304

Filtmatta 133 cm 320 gr

Filtmatta 133 cm 320 gr

Filtmatta 133 cm 320 gr

Filtmatta 133 cm 320 gr

Beige med klister baksida

Svart med klister baksida

Lj.Grå med klister baksida

M.Grå med klister baksida

artikel: 2525306

artikel: 2525307

artikel: 2525308

artikel: 2525309

Filtmatta 133 cm 320 gr

Filtmatta 133 cm 320 gr

Filtmatta 133 cm 320 gr

Filtmatta 133 cm 320 gr

Beige

Svart

Lj.Grå

M.Grå

Vävar i syntetmaterial

Filtmatta

Glidskydd Struktur, 80 cm, svart
artikel: 2551180

Nätaktig glidskyddsmatta som väger 315 g/m². Kan användas som traditionellt
glidskydd under mattor, men används också till dynor och annat. Den är tillverkad
av 84 % PVC och 16 % polyester och har bredden 80 cm. Finns även som vit. Kan
maskintvättas i 60° C. Säljs på avmätning eller i rulle med 30 meter.

Glidskydd Struktur, 80 cm, vit
artikel: 2551181

Nätaktig glidskyddsmatta som väger 315 g/m². Kan användas som traditionellt glidskydd under mattor, men används också till dynor och annat. Den är tillverkad av
84 % PVC och 16 % polyester och har bredden 80 cm. Finns även som svart. Kan
maskintvättas i 60° C. Säljs på avmätning eller i rulle med 30 meter.

Glidskydd Struktur, 160 cm, vit
artikel: 2551182

Nätaktig glidskyddsmatta som väger 315 g/m². Kan användas som traditionellt glidskydd under mattor, men används också till dynor och annat. Den är tillverkad av
84 % PVC och 16 % polyester och har bredden 160 cm. Kan maskintvättas i 60° C.
Säljs på avmätning eller i rulle med 30 meter.
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Glidskydd Spezial 160 cm
artikel: 2551184

Glidskyddsmatta för hårda golv (t.ex. parkett, laminat, kakel, sten, marmor, PVC).
Lämplig för användning som underlag för trappmattor, men används också till dynor och annat. Den är vit och har bredden 160 cm. Kan maskintvättas i 60° C. Säljs
på avmätning eller i rulle med 30 meter.

Glidskyddsmatta PU 137 cm
artikel: 2551185

Glidskyddsmatta PU är en belagd polyesterväv med halkfri PU-yta. Den är lämplig
för användning som underlag för madrasser och kuddar, men används också till
dynor m.m. Glidskyddsmattan är svart, har bredden 137 cm, vikten 470 g/m² och
tjockleken är ca: 0,9 mm. Kan maskintvättas i 60°C. Använd ej sköljmedel. Tål inte
organiska lösningsmedel, men är avtorkningsbar med vanligt rengöringsmedel. Säljs
på avmätning eller i rulle med 50 meter.

Glidskydd Struktur PER 80 cm, Svart
artikel: 2551187

Nätaktig glidskyddsmatta som väger 315 g/m². Kan användas som traditionellt glidskydd under mattor, men används också till dynor och annat. Den är tillverkad av
100 % PER och har bredden 80 cm. Kan maskintvättas i 60° C. Säljs på avmätning
eller i rulle med 30 meter.

Glidskydd Struktur PER 80 cm, Vit
artikel: 2551188

Nätaktig glidskyddsmatta som väger 315 g/m². Kan användas som traditionellt glidskydd under mattor, men används också till dynor och annat. Den är tillverkad av
100 % PER och har bredden 80 cm. Kan maskintvättas i 60° C. Säljs på avmätning
eller i rulle med 30 meter.

Glidskydd Struktur PER 160 cm, Svart
artikel: 2551189

Nätaktig glidskyddsmatta som väger 315 g/m². Kan användas som traditionellt glidskydd under mattor, men används också till dynor och annat. Den är tillverkad av
100 % PER och har bredden 160 cm. Kan maskintvättas i 60° C. Säljs på avmätning
eller i rulle med 30 meter.
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Glidskydd Struktur PER 160 cm, Vit
artikel: 2551190

Nätaktig glidskyddsmatta som väger 315 g/m². Kan användas som traditionellt glidskydd under mattor, men används också till dynor och annat. Den är tillverkad av
100 % PER och har bredden 160 cm. Kan maskintvättas i 60° C. Säljs på avmätning
eller i rulle med 30 meter.

Luftspaltmatta, svart, bredd 160 cm
artikel: 2560200

10 mm tjock och 160 cm bred matta i polyester som skapar en luftspalt under dynor i båtar, husvagnar, husbilar mm. Mattan hjälper till att ventilera bort fukt som
kan bildas under dynan och förhindrar mögel och dålig lukt. Den har hög bärighet
och det är ingen risk att den trycks ihop med försämrad ventilation som följd. För
bästa resultat skall mattan ledas upp på någon sida av dynan.
Säljs på avmätning eller i helrulle med 10,5meter.

Luftspaltmatta, svart, bredd 80 cm
artikel: 2560280

10 mm tjock och 80 cm bred matta i polyester som skapar en luftspalt under dynor
i båtar, husvagnar, husbilar mm. Mattan hjälper till att ventilera bort fukt som kan
bildas under dynan och förhindrar mögel och dålig lukt. Den har hög bärighet och
det är ingen risk att den trycks ihop med försämrad ventilation som följd. För bästa
resultat skall mattan ledas upp på någon sida av dynan.
Säljs på avmätning eller i helrulle med 10,5meter.

Bagagerumsmatta vändbar 100x120 cm
artikel: 7800000

Vändbar svart bagagerumsmatta i räfflad gummi och filt som är halkfri. Mattan
har många olika användningsområden t ex. i bilen, båten och husvagnen. Mått:
100x120 cm. Är tvättbar.

Polypropenväv 140 g
Väv i polypropen som väger 140 g/m². PP-väven kan användas till många användningsområden, exempelvis i ryggar och armstöd, dock ej som bärande. Bredden är
65 cm. Säljs på rulle med 200 meter.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1641135
1641145
1641160
1641170

Polypropenväv 140 g/m², 35 cm, 200 m/rle
Polypropenväv 140 g/m², 45 cm, 200 m/rle
Polypropenväv 140 g/m², 60 cm, 200m/rle
Polypropenväv 140 g/m², 70 cm, 200 m/rulle
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Polypropenväv 94 g
Väv i polypropen som väger 94 g/m². PP-väven kan användas till många användningsområden, exempelvis i ryggar och armstöd, dock ej som bärande. Bredden är
60 cm. Säljs på rulle med 200 meter.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1641060
1641076

Polypropenväv 94 g/m², 60 cm, 200 m/rle
Polypropenväv 94 g/m², 76 cm, 200 m/rle

Twill TREVIRA CS 150 cm svart
artikel: 1652004

Väv i 100% polyester (Trevira CS) som klarar hög belastning. Används främst till
ryggar. Säljs på avmätning.
Bredd (cm): 150 cm, +-2 cm
Innehåll: 100% Trevira
Vikt (g/m²): 320
Martindale: 35 000 (ISO 12947:1999)
Pilling: 5 (ISO 12945-2:2001, 5000
cykler)
Torrgnidning: 4-5 (ISO 105-X12:2003)

Våtgnidning: 4 (ISO 105-X12:2003)
Ljusäkthet: 3 (ISO 105-B02)
Brandtest: Cigarett (EN 1021-1)
Dragtålighet:1400 N (varp),
830 N (väft) (ISO 1421)
Tvättålighet: 5 (ISO 105-C06:1997)

Insekt och ventilationsnät 120 cm Grå
25 mtr/rulle
artikel: 1299940

Insekts och ventilationsnät av 100 % Polyten. Nätmaska c:a 1 mm. Rullar om 25
mtr säljes även på avmätning. Bredd 120 cm.

Väv BC 1 Grå 150 cm
artikel: 1685002

Beklädnadsväv till rygg i bredden 150 cm. Säljs på avmätning.

Väv BC 1 Svart 150 cm
artikel: 1685001

Beklädnadsväv till rygg i bredden 150 cm. Säljs på avmätning.
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Väv BC 10, sandwich, svart, 150 cm
artikel: 1685010

Beklädnadsväv till sits i bredden 150 cm. Säljs på avmätning.

Rygg & sitsväv i acryl
Ryggväv och sitsväv i 100 % acryl som väger 330 g/m² respektive 370 g/m².
Bredd: 150 cm, Martindale: 16.000 varv (ryggväven), Martindale: 25.000 varv
(sitsväven). Säljs på avmätning.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1653004
1653006
1664004
1664006
1664016

Ryggväv bas, 150 cm, svart
Ryggväv bas, 150 cm, brun
Sitsväv bas, bärande, 150 cm, svart
Sitsväv bas, bärande, 150 cm, brun
Sitsväv bas, bärande, 150 cm, beige

Scanplan
Scanplan är en kraftig bred väv som kan användas till ex. husvagnar, tältgolv, torgstånd, partytält, garage, arbetstält eller
där det krävs en tålig väv. Det är en polyesterväv (1100 dtex) som är belagd med PVC. Produkten kan användas både
inomhus och utomhus. Scanplan säljs på hel rulle med 10 m eller 30 m.
Bredd: 205 cm
Vikt: ca: 530 g/m²
Rivhållfasthet: 250/225 N (DIN 53363),
400/400 N (ISO 4674-1)

Draghållfasthet: 1700/1500 N/5 cm,
(EN ISO 1421, DIN 53354)
Vidhäftning: 80 N/5 cm, (IVK 3.13)
Temperaturbeständighet: -30° C till +70° C

artikel: 1284001

artikel: 1284002

artikel: 1284003

artikel: 1284004

artikel: 1284005

Scanplan 5140,

Scanplan 5140,

Scanplan 5140,

Scanplan 5140,

Scanplan 5140,

Vit, 30 m/rle

Blå, 30 m/rle

Grön, 30 m/rle

Svart, 30 m/rle

Grå, 30 m/rle

artikel: 1284006

artikel: 1284007

artikel: 1284008

artikel: 1284009

artikel: 1284010

Scanplan 5140,

Scanplan 5140,

Scanplan 5140,

Scanplan 5140,

Scanplan 5140,

Vit, 10 m/rle

Blå, 10 m/rle

Grön, 10 m/rle

Svart, 10 m/rle

Grå, 10 m/rle
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Syntetväv 76 cm
artikel: 1610066

Bärade väv i polypropen som väger cirka 200 g/m². Bredden är 76 cm.
Säljs på rulle med 100 meter.

Bärväv syntet, svart, 157 cm, 100 m/rle
artikel: 1650150

Bärande nätliknande väv i 1100 dtex PET (polyetentereftalat) som är belagd med
PVC. Med sin bredd på 157 cm, kraftiga armering och en vikt på 260 ±20 g/m² så
kan väven användas inom alla områden där det krävs en bärande väv.
Väven är UV-stabil och passar därför även för utomhusbruk.

Bärväv syntet, grå, 150 cm, 100 m/rle
artikel: 1650160

Bärande nätliknande väv i 1100 dtex PET (polyetentereftalat) som är belagd med
PVC. Med sin bredd på 150 cm, kraftiga armering och en vikt på 280 ±20 g/m² så
kan väven användas inom alla områden där det krävs en bärande väv.
Väven är UV-stabil och passar därför även för utomhusbruk.

Bärväv Bruket Svart 170 cm, ca 60 m/rle
artikel: 1650162

Bärande väv i 100% Polypropylene.Slitstark väv som kan användas som bärande väv
i möbler eller andra produkter där en sådan väv krävs. Säljes i rullar om ca 60 mtr
eller på avmätning.

Bolster Millennium Polyester 160 cm
artikel: 1751086

Polyesterbolster som är 160 cm bred. Säljs på rullar om 100 mtr och på avmätning
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Nevo är en lite kraftigare allroundväv som kan användas till det mesta. Nevo är tillverkad av 100 % Polyester med en
beläggning av PVC som gör den vattentät. Väven klarar en vattenpelare på 83 cm. och har en hög slitstyrka med
> 100 000 Martindale. Bredd 150 cm +- 2 cm och vikt 440 gr/m2. Väven har ett UV-värde på 4-5 (8). Det finns risk
för att väven kan blekas om den utsätts för starkt solljus. Klarar även cigarett test BS5852 Part 1.
Säljs på avmätning eller rullar om 50 mtr.

artikel: 1214001

artikel: 1214002

artikel: 1214003

artikel: 1214004

artikel: 1214005

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

1469 Svart

3315 Beige

3920 Mörkblå

5197 Vit

5253 Brun

artikel: 1214006

artikel: 1214007

artikel: 1214008

artikel: 1214009

artikel: 1214010

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

5422 Cerise

5429 Aubergine

9104 Off-White

9252 Duvblå

9306 Mullvad

artikel: 1214011

artikel: 1214012

artikel: 1214013

artikel: 1214014

artikel: 1214015

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

Nevo 150 cm

9350 Apelsin

9432 Turkos

9464 Orange

9550 Lime

9764 Röd

Vävar i syntetmaterial

Väv Nevo

artikel: 1214016
Nevo 150 cm
9912 Chokladbrun
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Innerkuddar

Innerkudde
Innerkudde till prydnadskuddar som är fylld med en blandning av dun och fjäder.
Bolstret är sytt av duntät bomull. Säljs styckvis eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6114040
6115050
6116060

Dun/fjäderkudde 40x40 cm, 340 g/st
Dun/fjäderkudde 50x50 cm, 620 g/st
Dun/fjäderkudde 60x60 cm, 1000 g/st

Polyesterkuddar
Innerkudde till prydnadskuddar som är fyllda med polyesterfiber. Bolstret är sytt
av vit flisselin. Detta är väldigt välfyllda kuddar som inte ser platta ut. Säljs styckvis
eller i säck.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6100535
6104040
6105050
6106070

Innerkudde 35x35 cm, fliselin, 220 g/st
Innerkudde 40x40 cm, fliselin, 280 g/st
Innerkudde 50x50 cm, fliselin, 500 g/st
Innerkudde 60x70 cm, fliselin, 850 g/st

Runda pölar av polyeter
ARTIKEL

BESKRIVNING

6010238
6010240

Pöl 180 x 1000 mm, 25 kg, 140 N
Pöl 240 x 1000 mm, 25 kg, 140 N

Celocrin (kokos)
Stoppningsmaterial för möbler som består av kokos. Finns både som natur, dvs
ofärgad, och som svart, dvs lackerad och polerad. Celocrin kan köpas både som
redat(lockigt och spänstigt) och som rep.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3030050
3030150
3030155

Celocrin natur på rep, helbal, 25 kg/bal
Celocrin natur, redad, 20 kg/säck
Celocrin natur, redad, 5 kg/säck

Celocrin matta 115 cm 2kg/m2 10 mtr/rle
artikel: 3035157

Celocrin som är nålat på en gles juteväv. Det är 2 kg Celcirn per m² och bredden är
115 cm. Säljs på helrulle med 10 meter.
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Naturmaterial

Fjäder 30421,1 kg/fp
artikel: 3010001

Stoppningsmaterial till möbler m.m. Består av 100 % ny vit fjäder från slaktad and.
Säljs i påse med 1 kg.

Dun/fjäder 12011 20% dun, 1 kg/fp
artikel: 3010214

Stoppningsmaterial till möbler m.m. Består av 20 % ny vit gåsdun och 80 % ny
andfjäder. Båda sorterna från slaktade djur. Säljs i påse med 1 kg.

Gummerad kokosfiber
Stoppningsmaterial som består av kokosfiber och naturlatex. Plattor som är 100 x
200 cm. Densiteten är 80 kg/m³. Säljs enbart i hela plattor.
artikel

beskrivning

3091010
3091020
3091050

Gummerad kokosfiber 100x200x1 cm
Gummerad kokosfiber 100x200x2 cm
Gummerad kokosfiber 100x200x5 cm

Kroll (palmblad)
Stoppningsmaterial till möbler. Tillverkat av bladen från den afrikanska dvärgpalmen. Efter skörd får bladen torka i solen för att sedan spinnas till rep som är cirka 3
meter långa. Krollsplint, som är redad, har därefter genomgått en process som gör
att repen är uppkardade till spänstigt stoppningsmaterial. Säljs som redad eller rep.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3035100
3035105

Krollsplint redad, 20 kg/säck
Krollsplint redad, 5 kg/säck

Krollmatta 115 cm 2,3 kg/m2 10mtr/rulle
artikel: 3035107

Krollsplint som är nålat på en gles juteväv. Det är 2,3 kg kroll per m² och bredden
är 115 cm. Säljs på helrulle med 10 meter.
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Latexplattor
Platta med naturlatex som har måtten 120 x 200 cm. Plattan är i kvalitet medium
när det gäller mjukhet. Säljs styckvis.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6061811
6061821
6061831
6061841

Latex Medium 1200x2000x10 mm
Latex Medium 1200x2000x20 mm
Latex Medium 1200x2000x30 mm
Latex Medium 1200x2000x40 mm

Hampa Lösvikt 25 KG/FP
artikel: 3035131

Industri hampa som andvänds som stoppningsmaterial. Säljes i kartong om 25 kg

Rottingsplint, Ø4 mm, ca 30m/rle
artikel: 2210040

Rund rottinglist, 4 mm, som används för att montera rotting i stolar med skåra.
Säljs i bunt med cirka 30 meter.

Rottingvävar
Flätad rotting i traditionellt mönster. Säljs på avmätning eller i helrulle
med 15,24 m.
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artikel

beskrivning

2210060
2210075
2215090

Rottingväv 60 cm, 15,24m/rulle
Rottingväv 75 cm, 15,24 m/rulle
Rottingväv 90 cm, 15,24 m/rulle
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Tagelprodukter
Stoppningsmaterial som består av 50 % hästtagel och 50 % naturlatex. Taglet
genomgår en speciell ångningsprocess som gör att det blir lockigt för att efter det
bindas samman med naturlatex till en platta som är 1200 x 2100 mm. Densiteten är
70 kg/m³. Säljs enbart i hela plattor.
artikel

beskrivning

3009010
3009020
3009030
3009040
3015045
3015060
3015065
3015080
3015090
3015210

Hairlok 10 mm, 1200x2100x10 mm
Hairlok 20 mm, 1200x2100x20 mm
Hairlok 30 mm, 1200x2100x30 mm
Hairlok 40 mm, 1200x2100x40 mm
Tagel redad blond, 5 kg/säck
Tagel hästsvans på rep, 25 kg/säck
Tagel redad hästsvans, 5 kg/säck
Tagel blond på rep, 25 kg/säck
Tagelmatta, bredd 90 cm, 2 kg tagel/m², 5 m/rle
Tagelmatta, bredd 210 cm, 1 kg tagel/m², 20 m/rle

Tagel redad blond, 5 kg/säck
artikel: 3015045

Traditionellt stoppningsmaterial till möbler. Tagel som är redat har genomgått en
process som gör att det blir lockigt och spänstigt. Tagel blond består av en blandning av svanshår från häst och boskap.
Säljs i säck med 5 kg. På fabriken i Tyskland genomgår taglet en 2 timmars ångbehandling i 120° C, för att säkerställa att det är fritt från mal och liknande. Tagel i
öppen säck skall lagras svalt och i max 3 månader.

Tagel hästsvans på rep, 25 kg/säck
artikel: 3015060

Traditionellt stoppningsmaterial till möbler. Tagel som är på rep måste redas för
att kunna användas i möbler. Tagelhästsvans består av 100 % svans från häst och är
vårt finaste tagel. Säljs i säck med 25 kg. På fabriken i Tyskland genomgår taglet en
2 timmars ångbehandling i 120° C, för att säkerställa att det är fritt från mal och
liknande. Tagel i öppen säck skall lagras svalt och i max 3 månader.

Tagel redad hästsvans, 5 kg/säck
artikel: 3015065

Traditionellt stoppningsmaterial till möbler. Tagel som är redat har genomgått en
process som gör att det blir lockigt och spänstigt. Tagelhästsvans består av 100 %
svans från häst och är vårt finaste tagel.
Säljs i säck med 5 kg. På fabriken i Tyskland genomgår taglet en 2 timmars ångbehandling i 120° C, för att säkerställa att det är fritt från mal och liknande. Tagel i
öppen säck skall lagras svalt och i max 3 månader.
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Tagel blond på rep, 25 kg/säck
artikel: 3015080

Traditionellt stoppningsmaterial till möbler. Tagel som är på rep måste redas för
att kunna användas i möbler. Tagel blond består av en blandning av svanshår från
häst och boskap. Säljs i säck med 25 kg. På fabriken i Tyskland genomgår taglet en
2 timmars ångbehandling i 120° C, för att säkerställa att det är fritt från mal och
liknande. Tagel i öppen säck skall lagras svalt och i max 3 månader.

Tagelmatta, bredd 90 cm,
2 kg tagel/m², 5 m/rle
artikel: 3015090

Tagel (80 % man och 20 % svans från häst) som i lite lösare utförande är nålat på en
gles juteväv. Det är 2 kg tagel per m² och bredden är 90 cm. Säljs på helrulle med 5
meter.

Tagelmatta, bredd 210 cm,
1 kg tagel/m², 20 m/rle
artikel: 3015210

Tagel (80 % man och 20 % svans från häst) som i hårdare utförande är nålat på
en gles juteväv. Det är 1 kg tagel per m² och bredden är 210 cm. Säljs enbart på
helrulle med 20 meter.

Träull 0,10 ca: 10 kg/bal
artikel: 3035125

Traditionell träull som används som stoppning i möbler, men som också har en del
andra användningsområden. Säljs i bal med cirka 10 kg.

Klips 51, med 4 hål
artikel: 7016051

Klips som används för att montera nosag. Klipset spikas fast i stommen och sedan
häktar man enkelt i nosagen. Detta klipset har 4 hål, vilket gör att man kan skjuta
en klammer eller spik som låser fast nosagen i klipset. Säljs i jämna hundratal eller i
kartong med 5 mle (1 mle = 1000).
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Klips 52, med 2 hål
artikel: 7016052

Klips som används för att montera nosag. Klipset spikas fast i stommen och sedan
häktar man enkelt i nosagen. Klipset har 2 hål. Säljs i jämna hundratal eller i kartong med 5 mle (1 mle = 1000).

Welltex, 100x10x3 mm,
1 kg/fp (cirka 122 st)
artikel: 7025080

Kraftigt gummiband som används till nosag. Spänns mellan nosagraderna för att
fördela tyngden från en rad till de övriga. Ger en bättre komfort i möbeln. Säljs i
förpackning med 1 kg (122 st).

Nosag
Nosag används som grund i många stoppmöbler. Finns både i rygg och sitskvalite,
där sitsnosag är lite grövre. Nosag spikas upp med lagom avstånd mellan raderna.
Gummiband gör sedan att tyngden fördelas.
ARTIKEL

BESKRIVNING

7001030
7001038

Nosag ryggkvalitet, 3,0 mm, 42 m/rulle
Nosag sitskvalitet, 3,8 mm, 35 m/rulle

Kopparresår 3,8 mm 12 cm 4 ringade
artikel: 3201010

Traditionell resår i stål med Ø 3,8 mm. med en koppar legering. Används vid renovering av äldre möbler med resårhus. Denna är 4 ringar hög, 12 cm. Säljs styckvis.

Kopparresår 3,8 mm 15 cm 5 ringade
artikel: 3201011

Traditionell resår i stål med Ø 3,8 mm. med en koppar legering Används vid renovering av äldre möbler med resårhus. Denna är 5 ringar hög, 15 cm. Säljs styckvis.
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Kopparresår 3,8 mm 18 cm 6 ringade
artikel: 3201012

Traditionell resår i stål med Ø 3,8 mm. med en kopparleging. Används vid renovering av äldre möbler med resårhus. Denna är 6 ringar hög, 18 cm. Säljs styckvis.

Kopparresår 3,8 mm 20 cm 7 ringade
artikel: 3201013

Traditionell resår i stål med Ø 3,8 mm. med en kopparlegering. Används vid renovering av äldre möbler med resårhus. Denna är 7 ringar hög, 20 cm. Säljs styckvis.

Kopparresår 3,8 mm 25 cm 8 ringade
artikel: 3201014

Traditionell resår i stål med Ø 3,8 mm. med en kopparlegering. Används vid renovering av äldre möbler med resårhus. Denna är 8 ringar hög, 25 cm. Säljs styckvis.

Kopparresår 3,8 mm 29 cm 9 ringade
artikel: 3201015

Traditionell resår i stål med Ø 3,8 mm. med en kopparleging. Används vid renovering av äldre möbler med resårhus. Denna är 9 ringar hög, 25 cm. Säljs styckvis.

Resårer för rygg, 5-ring, 15 cm, 25 st/fp
artikel: 3201020

Resår speciellt anpassad till användning i rygg. Diametern i ståltråden är 2,65 mm,
alltså tunnare än den för användning i sits. Höjden på resåren är 15 cm. Säljs i förpackningar om 25 st.
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Resårer VM 4-ring, 13 cm, 25 st/fp
artikel: 3201024

Traditionell resår i stål med Ø 3,4 mm. Används vid renovering av äldre möbler
med resårhus. Denna är 4 ringar hög, 13 cm. Säljs i förpackningar om 25 st.

Resårer VM 5-ring, 17 cm, 25 st/fp
artikel: 3201025

Traditionell resår i stål med Ø 3,4 mm. Används vid renovering av äldre möbler
med resårhus. Denna är 5 ringar hög, 17 cm. Säljs i förpackningar om 25 st.

Resårer VM 6-ring, 21 cm, 25 st/fp
artikel: 3201026

Traditionell resår i stål med Ø 3,4 mm.. Används vid renovering av äldre möbler
med resårhus. Denna är 6 ringar hög, 21 cm. Säljs i förpackningar om 25 st.

Resårer VM 7-ring, 25 cm, 25 st/fp
artikel: 3201027

Traditionell resår i stål med Ø 3,4 mm.. Används vid renovering av äldre möbler
med resårhus. Denna är 7 ringar hög, 25 cm. Säljs i förpackningar om 25 st.

Resårer VM 8-ring, 29 cm, 25 st/fp
artikel: 3201028

Traditionell resår i stål med Ø 3,4 mm. Används vid renovering av äldre möbler
med resårhus. Denna är 8 ringar hög, 29 cm. Säljs i förpackningar om 25 st.
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Resårten
artikel: 3202038

Tjock ståltråd, Ø 3,75 mm, som används till ytterkanten på resårhus. En meter
väger 0.0858 kg, så 10 kg = 116,55 meter. Säljs på rulle med cirka 10 kg.

Celsiusplatta 1200x2000x40 mm
artikel: 6070040

Celsius är ett så kallat hälsoskum (kallas även trögelastiskt skum med tryckavlastande egenskaper). Plattan som är 40 mm tjock har måtten 1200 x 2000 mm. Skummet har densiteten 55 kg/m³.
Säljs styckvis.

Celsiusplatta 1200x2000x70 mm
artikel: 6070070

Celsius är ett så kallat hälsoskum (kallas även trögelastiskt skum med tryckavlastande egenskaper). Plattan som är 70 mm tjock har måtten 1200 x 2000 mm. Skummet har densiteten 55 kg/m³.
Säljs styckvis.

Kallskum 37 kg/m³
Kallskum, 37 kg/m³, med hårdhet 155 N. Används bland annat till sitsar, madrasser och liknande. Kallskum(kallas även högelastiskt skum) har högre kvalitet, bättre
känsla och längre livslängd än polyeter. Den klarar brandkraven enligt Cal 117
sektion A och D. Säljs i plattor som är 120 x 200 cm. Vid beställning ska antal rullar
anges, inte antal plattor. Krympförpackningen är en transportförpackning som bör
öppnas omgående.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

6039020
6039030
6039050
6039075
6039100

Kallskum 37/20 mm, 155 N, grön, 4 pl/rle
Kallskum 37/30 mm, 155 N, grön, 3 pl/rle
Kallskum 37/50 mm, 155 N, grön, 2 pl/rle
Kallskum 37/75 mm, 155 N, grön, 1 pl/rle
Kallskum 37/100 mm, 155 N, grön, 1 pl/rle
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Kallskum 38 kg/m³
Kallskum, 38 kg/m³, med hårdhet 150 N. Används bland annat till sitsar, madrasser och liknande. Kallskum(kallas även högelastiskt skum) har högre kvalitet, bättre
känsla och längre livslängd än polyeter. Den klarar brandkraven enligt Cal 117
sektion A och D. Säljs i plattor som är 120 x 200 cm. Vid beställning ska antal rullar
anges, inte antal plattor. Krympförpackningen är en transportförpackning som bör
öppnas omgående. Svensktillverkat.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6040010
6040020
6040030
6040040
6040050
6040075
6040100

Kallskum 38/10 mm, 150 N, 8 pl/rulle
Kallskum 38/20 mm, 150 N, 4 pl/rulle
Kallskum 38/30 mm, 150 N, 3 pl/rulle
Kallskum 38/40 mm, 150 N, 2 pl/rulle
Kallskum 38/50 mm, 150 N, 2 pl/rulle
Kallskum 38/75 mm, 150 N, 1 pl/rulle
Kallskum 38/100 mm, 150 N, 1 pl/rulle

Kallskum 44 kg/m³
Kallskum, 44 kg/m³, med hårdhet 195 N. Används bland annat till sitsar, madrasser och liknande. Kallskum(kallas även högelastiskt skum) har högre kvalitet, bättre
känsla och längre livslängd än polyeter. Den klarar brandkraven enligt Cal 117
sektion A och D. Säljs i plattor som är 120 x 200 cm. Vid beställning ska antal rullar
anges, inte antal plattor. Krympförpackningen är en transportförpackning som bör
öppnas omgående. Svensktillverkat.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6044020
6044030
6044040
6044050
6044075
6044100

Kallskum 44/20 mm, 195 N, 4 pl/rulle
Kallskum 44/30 mm, 195 N, 3 pl/rulle
Kallskum 44/40 mm, 195 N, 2 pl/rulle
Kallskum 44/50 mm, 195 N, 2 pl/rulle
Kallskum 44/75 mm, 195 N, 1 pl/rulle
Kallskum 44/100 mm, 195 N, 1 pl/rulle

Stoppningsmaterial-Labyrinth
artikel: 6010031

Labyrinth är ett elastisk, fjädrande och transparent stoppningsmaterial som kan
nyttjas inom de flesta användningsområden: möbler, madrasser, båtdynor, husvagnsdynor och utemöbler. Materialets utseende och uppbyggnad påminner närmast om
hairlok. Materialet är helt återvinningsbart, anti-allergiskt, tvättbart och fukttåligt.
Labyrinth ger dig den högsta komforten och det mest hållbara valet för professionell användning. De hygeniska egenskaperna gör Labyrinth lämplig inom medicinsk
eller institutionell användning. Säljs i plattor med måtten: 1200 x 2000 x 30 mm.
Bredd (cm): 120
Innehåll: 100% Polyolifine Elastromer
Densitet (kg/m³): 60 +-5
Längd (cm): 200 +-1
Tjocklek (mm): 30
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Stoppningsmaterial-Labyrinth
artikel: 6010032

Labyrinth är ett elastisk, fjädrande och transparent stoppningsmaterial som kan
nyttjas inom de flesta användningsområden: möbler, madrasser, båtdynor, husvagnsdynor och utemöbler. Materialets utseende och uppbyggnad påminner närmast om
hairlok. Materialet är helt återvinningsbart, anti-allergiskt, tvättbart och fukttåligt.
Labyrinth ger dig den högsta komforten och det mest hållbara valet för professionell användning. De hygeniska egenskaperna gör Labyrinth lämplig inom medicinsk
eller institutionell användning. Säljs i plattor med måtten: 1200 x 2000 x 50 mm.
Bredd (cm): 120
Innehåll: 100% Polyolifine Elastromer
Densitet (kg/m³): 60 +-5
Längd (cm): 200 +-1
Tjocklek (mm): 50

Polyeter 28 kg/m³
Svensktillverkad polyeter, 28 kg/m³, med hårdhet 145 N. Används bland annat till
ryggar och enklare sitsar. Säljs i plattor som har storlek 120 x 200 cm. Vid beställning ska antal rullar anges, inte antal plattor. Krympförpackningen är en transportförpackning som ska öppnas omgående.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6028007
6028011
6028020
6028030
6028040
6028050
6028060
6028075
6028100

Polyeter 28/5 mm, 8 pl/rulle, 145 N
Polyeter 28/10 mm, 4 pl/rulle, 145 N
Polyeter 28/20 mm, 4 pl/rulle, 145 N
Polyeter 28/30 mm, 3 pl/rulle, 145 N
Polyeter 28/40 mm, 2 pl/rulle, 145 N
Polyeter 28/50 mm, 2 pl/rulle, 145 N
Polyeter 28/60 mm, 1 pl/rulle, 145 N
Polyeter 28/75 mm, 1 pl/rulle, 145 N
Polyeter 28/100 mm, 1 pl/rulle, 145 N

Polyeter 30 kg/m³
Polyeter, 30 kg/m³, med hårdhet 160 N. Används bland annat till ryggar och enklare sitsar. Säljs i plattor som har storlek 120 x 200 cm. Vid beställning ska antal
rullar anges, inte antal plattor. Krympförpackningen är en transportförpackning
som ska öppnas omgående.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

6030020
6030030
6030050
6030075
6030100

Polyeter 30/20 mm, 4 pl/rulle, 160 N, grå
Polyeter 30/30 mm, 3 pl/rulle, 160 N, grå
Polyeter 30/50 mm, 2 pl/rulle, 160 N, grå
Polyeter 30/75 mm, 1 pl/rulle, 160 N, grå
Polyeter 30/100 mm 1 pl/rulle, 160 N, grå
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Polyeter 35 kg/m³
Svensktillverkad polyeter, 35 kg/m³, med hårdhet 155 N. Används bland annat till
sitsar och liknande. Säljs i plattor som har storlek 120 x 200 cm. Vid beställning ska
antal rullar anges, inte antal plattor. Krympförpackningen är en transportförpackning som ska öppnas omgående.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6035015
6035020
6035025
6035030
6035040
6035050
6035060
6035075
6035100
6035120

Polyeter 35/15 mm, 5 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/20 mm, 4 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/25 mm, 3 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/30 mm, 3 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/40 mm, 2 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/50 mm, 2 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/60 mm, 1 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/75 mm, 1 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/100 mm, 1 pl/rulle, 155 N
Polyeter 35/120 mm, 1 pl/rulle, 155 N

Polytexprodukter (pytt i panna)
Polytex används bland annat där det behövs en produkt som ger väldigt hög bärighet, eller som grund under annat mjukare skum. Polytex, eller mer alldagligt pytt
i panna, består av söndermalt spill från skumproduktion som under högt tryck
fixeras med lim. Detta ger en produkt med både hög densitet och hög hårdhet.
Eftersom tillgången på vilket spill som används varierar så kan densitet och hårdhet
variera mellan leveranser. Säljs i plattor, 124 x 204 cm. Beställes i antal rullar, inte
plattor.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6050010
6050015
6050020
6050025
6050030
6050040
6050050

Polytex 10 mm, 4 pl/rulle
Polytex 15 mm, 2 pl/rulle
Polytex 20 mm, 2 pl/rulle
Polytex 25 mm, 2 pl/rulle
Polytex 30 mm, 1 pl/rulle
Polytex 40 mm, 1 pl/rulle
Polytex 50 mm, 1 pl/rulle

Supersoft Kallskum 45 kg/m³
Supermjuk kallskum, 45 kg/m³, med hårdhet bara 70 N. Används som svep eller
toppskum på dynor och liknande. Säljs i plattor, 120 x 200 cm. Vid beställning ange
antal rullar, inte antal plattor. Krympförpackning som bör öppnas omgående.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6045020
6045030

Kallskum 45/20 mm, 4 pl/rulle, 70 N
Kallskum 45/30 mm, 3 pl/rulle, 70 N

Laminat
Tunn polyesterväv laminerad på 8 alternativt 3 mm polyester, som är 21 kg/m3 och
har hårdhetsindex 160 N.
ARTIKEL

BESKRIVNING

2120060
2120090
2120091
2120180
2125060
2125090
2125091
2125180
2125200

Laminat Vita 8 mm, 60 cm, brun, 30 m/rulle
Laminat Vita 8 mm, 90 cm, brun, 30 m/rulle
Laminat Vita 8 mm, 90 cm, brun, 15 m/rulle
Laminat Vita 8 mm, 180 cm, brun, 30 m/rulle
Laminat Vita 3 mm, 60 cm, brun, 50 m/rulle
Laminat Vita 3 mm, 90 cm, brun, 50 m/rulle
Laminat Vita 3 mm, 90 cm, brun, 25 m/rulle
Laminat Vita 3 mm, 180 cm, brun, 50 m/rulle
Laminat Vita 5 mm, 140 cm, brun, 50 m/rulle
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Plymåfilm
Plymåfilm är en plastfilm med tjocklek 9 µm(0,009 mm) som är tillverkad av
polyetenplast. Filmen kan användas inom olika områden, exempelvis till skäranläggningar eller plymåmaskiner med vacuumbord.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1470110
1470120
1470150

Plymåfilm 100 cm, 20-30 kg/rle
Plymåfilm 120 cm, 20-30 kg/rle
Plymåfilm 150 cm, 20-30 kg/rle

Trikåväv 35 cm, 10 kg (ca: 250 m/rle)
artikel: 1470035

Tunn strumpa i viskos som används till dynor, madrasser och liknande. Eftersom
den ligger på rulle så är den perfekt att jobba med när man har varierande storlek
på jobben. Trikåväven träs överdynan för att underlätta arbetet med att sedan trä
på tygöverdraget. Bredden på strumpan är 35 cm, men med sin flexibilitet kan den
enkelt användas på dynor som är upp till 120 cm breda. För bredare dynor eller
madrasser så finns den även i bredden 55 cm. Väven säljs på rulle med 10 kg och
det är cirka 250 meter på en rulle. Finns även som strumpa som är svetsad i en
ände. Heter då trikåväv 130 x 30.

Trikåväv 130x30 cm, 100 st/fp
artikel: 1470040

Tunn strumpa, svetsad i en ände, som är tillverkad i viskos. Används till dynor,
madrasser och liknande. Trikåväven träs över dynan för att underlätta arbetet med
att sedan trä på tygöverdraget.
Storleken på strumpan är 30 cm bred och 130 cm lång, men med sin flexibilitet kan
den enkelt användas på dynor som är upp till 120 cm breda. Finns även på rulle i
bredderna 35 och 55 cm.
Strumpan säljs i förpackning med 100 styck.

Trikåväv 55 cm, 10 kg (ca: 160 m/rle)
artikel: 1470055

Tunn strumpa i viskos som används till dynor, madrasser och liknande. Eftersom
den ligger på rulle så är den perfekt att jobba med när man har varierande storlek
på jobben. Trikåväven träs över dynan för att underlätta arbetet med att sedan trä
på tygöverdraget. Bredden på strumpan är 55 cm, men med sin flexibilitet kan den
enkelt användas på dynor och madrasser som är upp till 200 cm breda. För smalare
dynor eller madrasser så finns den även i bredden 35 cm. Väven säljs på rulle med
10 kg och det är cirka 160 meter på en rulle.

Nylontrikåväv 28 cm, härvor, 7828,
18kg/kart
artikel: 1470060

Trikåväv i nylon som säljs i härvor och inte som de övriga, i rulle. Användningsområdet är detsamma som för de övriga trikåvävarna. Bredden är 28 cm. Säljs i
kartong om 21 kg.
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Flamestop ullfilt, bredd 137 cm, 200 g/m²
artikel: 2600070

Ullfilt tillverkad av 90 % ull och 10 % aramid som är belagd med polypropylen.
Används i möbler som skall klara höga brandkrav. Är godkänd för de engelska så
kallade Interliner-kraven, d.v.s. BS 5852: Part 2-1982, crib 5. Väven är 137 cm
bred och väger 200 g/m². Finns enbart i naturfärg.
Säljs på avmätning eller i helrulle med 50 meter.

Engelsk kant (1 m/längd)
artikel: 6051011

Framkantslist tillverkad av söndermalt spill från skumproduktion som under högt
tryck pressas och profilsågas till rätt design. Densitet 135 kg/m³.

Ullvadd 75 cm, 300 g/m², 30 m/rle
artikel: 6100080

En kardad non-woven ull (70-80% ull) med inblandning av polyester (20-30% polyester) som är fixerad via värme (så kallad termisk process). Polyesterns inblandning
krävs för att den termiska fixeringen skall fungera. Vadden kan användas till många
områden, exempelvis sadelmakeriarbeten och möbler. Vadden väger ca 300 g/m²
och bredden är 75 cm. Säljs enbart i krympförpackad rulle med 30 meter. Krympförpackningen är en transportförpackning som bör öppnas så snart som möjligt
efter mottagandet. Vadden är certifierat enligt Öko-Tex Standard 100 (produktklass
I) med certifikatsnummer Ö 01-104.

Gråvadd nålad 75 cm, 700 g/m²,
20 m/rulle
artikel: 6155106

Traditionell gråvadd tillverkad av industritextilspill med en blandning av bomull ,
ull och polyester men även annat innehåll kan förekomma. Merparten är bomullstextilfiber. Fibrerna fixeras mekaniskt via nålning.Vadden väger ca: 700 g/m² och
bredden är 75 cm. Eftersom detta är en produkt som är tillverkad av återvunnet
material tillåts den ha ganska stora toleranser på tekniska data (ex. vikt och tjocklek). Säljs enbart i krympförpackad rulle med 20 meter. Gråvadden är återvinningsbar. Krympförpackningen är en transportförpackning som bör öppnas så snart som
möjligt efter mottagandet.

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

103

Vadd & Comforel

Blandvadd bomull 75 cm, 400 g/m²,
20 m/rulle
artikel: 6155108

En fluffig blandvadd bestående av 50-60% kardad non-woven bomull blandat med
40-50% polyesterfiber. Vadden är termofixerad, vilket innebär att fibrerna hålls
samman efter en värmeprocess. Detta gör att vadden blir luftig, mjuk och fin.
Vadden levereras krympförpackad i rulle om 20 meter och den väger 400 g/m².
Krympförpackningen är en transportförpackning som bör öppnas så snart som
möjligt efter mottagandet.

Bomullsvadd vit 100 cm, 450 g/m²,
20 m/rulle
artikel: 6155107

Slät och fin nålad vadd som består av återvunnen bomullsfiber utan fröskal blandat
med polyesterfiber, 75-80 % bomull. Detta ger en vadd som kan användas där det
ställs höga krav på släthet eller där man vill ha en produkt som är helt tageltät.
Bredden är 100 cm och den väger 450 g/m². Vadden är tvättbar i 30 grader och ska
dropptorkas.
Säljs på rulle med 20 meter. Återvinningsmässigt så avger vadden endast koldioxid
och vatten vid förbränning. Krympförpackningen är en transportförpackning som
bör öppnas så snart som möjligt efter mottagandet.

Comforel bollfiber, 2 kg/fp
artikel: 6150104

Comforel är små fluffiga bollar tillverkade av Dacron-polyester. De används på
samma sätt som dun och fjäder och ger en mjuk och skön känsla samtidigt som den
behåller sin fluffighet. Den kan användas till allt från prydnadskuddar och sovkuddar till plymåer med lös fyllning kan tvättas i maskin i 60° vattentvätt. Artikeln säljs
i förpackning som innehåller 2 kg.

Stopp- & fyllnadsvadd, polyester, 5 kg/fp
artikel: 6120100

Lös polyesterfiber som kan användas till mycket, ex. till att stoppa mjukisdjur, kuddar eller liknande. Vanlig på textilslöjden i skolor. Säljs i förpackning med 5 kg.
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Stopp & fyllnadsvadd, polyester, 250 g/fp
artikel: 6120250

Lös polyesterfiber som kan användas till mycket, ex. till att stoppa mjukisdjur, kuddar eller liknande. Vanlig på textilslöjden i skolor. Säljs i förpackning med 0,25 kg,
antingen styckvis eller i säck med 30 st.

Fiberspring 150 cm, 400 gr/m², 20 m/rle
artikel: 6150052

Termiskt bunden polyesterfiber. Fiberspring innehåller 100% polyester och är en
vadd med hög bärighet och komfort, som kan användas inom många områden och
är formstabil. Den är vanlig inom möbeltapetseri, bädd och stoppningar m.m.
Vadden är certifierad enligt Öko-Tex Standard 100 (produktklass I). Denna variant
väger 400 g/m² och bredden är 150 cm. Säljs på rulle med 20 meter. Krympförpackningen är en transportförpackning som bör öppnas så snart som möjligt efter
mottagandet. Produkten är återvinningsbar.

Polyestervadd 300 g 75 cm 25 m/rulle
artikel: 6155110

Termiskt fixerad vadd i 100 % polyester. Polyestervadd är en vadd med bra bärighet
och komfort, som kan användas inom många områden. Den är vanlig inom möbeltapetseri, stoppningar m.m.
Denna variant väger 300 g/m² och bredden är 75 cm. Säljs på rulle med 25 meter.
Krympförpackningen är en transportförpackning som bör öppnas så snart som
möjligt efter mottagandet.

Polyestervadd 300 g 90 cm 25 m/rulle
artikel: 6155111

Termiskt fixerad vadd i 100 % polyester. Polyestervadd är en vadd med bra bärighet
och komfort, som kan användas inom många områden. Den är vanlig inom möbeltapetseri, stoppningar m.m.
Denna variant väger 300 g/m² och bredden är 90 cm. Säljs på rulle med 25 meter.
Krympförpackningen är en transportförpackning som bör öppnas så snart som
möjligt efter mottagandet.

Polyestervadd 100 g 150 cm 75 m/rulle
artikel: 6155114

Termiskt fixerad vadd i 100 % polyester. Polyestervadd är en vadd med bra bärighet
och komfort, som kan användas inom många områden. Den är vanlig inom möbeltapetseri, stoppningar m.m. Denna variant väger 100 g/m²och bredden är 150 cm.
Säljs på rulle med 75 meter. Krympförpackningen är en transportförpackning som
bör öppnas så snart som möjligt efter mottagandet.
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Polyestervadd 200 g 150 cm 40 m/rulle
artikel: 6155116

Termiskt fixerad vadd i 100 % polyester. Polyestervadd är en vadd med bra bärighet
och komfort, som kan användas inom många områden. Den är vanlig inom möbeltapetseri, stoppningar m.m.
Denna variant väger 200 g/m² och bredden är 150 cm. Säljs på rulle med 40 meter.
Krympförpackningen är en transportförpackning som bör öppnas så snart som
möjligt efter mottagandet.

Polyestervadd 300 g 150 cm 25 m/rulle
artikel: 6155117

Termiskt fixerad vadd i 100 % polyester. Polyestervadd är en vadd med bra bärighet
och komfort, som kan användas inom många områden. Den är vanlig inom möbeltapetseri, stoppningar m.m. Denna variant väger 300 g/m² och bredden är 150 cm.
Säljs på rulle med 25 meter. Krympförpackningen är en transportförpackning som
bör öppnas så snart som möjligt efter mottagandet.
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Bomullsband

Färgade bomullsband
Band i bomull som används som knytband, i sömnad eller liknande. Säljs på hel
rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4610114
4610414
4611014
4611314
4611614
4623204
4623206

Bomullsband, 15 mm, röd, 100 m/rulle
Bomullsband, 15 mm, svart, 100 m/rulle
Bomullsband, 15 mm, vit, 100 m/rulle
Bomullsband, 15 mm, grå, 100 m/rulle
Bomullsband, 15 mm, beige, 100 m/rulle
Bomullsband, 30 mm, svart, 50 m/rulle
Bomullsband 3625, 32 mm, brun, 50 m/rulle

Oblekta bomullsband
Band i bomull som används som knytband, i sömnad eller liknande. Säljs på hel
rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4610014
4620020
4620025
4623200

Bomullsband, 15 mm, oblekt, 50-100 m/rulle
Bomullsband 32200, 20 mm, oblekt, 50-100 m/rle
Bomullsband 32200, 25 mm, oblekt, 200 m/rle
Bomullsband 3625, 30 mm, oblekt, 50 m/rulle

Klips Elastrong 60 mm
artikel: 4505030

Beslag för att fästa elastrong i fräst spår i möbelstomme. Kläms över bandet så hullingarna på beslaget låser fast i bandet. Säljs styckvis.

Dubbelkrok 60 mm
artikel: 4505031

Beslag som sätts på elastrong i bredden 60 mm. Man får då en krok på vardera sidan
om bandet. Används oftast till att kroka fast banden i rörstomme av metall. Säljs
styckvis.

Metallkrok 30 mm 7302
artikel: 4505032

Enkel krok som passar till band som är 25-30 mm breda. Säljs styckvis.
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Elastrong 050 50 mm, 100 m/rulle
artikel: 4500050

Elastrong 050 är ett resårband, 50 mm bred, som används i möbler. Det är väldigt
töjbart och passar därför till ex. nack- eller ryggdelar i en möbel. Det kan töjas ut
med ca 85% av sin längd.
Säljs på rulle med 100 meter.

Elastrong 060 60 mm, 100 m/rulle
artikel: 4500060

Elastrong 060 är ett resårband, 60 mm bred, som används i möbler. Det är väldigt
töjbart och passar därför till ex. nack- eller ryggdelar i en möbel. Det kan töjas ut
med ca 85% av sin längd.
Säljs på rulle med 100 meter.

Elastrong 160 nacke, 100 m/rulle
artikel: 4500160

Elastrong 160 är ett resårband, 60 mm bred, som används i möbler. Det är väldigt
töjbart och passar därför till ex. nack- eller ryggdelar i en möbel. Det kan töjas ut
med ca 100% av sin längd.
Säljs på rulle med 100 meter.

Elastrong 260 E rygg, grön, 100 m/rulle
artikel: 4500260

Elastrong 260 är ett resårband, 60 mm bred, som används i möbler. Det är ganska
töjbart och passar därför till ex. ryggdelar i en möbel. Det kan töjas ut med ca 80%
av sin längd.
Säljs på rulle med 100 meter.

Furniweb 150, 100 m/rulle
artikel: 4550150

Kraftigt resårband, 50 mm bred, som används till ryggar i möbler. Säljs på rulle
med 100 meter.
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Elastrong 450 sits, 100 m/rulle
artikel: 4500450

Elastrong 450 är ett resårband, 50 mm bred, som används i möbler. Det är ganska
stumt och passar därför till ex. sitsar i möbler. Kan töjas ut med ca 60% av sin
längd.
Säljs på rulle med 100 meter.

Elastrong 460 BN sits, 100 m/rulle
artikel: 4500460

Elastrong 460 är ett resårband, 60 mm bred, som används i möbler. Det är ganska
stumt och passar därför till ex. sitsar i möbler. Kan töjas ut med ca 60% av sin
längd. Säljs på rulle med 100 meter.

Elastrong 470 E sits, 100 m/rulle
artikel: 4500470

Elastrong 470 är ett resårband, 70 mm bred, som används i möbler. Det är ganska
stum och passar därför till ex. sitsar i möbler. Kan töjas ut med ca 60% av sin längd.
Säljs på rulle med 100 meter.

Linor i bomull
Våra olika kvaliteter och tjocklekar av linor i bomull kan användas till många olika
saker. De är dock vanligast som kärna till keder. Som kederlina ger de en keder som
är mjuk och följsam.Samtliga kan maskintvättas i 40° C. Säljs på hel rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4630020
4630030
4630040
4630050
4631060
4670030
4670040
4670050

Bomullslina 2 mm, 300 m/rulle
Bomullslina 3 mm, 150 m/rulle
Bomullslina 4 mm, 150 m/rulle
Bomullslina 5 mm, 100 m/rulle
Bomullslina 6 mm, 100-130 m/rulle
Bomullslina Botman, 3 mm, 800 m/rulle
Bomullslina Botman, 4 mm, 400 m/rulle
Bomullslina Botman, 5 mm, 300 m/rulle
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Linor i plast
Linor helt i plast ger en keder som är ganska hård men ändå följsam. Eftersom de
inte tar åt sig någon fukt eller vatten så passar de särskilt bra till bilar, båtar och
andra fuktiga miljöer.Plastbult är gjord i PVC och Kedersnöre är tillverkad i EVAplast (förkortning för etenvinylacetat). Samtliga varianter säljs på hel rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4632021
4632030
4632031
4632050
4814713
4814714
4814715

Plastbult 2,1 mm, 600 m/rulle
Plastbult 3,0 mm, 300 m/rulle
Plastbult 3,0 mm, 1200 m/rulle
Plastbult 5,0 mm, 100 m/rulle
Kedersnöre 3 mm 1500 m, 1471-030
Kedersnöre 4 mm 800 m, 1471-040
Kedersnöre 5 mm 500 m, 1471-050

Linor i polypropen
Kederlina i polypropen som är lite stabilare än de flesta andra. Ger en keder som är
lite mindre följsam, men väldigt formstabil. Kan maskintvättas i 60° C. Säljs på hel
rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4636030
4636040
4636050

Lina Futura, 3 mm, 300 m/rulle
Lina Futura, 4 mm, 150 m/rulle
Lina Futura, 5 mm, 150 m/rulle

Somcord
Lina av krossad pappersmassa som är omtvinad med ett glest nät av trådar. Kan
exempelvis användas som kärna till keder eller liknande. Somcord är en lina som
ger en jämn och stabil keder som inte krymper eller ändrar form. Kan ej tvättas.
Säljs på hel rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4631132
4631140
4631147
4631164
4631180
4631210
4631215
4631225

Somcord F4, 3,2 mm, 500 m/rulle
Somcord F5, 4,0 mm, 400 m/rulle
Somcord F6, 4,7 mm, 300 m/rulle
Somcord F8, 6,4 mm, 200 m/rulle
Somcord F10, 8,0 mm, 130 m/rulle
Somcord F14, 11,0 mm, 65 m/rulle
Somcord F24, 20,0 mm, 100 m/rulle
Somcord F32, 25,0 mm, 50 m/rulle

Svarta persiennlinor
Serie med svart flätad tålig lina i polyester. Används bland annat vid montering av
knappar och puskor eller vid neddragningar och liknande ändamål. Säljs på rulle
med 500 meter.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

4215021
4217014

Persiennlina 2,0 mm, svart, 500 m/rulle
Persiennlina 1,5 mm, svart, 500 m/rulle
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Vita persiennlinor
Serie med vit flätad tålig lina i polyester Används bland annat vid montering av
knappar och puskor eller vid neddragningar och liknande ändamål. Säljs på rulle
med 500 meter.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4215010
4215012
4215014
4215020
4215028

Persiennlina 1,0 mm, vit, 500 m/rulle
Persiennlina 1,2 mm, vit, 500 m/rulle
Persiennlina 1,5 mm, vit, 500 m/rulle
Persiennlina 2,0 mm, vit, 500 m/rulle
Persiennlina 3,0 mm, vit, 500 m/rulle

Knapplina strong, ca: 500 m/rulle
artikel: 4218000

Vaxad stark lina i PA som används vid montering av knappar och puskor, men även
till neddragningar och liknande. Säljs på rulle med cirka 500 m.

Resårgarn
Resårgarn i naturfiber (hampa) för att snöra resårhus och ryggresårhus. Varje nystan
väger 0,5 kg. Säljs i kartong med 3 kg (6 nystan).
ARTIKEL

BESKRIVNING

3205500
3205510

Ryggresårgarn, 3 kg/kartong
Resårgarn extra prima, 3 kg/kartong

Seaming
Handsömnadsgarn för avsömnad av stoppningar. Tillverkad av 100 % lin. Varje rulle
väger 0,2 kg och innehåller från ca 380 meter i den tunnaste (2-trådiga) till ca 150
meter i den tjockaste (5-trådiga). Säljs i kartong med 10 nystan (2 kg).
ARTIKEL

BESKRIVNING

3207503
3207504
3207705

Seaming 3-trådig, 2 kg/kartong
Seaming 4-trådig, 2 kg/kartong
Seaming 5-trådig, polerad, 2 kg/kartong

Sadelgjord Polylin Natur 50 mm
artikel: 3100525

Sadelgjord Polylin är en blandning med 50 % Lin och 50 % Polypropen. Säljs i rul�lar om 50 mtr.
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Hampasadelgjord extra, bredd 35 mm,
60 m/rulle
artikel: 3125035

35 mm bred sadelgjord i hampa. Används främst till synliga flätningar, men kan
även användas som grundstoppning i exklusiva möbler där 60 mm är för brett. Säljs
på hel rulle med 60 meter.

Hampasadelgjord KV 25, bredd 60 mm,
60 m/rulle
artikel: 3125050

60 mm bred sadelgjord i hampa. Används i möbler med synligt flätade band där det
skall var en något tunnare gjord. Kan även användas till andra områden. Säljs på hel
rulle med 60 meter.

Hampasadelgjord KV 25, bredd 60 mm,
25 m/rulle
artikel: 3125051

60 mm bred sadelgjord i hampa. Används i möbler med synligt flätade band där det
skall var en något tunnare gjord. Kan även användas till andra områden. Säljs på hel
rulle med 60 meter.

Hampasadelgjord extra, bredd 60 mm,
60 m/rulle
artikel: 3125060

60 mm bred sadelgjord i hampa. Används främst till möbler med synligt flätade
band, men kan även användas som grundstoppning i exklusiva möbler. Säljs på hel
rulle med 60 meter.

Jutesadelgjord H 1, bredd 35 mm,
60 m/rulle
artikel: 3105035

35 mm bred sadelgjord i jute. Används ofta till grundstoppningar där den vanliga
bredden 60 mm, är för bred. Säljs på hel rulle med 60 meter.

112

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Sadelgjordar

Jutesadelgjord H 1, bredd 60 mm,
60 m/rulle
artikel: 3105060

Sadelgjord i jute som är 60 mm bred. Vår storsäljare när det gäller gjordar. Används
normalt till grundstoppning i möbler, men kan även användas till andra områden.
Säljs på hel rulle med 60 meter.

Jutesadelgjord 70 mm 25 m/rulle
artikel: 3125064

Sadelgjord i jute som är 70 mm bred. Används normalt till grundstoppning i möbler, men kan även användas till andra områden. Säljs på hel rulle om 25 meter.

Linnesadelgjord 60 mm, blekt, 50 m/rle
artikel: 3100500

Gräddvit sadelgjord i lin, 60 mm bred, som oftast används till möbler med synligt
flätad sadelgjord. Tjock och exklusiv kvalitet som ger ett lyxigt intryck. Säljs på hel
rulle med 50 meter.

Linnesadelgjord 50 mm, blå, 50 m/rle
artikel: 3100505

Blå, 50 mm bred, sadelgjord i lin. Används oftast till synliga flätningar. Säljs på hel
rulle med 50 meter
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Linnesadelgjord 50 mm, blå, 25mtr/rle
artikel: 3100506

Blå, 50 mm bred, sadelgjord i lin. Används oftast till synliga flätningar. Säljs på hel
rulle med 25 meter

Linnesadelgjord 50 mm, natur, 50 m/rle
artikel: 3100516

Naturfärgad, 50 mm bred, sadelgjord i lin. Används oftast till synliga flätningar.
Säljs på hel rulle med cirka 50 meter. (Obs: kan ej kombineras med linnesadelgjord
natur i 25 m rulle.)

Linnesadelgjord 60 mm, natur,
extra kraftig 50 mtr
artikel: 3100517

Extra kraftig sadelgjord som oftast används vid synlig flätning av sadelgjord eller till
andra användningsområden där det krävs extremt hög hållfasthet. Bredd 60 mm.
Säljs på hel rulle med cirka 50-60 meter.

Linnesadelgjord 60 mm, svart, 50 m/rle
artikel: 3100518

Svart, 60 mm bred, sadelgjord i lin. Används oftast till synliga flätningar. Finns på
hel rulle med 50 meter

Linnesadelgjord 50 mm, natur, 50 m/rle
Fintrådig
artikel: 3100519

Naturfärgad sadelgjord i lin som är 50 mm bred fintrådig. Används oftast till synliga
flätningar.
Säljs på hel rulle med cirka 50 meter.
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Linnesadelgjord 50 mm natur 25 mtr/rle
artikel: 3100520

Naturfärgad, 50 mm bred, sadelgjord i lin. Används oftast till synliga flätningar.
Säljs på hel rulle med cirka 25 meter. (Obs: kan ej kombineras med linnesadelgjord
natur i 50 m rulle.)

Linnesadelgjord 50 mm, svart, 25 m/rle
artikel: 3100521

Svart, 50 mm bred, sadelgjord i lin. Används oftast till synliga flätningar. Säljs på
hel rulle med 25 meter.

PP-Band
Syntetband i PP som kan användas bland annat till tekniska detaljer och sömnad.
Bandet är UV-stabilt och kan därför användas även utomhus. Brottstyrkan är från
208 kg på den smalaste (19 mm) till 468 kg på den bredaste (50 mm). Säljs på hel
rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4560020
4560021
4560025
4560026
4560030
4560031
4560040
4560041
4560050
4560051

Polypropenband 20 mm, Vit, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 20 mm, Svart, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 25 mm, Vit, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 25 mm, Svart, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 30 mm, Vit, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 30 mm, Svart, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 40 mm, Vit, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 40 mm, Svart, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 50 mm, Vit, UV-stabil, 50 m/rle
Polypropenband 50 mm, Svart, UV-stabil, 50 m/rle

Spänne nylon
Spännet används till polypropenband. Säljs i st.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4560100
4560105

Spänne nylon, svart, 20 mm, 2 delar
Spänne nylon, svart, 25 mm, 2 delar
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Stumma band i PP & PES

Texturiserade polyesterband
Ett band i polyester, men med textur som gör att det inte ser plastigt ut. Bandet
kan användas till mycket, men ses oftast som synligt flätad sadelgjord på möbler
eller liknande. Finns i olika bredder och färger
ARTIKEL

BESKRIVNING

4626003
4626004
4627004
4627016
4627017

Text. polyesterband, 35 mm, Grön, 50 m/rle
Text. polyesterband, 35 mm, Svart, 50 m/rle
Text. polyesterband, 50 mm, Svart, 50 m/rle
Text. polyesterband, 50 mm, Natur, 50 m/rle
Text. polyesterband, 50 mm, Ljusbeige, 50 m/rle

Elastiska band
Serie med traditionellt resårband i bredder från 7 mm till 50 mm. Används till olika
sömnadsdetaljer. Säljs i hel rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4510626
4510630
4510635
4523004
4523007
4523010
4523012
4523015
4523020
4523025

Resårband 5572, 50 mm, oblekt, 25 m/rle
Resårband 5572, 50 mm, svart, 25 m/rle
Resårband 5572, 20 mm, svart, 25 m/rle
Resårband 43001, 7 mm, svart, 150 m/rle
Resårband 43001, 7 mm, oblekt, 150-250 m/rle
Resårband 43001, 10 mm, oblekt, 100 m/rle
Resårband 43001, 12 mm, oblekt, 200 m/rle
Resårband 43001, 15 mm, oblekt, 100 m/rle
Resårband 43001, 20 mm, oblekt, 100 m/rle
Resårband 43001, 25 mm, oblekt, 100 m/rle

Elastiska linor
Elastisk lina, (vit med blå rand eller helsvart) med kraftig resår. Kan användas både
utomhus och inomhus. Säljs på rulle med 50 eller 100 meter.
ARTIKEL

BESKRIVNING

1310504
1310506
1310514
1310516

Gummilina 4 mm, vit, 100 mtr/rle
Gummilina 6 mm, vit, 50 mtr/rle
Gummilina 4 mm, svart, 100 -150 mtr/rle
Gummilina 6 mm, svart, 50 mtr/rle

Pirelli
Kraftig slät resår med ganska liten elsasticitet. Används som bärande band i möbler
och liknande. Säljs på rulle med 50 meter.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

4540050
4540060

Pirelli 51 mm, 50 m/rulle
Pirelli 57 mm, 50 m/rulle
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Resårband 3160
Resårband 3160 är en serie resårband som innehåller fler gummitrådar än vanligt
resårband. Detta ger en kraftigare resår. Används till olika sömnadsdetaljer. Färgen
är oblekt och den säljs i hel rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4531610
4531612
4531615
4531620
4531625

Resårband 3160, 10 mm, oblekt, 100 m/rle
Resårband 3160, 12 mm, oblekt, 100 m/rle
Resårband 3160, 15 mm, oblekt, 70 m/rle
Resårband 3160, 20 mm, oblekt, 100 m/rle
Resårband 3160, 25 mm, oblekt, 50 m/rle

Resårbandspännen
artikel: 4515100

Enkelt förnicklat spänne som passar i sig självt. Spännet är utformat så att det enkelt hakas i ett annat spänne av samma sort. Det behövs alltså inte två olika spännen
för att få ett komplett set.
Används bland annat i längsbäddade bäddsoffor till att spänna fast den ihoprullade
bäddmadrassen, men kan även användas till andra saker. Band som är 25 mm breda
passar bäst i spännet.
Säljs i påse med 500 set (1000 st) eller i lösvikt.

Rynkband 532/21, 3 mm, 500 m/rulle
artikel: 4600010

3 mm brett band som används för att sy rynkor. Bandet sys in utsträckt samtidigt
som tyget sys med veck. Bandet gör sedan att tyget förblir veckat i sömmen. Bandet
är vitt och säljs på rulle med 500 meter.

Markislina 4 mm, 100 mtr/rle
artikel: 1310004

UV-beständig lina som passar till många användningsområden både utomhus och
inomhus. Tillverkad av polyester/silke. Säljs i rulle med 100 meter. Finns även i
tunnare varianter, men kallas då persiennlina.
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Bisband

Bisband 300-serien Nevotex
Dekorationsband till möbler, bredd cirka 11,5 mm. Banden i 300-serien är blanka
och det finns matchande möbelsnöre till samtliga (400-serien). Säljs på bunt med
25 meter. För att se färg, beställ vår karta (art.nr: 3307202) med färgprover och
kvalitetsprov.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

3303303
3303304
3303305
3303307
3303308
3303309
3303310
3303311
3303313
3303316
3303317
3303318
3303319
3303320
3303321
3303322
3303323
3303324
3303325
3303326
3303327
3303328
3303329
3303330
3303331

Bisband 303, guld, 25 m
Bisband 304, off-white, 25 m
Bisband 305, brun, 25 m
Bisband 307, beige, blå, rost, 25 m
Bisband 308, brun, 25 m
Bisband 309, silver, 25 m
Bisband 310, grå/silver, 25 m
Bisband 311, ljusblå/beige, 25 m
Bisband 313, blå, 25 m
Bisband 316, senap, 25 m
Bisband 317, mossgrön, 25 m
Bisband 318, grå/grön, 25 m
Bisband 319, grön, 25 m
Bisband 320, gammalrosa, 25 m
Bisband 321, mörkrosa, 25 m
Bisband 322, vinröd, 25 m
Bisband 323, röd, 25 m
Bisband 324, mörkröd, 25 m
Bisband 325, rost, 25 m
Bisband 326, brun, 25 m
Bisband 327, nougat, 25 m
Bisband 328, blå, 25 m
Bisband 329, ljusgrön, 25 m
Bisband 330, beige-brun, 25 m
Bisband 331, vit, 25 m
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Bisband

Bisband 500-serien Nevotex
Dekorationsband till möbler, bredd cirka 11,5 mm. Banden i 500-serien är matta
och det finns matchande möbelsnöre till samtliga (600-serien). Säljs på bunt med
25 meter.För att se färg, beställ vår karta (art.nr: 3307202) med färgprover och
kvalitetsprov.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3305501
3305503
3305504
3305508
3305509
3305511
3305512
3305515
3305516
3305517
3305518
3305519
3305521
3305523
3305524
3305525
3305526
3305527
3305530
3305531
3305532
3305533
3305534
3305535
3305536
3305537
3305539

Bisband 501, brun, 25 m
Bisband 503, blå, 25 m
Bisband 504, brun/grön, 25 m
Bisband 508, gammalrosa, 25 m
Bisband 509, vinröd, 25 m
Bisband 511, svart, 25 m
Bisband 512, gul/brun, 25 m
Bisband 515, sand, 25 m
Bisband 516, rost/beige, 25 m
Bisband 517, beige, 25 m
Bisband 518, beige, 25 m
Bisband 519, grön, 25 m
Bisband 521, mörkrosa/brun, 25 m
Bisband 523, ljusblå, 25 m
Bisband 524, grön, 25 m
Bisband 525, ljusgrön, 25 m
Bisband 526, off-white, 25 m
Bisband 527, röd, 25 m
Bisband 530, mörkröd, 25 m
Bisband 531, sand/blå, 25 m
Bisband 532, grön/beige, 25 m
Bisband 533, blålila, 25 m
Bisband 534, mörkgrå, 25 m
Bisband 535, grafitgrå, 25 m
Bisband 536, gråsvart, 25 m
Bisband 537, mullvad, 25 m
Bisband 539, vit, 25 m
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Bisband

Bisband Århus
Dekorationsband till möbler, bredd ca 12,0 mm. Matchande möbelsnöre finns till
de flesta färgerna. Säljs i bunt om 25 meter. För att se färg, beställ kollektionspärm
(art.nr 3307200) med färg- och kvalitetsprov.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

3308000
3308004
3308005
3308010
3308020
3308021
3308026
3308042
3308043
3308044
3308046
3308048
3308050
3308056
3308057
3308061
3308062
3308064
3308065
3308066
3308067
3308071
3308072
3308073
3308074
3308077
3308079
3308084
3308086
3308089
3308093
3308094
3308095
3308097
3308100
3308130
3308144
3308146
3308202
3308215
3308222
3308223
3308245
3308268
3308273
3308401
3308403
3308404
3308406
3308407
3308408
3308411
3308416
3308417
3308424
3308442
3308445
3308451
3308452
3308471
3308492
3308493
3308496

Bisband Århus 8000
Bisband Århus 8004
Bisband Århus 8005
Bisband Århus 8010
Bisband Århus 8020
Bisband Århus 8021
Bisband Århus 8026
Bisband Århus 8042
Bisband Århus 8043
Bisband Århus 8044
Bisband Århus 8046
Bisband Århus 8048
Bisband Århus 8050
Bisband Århus 8056
Bisband Århus 8057
Bisband Århus 8061
Bisband Århus 8062
Bisband Århus 8064
Bisband Århus 8065
Bisband Århus 8066
Bisband Århus 8067
Bisband Århus 8070
Bisband Århus 8072
Bisband Århus 8073
Bisband Århus 8074
Bisband Århus 8077
Bisband Århus 8079
Bisband Århus 8084
Bisband Århus 8086
Bisband Århus 8089
Bisband Århus 8093
Bisband Århus 8094
Bisband Århus 8095
Bisband Århus 8097
Bisband Århus 8100
Bisband Århus 8130
Bisband Århus 8144
Bisband Århus 8146
Bisband Århus 8202
Bisband Århus 8215
Bisband Århus 8222
Bisband Århus 8223
Bisband Århus 8245
Bisband Århus 8268
Bisband Århus 8273
Bisband Århus 8401
Bisband Århus 8403
Bisband Århus 8404
Bisband Århus 8406
Bisband Århus 8407
Bisband Århus 8408
Bisband Århus 8411
Bisband Århus 8416
Bisband Århus 8417
Bisband Århus 8424
Bisband Århus 8442
Bisband Århus 8445
Bisband Århus 8451
Bisband Århus 8452
Bisband Århus 8471
Bisband Århus 8492
Bisband Århus 8493
Bisband Århus 8496
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Bisband

Bisband Århus ull
Dekorationsband till möbler, bredd cirka 12,0 mm. För att se färg, beställ vår katalog. Vill uppmärksamma er på att färgavvikelse kan förekomma om man har gamla
provkartor. Säljs på bunt med 25 meter.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3309006
3309014
3309015
3309016
3309019
3309022
3309029
3309050

Bisband Ull Århus 9006
Bisband Ull Århus 9014
Bisband Ull Århus 9015
Bisband Ull Århus 9016
Bisband Ull Århus 9019
Bisband Ull Århus 9022
Bisband Ull Århus 9029
Bisband Ull Århus 9050

Möbelsnöre Århus ull
Dekorationssnöre till möbler, diameter cirka 5 mm. För att se exakt färg, beställ
katalog. Vill uppmärksamma er på att färgavvikelse kan förekomma om man har
gamla provkartor. Säljs på bunt med 12,5 meter.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3307902
3307904
3307907
3307909
3307911
3307912
3307916
3307922
3307923
3307924
3307925
3307926
3307927
3307942
3307943
3307949
3307952
3307954
3307955
3307957
3307959

Möbelsnöre Ull Århus 902
Möbelsnöre Ull Århus 904
Möbelsnöre Ull Århus 907
Möbelsnöre Ull Århus 909
Möbelsnöre Ull Århus 911
Möbelsnöre Ull Århus 912
Möbelsnöre Ull Århus 916
Möbelsnöre Ull Århus 922
Möbelsnöre Ull Århus 923
Möbelsnöre Ull Århus 924
Möbelsnöre Ull Århus 925
Möbelsnöre Ull Århus 926
Möbelsnöre Ull Århus 927
Möbelsnöre Ull Århus 942
Möbelsnöre Ull Århus 943
Möbelsnöre Ull Århus 949
Möbelsnöre Ull Århus 952
Möbelsnöre Ull Århus 954
Möbelsnöre Ull Århus 955
Möbelsnöre Ull Århus 957
Möbelsnöre Ull Århus 959
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Möbelsnöre

Möbelsnöre 400-serien Nevotex
Dekorationssnöre till möbler, Ø cirka 5 mm. Snörena i 400-serien är blanka och
det finns matchande bisband till samtliga (300-serien). Säljs på bunt med
12,5 meter (enstaka färger på bunt med 25 meter).För att se färg, beställ vår karta
(art.nr: 3307202) med färgprover och kvalitetsprov.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

3304401
3304402
3304404
3304405
3304406
3304407
3304408
3304409
3304410
3304411
3304412
3304413
3304416
3304417
3304418
3304419
3304420
3304422
3304423
3304424
3304425
3304426
3304427
3304428
3304429
3304430
3304431

Möbelsnöre 401, guld, 12,5 m
Möbelsnöre 402, guld, 12,5 m
Möbelsnöre 404, beige, 12,5 m
Möbelsnöre 405, brun, 12,5 m
Möbelsnöre 406, mörkrosa, 12,5 m
Möbelsnöre 407, mörkrosa, 12,5 m
Möbelsnöre 408, brun, 12,5 m
Möbelsnöre 409, silver, 12,5 m
Möbelsnöre 410, grå/silver, 12,5 m
Möbelsnöre 411, ljusblå/beige, 12,5 m
Möbelsnöre 412, blå/grön, 12,5 m
Möbelsnöre 413, blå, 12,5 m
Möbelsnöre 416, senap, 12,5 m
Möbelsnöre 417, mossgrön, 12,5 m
Möbelsnöre 418, grå/grön, 12,5 m
Möbelsnöre 419, grön, 12,5 m
Möbelsnöre 420, gammalrosa, 12,5 m
Möbelsnöre 422, vinröd, 12,5 m
Möbelsnöre 423, röd, 12,5 m
Möbelsnöre 424, mörkröd, 12,5 m
Möbelsnöre 425, rost, 12,5 m
Möbelsnöre 426, brun, 12,5 m
Möbelsnöre 427, nougat, 12,5 m
Möbelsnöre 428, blå, 12,5 m
Möbelsnöre 429, ljusgrön, 12,5 m
Möbelsnöre 430, beige-brun, 12,5 m
Möbelsnöre 431, vit, 12,5 m
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Möbelsnöre

Möbelsnöre 600-serien Nevotex
Dekorationssnöre till möbler, Ø cirka 5 mm. Snörena i 600-serien är matta och
det finns matchande möbelsnöre till samtliga (500-serien). Säljs på bunt med 12,5
meter.För att se färg, beställ vår karta (art.nr: 3307202) med färgprover och kvalitetsprov.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3306601
3306603
3306604
3306606
3306609
3306611
3306612
3306614
3306615
3306616
3306617
3306618
3306621
3306623
3306624
3306625
3306626
3306627
3306628
3306630
3306631
3306632
3306633
3306634
3306635
3306636
3306637
3306638
3306639

Möbelsnöre 601, brun, 12,5 m
Möbelsnöre 603, blå, 12,5 m
Möbelsnöre 604 brun/grön, 12,5 m
Möbelsnöre 606, senap
Möbelsnöre 609, vinröd, 12,5 m
Möbelsnöre 611, svart, 12,5 m
Möbelsnöre 612, gul/brun, 12,5 m
Möbelsnöre 614 ,rosa , 25 m
Möbelsnöre 615, sand, 12,5 m
Möbelsnöre 616, rost/beige, 12,5 m
Möbelsnöre 617, beige, 12,5 m
Möbelsnöre 618, beige, 12,5 m
Möbelsnöre 621, mörkrosa/brun, 12,5 m
Möbelsnöre 623, ljusblå, 12,5 m
Möbelsnöre 624, grön, 12,5 m
Möbelsnöre 625, ljusgrön, 12,5 m
Möbelsnöre 626, off-white, 12,5 m
Möbelsnöre 627, röd, 12,5 m
Möbelsnöre 628, nougat/grön, 12,5m
Möbelsnöre 630, mörkröd, 12,5 m
Möbelsnöre 631, sand/blå, 12,5m
Möbelsnöre 632, grön/beige, 12,5m
Möbelsnöre 633, blålila, 12,5 m
Möbelsnöre 634, mörkgrå, 12,5 m
Möbelsnöre 635, grafitgrå, 12,5m
Möbelsnöre 636, gråsvart, 12,5m
Möbelsnöre 637, mullvad, 12,5m
Möbelsnöre 638, rost/brun, 12,5m
Möbelsnöre 639, vit, 12,5m
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Möbelsnöre

Möbelsnöre Århus
Dekorationssnöre till möbler, Ø ca 5 mm. Matchande bisband finns till de flesta
färgerna. Säljs i bunt om 12,5 meter. För att se färg, beställ provkollektion (art.nr
3307200) med färg- och kvaltitetsprover.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

3307017
3307101
3307102
3307103
3307111
3307114
3307115
3307121
3307122
3307139
3307143
3307144
3307146
3307148
3307149
3307203
3307207
3307211
3307214
3307238
3307302
3307308
3307314
3307317
3307328
3307331
3307336
3307338
3307340
3307344
3307353
3307355
3307356
3307357
3307361
3307362
3307365
3307366
3307368

Möbelsnöre Århus 17
Möbelsnöre Århus 101
Möbelsnöre Århus 102
Möbelsnöre Århus 103
Möbelsnöre Århus 111
Möbelsnöre Århus 114
Möbelsnöre Århus 115
Möbelsnöre Århus 121
Möbelsnöre Århus 122
Möbelsnöre Århus 139
Möbelsnöre Århus 143
Möbelsnöre Århus 144
Möbelsnöre Århus 146
Möbelsnöre Århus 148
Möbelsnöre Århus 149
Möbelsnöre Århus 201
Möbelsnöre Århus 207
Möbelsnöre Århus 211
Möbelsnöre Århus 214
Möbelsnöre Århus 238
Möbelsnöre Århus 302
Möbelsnöre Århus 308
Möbelsnöre Århus 314
Möbelsnöre Århus 317
Möbelsnöre Århus 328
Möbelsnöre Århus 331
Möbelsnöre Århus 336
Möbelsnöre Århus 338
Möbelsnöre Århus 340
Möbelsnöre Århus 344
Möbelsnöre Århus 353
Möbelsnöre Århus 355
Möbelsnöre Århus 356
Möbelsnöre Århus 357
Möbelsnöre Århus 361
Möbelsnöre Århus 362
Möbelsnöre Århus 365
Möbelsnöre Århus 366
Möbelsnöre Århus 368

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Möbelsnöre

Möbelsnöre Århus (forts)
ARTIKEL

BESKRIVNING

3307370
3307372
3307373
3307377
3307378
3307380
3307382
3307384
3307386
3307388
3307390
3307391
3307395
3307397
3307504
3307505
3307515
3307516
3307517
3307523
3307524
3307545
3307568
3307571
3307590
3307591
3307592
3307595
3307596
3307702
3307726
3307727
3307745
3307776
3307777
3307790

Möbelsnöre Århus 370
Möbelsnöre Århus 372
Möbelsnöre Århus 373
Möbelsnöre Århus 377
Möbelsnöre Århus 378
Möbelsnöre Århus 380
Möbelsnöre Århus 382
Möbelsnöre Århus 384
Möbelsnöre Århus 386
Möbelsnöre Århus 388
Möbelsnöre Århus 390
Möbelsnöre Århus 391
Möbelsnöre Århus 395
Möbelsnöre Århus 397
Möbelsnöre Århus 504
Möbelsnöre Århus 505
Möbelsnöre Århus 515
Möbelsnöre Århus 516
Möbelsnöre Århus 517
Möbelsnöre Århus 523
Möbelsnöre Århus 524
Möbelsnöre Århus 545
Möbelsnöre Århus 568
Möbelsnöre Århus 571
Möbelsnöre Århus 590
Möbelsnöre Århus 591
Möbelsnöre Århus 592
Möbelsnöre Århus 595
Möbelsnöre Århus 596
Möbelsnöre Århus 702
Möbelsnöre Århus 726
Möbelsnöre Århus 727
Möbelsnöre Århus 745
Möbelsnöre Århus 776
Möbelsnöre Århus 777
Möbelsnöre Århus 790

Dubbelkeder Åhus
ARTIKEL

BESKRIVNING

4621100
4621101
4621110
4621118
4621119
4621121
4621132
4621162
4621196

Dubbelkeder Århus fg: 1100 25m/bunt
Dubbelkeder Århus fg: 1101 25m/bunt
Dubbelkeder Århus fg: 1110 25m/bunt
Dubbelkeder Århus fg: 1118 25m/bunt
Dubbelkeder Århus fg: 1119 25m/bunt
Dubbelkeder Århus fg: 1121 25m/bunt
Dubbelkeder Århus fg: 1132 25m/bunt
Dubbelkeder Århus fg: 1162 25m/bunt
Dubbelkeder Århus fg: 1196 25m/bunt
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Kordongband & snöre med fana

Kordongband 7000-serien Nevotex
Dekorationsband till möbler, bredd cirka 16,0 mm. Kordongband är ett klassiskt
halvmåneformat band, i 100 % polyester, som ofta används på möbler från bland
annat Carl Malmsten.Säljs på bunt med 12,5 meter. För att se färg, beställ vår karta
(art.nr: 3307202) med färgprover och kvalitetsprov.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3307001
3307002
3307003
3307004
3307005
3307007
3307008
3307009
3307011
3307012

Kordongband 7001, 12,5 m
Kordongband 7002, 12,5 m
Kordongband 7003, 12,5 m
Kordongband 7004, 12,5 m
Kordongband 7005, 12,5 m
Kordongband 7007, 12,5 m
Kordongband 7008, 12,5 m
Kordongband 7009, 12,5 m
Kordongband 7011, 12,5 m
Kordongband 7012, 12,5 m

Snöre med fana
8 mm snöre med påsydd insömnadsfana som säljs i bunt med 25 meter.
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artikel

beskrivning

3357002
3357008
3357030
3357035
3357039
3357044
3357048
3357052

Snöre med fana, 8 mm, färg 02
Snöre med fana, 8 mm, färg 08
Snöre med fana, 8 mm, färg 30
Snöre med fana, 8 mm, färg 35
Snöre med fana, 8 mm, färg 39
Snöre med fana, 8 mm, färg 44
Snöre med fana, 8 mm, färg 48
Snöre med fana, 8 mm, färg 52
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Kollektioner

Pärm med Nevotex bisband, snodd,
kordongband
artikel: 3307202

Pärm med färgprover och kvalitetsprov på de färger vi lagerför i våra egna serier
med snörmakerier.

Snörmakeripärm Århus Possement 2-del
artikel: 3307200

Provkollektionspärm med färgprover och kvalitetsprov på bisband och möbelsnöre
från Århus Possement. Större delen av utbudet finns som lagervara hos oss i Nässjö.

Keder Kollektion (4 blad)
artikel: 3307707

Kollektion med de kedersnören som ingår i Århus Possements standard sortiment.
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Saba (polyester)

Saba 30-tråd 300 meter/rulle
Sytråd helt i polyester som är omspunnen och tillverkad av fibrer med extra hög
seghet. Passar till många olika områden, men används främst till sömnad av kapell,
markiser och möbler. Polyestern gör att tråden har en väldigt hög färgäkthet och
även kan användas utomhus. Den är certifierad enligt Oeko-Tex 100, produktklass
1. Siffran 30 talar om tjockleken på tråden(ju lägre desto tjockare). Konstorlek 3 x
7,5 cm(B x H). 300 meter/kon. För att se färg, beställ sytrådskarta artnr 5600001.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

5640024
5640092
5640109
5640240
5640265
5640331
5640332
5640340
5640411
5640431
5640504
5640537
5640607
5640616
5640630
5640649
5640672
5640692
5640757
5640825
5640827
5640909
5641000
5641008
5641138
5641160
5641223
5641238
5641304
5641305
5641334
5643000
5644000
5645016

Saba 30, fg 24, 300 m (kapellblå)
Saba 30, fg 92, 300 m (melon)
Saba 30, fg 109, 300 m (vinröd)
Saba 30, fg 240, 300 m (buteljgrön)
Saba 30, fg 265, 300 m (beige)
Saba 30, fg 331, 300 m (ljusgrå)
Saba 30, fg 332, 300 m (mellangrå)
Saba 30, fg 340, 300 m (grå)
Saba 30, fg 411 , 300 m (vitgrå)
Saba 30, fg 431, 300 m (brun)
Saba 30, fg 504 , 300 m (röd)
Saba 30, fg 537 , 300 m (sand)
Saba 30, fg 607, 300 m (gul)
Saba 30, fg 616 , 300 m (soda)
Saba 30, fg 630, 300 m (röd)
Saba 30, fg 649, 300 m (gröngrå)
Saba 30, fg 672, 300 m (lin)
Saba 30, fg 692, 300 m (aqua)
Saba 30, fg 757, 300 m (grön)
Saba 30, fg 825, 300 m (mörkblå)
Saba 30, fg 827, 300 m (captain’’s blue)
Saba 30, fg 909 , 300 m (smaragdgrön)
Saba 30, fg 1000, 300 m (vit)
Saba 30, fg 1008, 300 m (antracit)
Saba 30, fg 1138, 300 m (lj.grå)
Saba 30, fg 1160, 300 m (latte)
Saba 30, fg 1223, 300 m (brun)
Saba 30, fg 1238 , 300 m (antracitgrå)
Saba 30, fg 1304, 300 m (royalblå)
Saba 30, fg 1305, 300 m (mellanblå)
Saba 30, fg 1334, 300 m (apelsin)
Saba 30, fg 3000, 300 m (oblekt)
Saba 30, fg 4000, 300 m (svart)
Saba 30, fg 5016, 300 m (kitt)

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Saba (polyester)

Saba 35-tråd 5000 meter/kon
Sytråd helt i polyester som är omspunnen och tillverkad av fibrer med extra hög
seghet. Passar till många olika områden, men används främst till sömnad av kapell,
markiser, möbler och sängar. Polyestern gör att tråden har en väldigt hög färgäkthet
och även kan användas utomhus. Den är certifierad enligt Oeko-Tex 100, produktklass 1. Siffran 50 talar om tjockleken på tråden(ju lägre desto tjockare). Konstorlek 8,5x15 cm(B x H). 5000 meter/kon. För att se färg, beställ sytrådskarta artnr
5600001.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5620109
5620114
5620166
5620172
5620265
5620329
5620415
5620416
5620504
5620816
5620846
5620975
5621000
5621130
5623000
5624000

Saba 35, fg 109, 5000 m (vinröd)
Saba 35, fg 114, 5000 m (ljusgul)
Saba 35, fg 166, 5000 m (brunröd)
Saba 35, fg 172, 5000 m (rostbrun)
Saba 35, fg 265, 5000 m (beige)
Saba 35, fg 329, 5000 m (brungrå)
Saba 35, fg 415, 5000 m (mörkgrå)
Saba 35, fg 416, 5000 m (grafitgrå)
Saba 35, fg 504, 5000 m (klarröd)
Saba 35, fg 816, 5000 m (blå)
Saba 35, fg 846, 5000 m (mörkgrön)
Saba 35, fg 975, 5000 m (mörkbrun)
Saba 35, fg 1000, 5000 m (vit)
Saba 35, fg 1130, 5000 m (senapsgul)
Saba 35, fg 3000, 5000 m (oblekt)
Saba 35, fg 4000, 5000 m (svart)

Sytrådskarta
artikel: 5600001

Mapp med färgprov på de färger vi lagerför i kvalitet Saba,
Serafil och Rasant. Innehåller även krysschema över vilka
färger som finns i respektive kvalitet och tjocklek samt kortare
beskrivning om samtliga trådars användningsområde.
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Saba (polyester)

Saba 50-tråd 2500 meter/rulle
Sytråd helt i polyester som är omspunnen och tillverkad av fibrer med extra hög
seghet. Passar till många olika områden, men används främst till möbelsömnad och
liknande. Polyestern gör att tråden har en väldigt hög färgäkthet och även kan användas utomhus. Den är certifierad enligt Oeko-Tex 100, produktklass 1. Siffran 50
talar om tjockleken på tråden(ju lägre desto tjockare). Konstorlek 12,5 x 6,5 cm(B
x H). 2500 m/kon. För att se färg, beställ sytrådskarta artnr 5600001.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

5690106
5690109
5690114
5690118
5690153
5690166
5690265
5690329
5690331
5690340
5690380
5690415
5690416
5690504
5690578
5690638
5690825
5690846
5690975
5691000
5691074
5691097
5691130
5691210
5691222
5691223
5691304
5691306
5692000
5693000
5694000

Saba 50, fg 106, 2500 m (mörkröd)
Saba 50, fg 109, 2500 m (vinröd)
Saba 50, fg 114, 2500 m (ljusgul)
Saba 50, fg 118, 2500 m (gul)
Saba 50, fg 153, 2500 m (mörkrosa)
Saba 50, fg 166, 2500 m (brunröd)
Saba 50, fg 265, 2500 m (beige)
Saba 50, fg 329, 2500 m (brungrå)
Saba 50, fg 331, 2500 m (ljusgrå)
Saba 50, fg 340, 2500 m (grå)
Saba 50, fg 380, 2500 m (brunbeige)
Saba 50, fg 415, 2500 m (mörkgrå)
Saba 50, fg 416, 2500 m (grafitgrå)
Saba 50, fg 504, 2500 m (klarröd)
Saba 50, fg 578, 2500 m (lila)
Saba 50, fg 638, 2500 m (gammalrosa)
Saba 50, fg 825, 2500 m (mörkblå)
Saba 50, fg 846, 2500 m (mörkgrön)
Saba 50, fg 975, 2500 m (mörkbrun)
Saba 50, fg 1000, 2500 m (vit)
Saba 50, fg 1074, 2500 m (roströd)
Saba 50, fg 1097, 2500 m (grön)
Saba 50, fg 1130, 2500 m (senapsgul)
Saba 50, fg 1210, 2500 m (mossgrön)
Saba 50, fg 1222, 2500 m (mörkbeige)
Saba 50, fg 1223, 2500 m (brun)
Saba 50, fg 1304, 2500 m (royalblå)
Saba 50, fg 1306, 2500 m (ljusblå)
Saba 50, fg 2000, 2500 m (kritvit)
Saba 50, fg 3000, 2500 m (oblekt)
Saba 50, fg 4000, 2500 m (svart)
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Saba (polyester)

Saba 50-tråd 500 meter/rulle
Sytråd helt i polyester som är omspunnen och tillverkad av fibrer med extra hög
seghet. Passar till många olika områden, men används främst till möbelsömnad
och liknande. Polyestern gör att tråden har en väldigt hög färgäkthet och även kan
användas utomhus. Den är certifierad enligt Oeko-Tex 100, produktklass 1. Siffran
50 talar om tjockleken på tråden(ju lägre desto tjockare). Konstorlek 3 x 7,5 cm(B
x H). 500 meter/kon. För att se färg, beställ sytrådskarta artnr 5600001.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5650024
5650106
5650108
5650109
5650114
5650118
5650153
5650166
5650172
5650174
5650265
5650329
5650331
5650340
5650359
5650380
5650415
5650416
5650428
5650483
5650504
5650575
5650578
5650638
5650649
5650667
5650759
5650793
5650825
5650846
5650892
5650975
5651000
5651074
5651081
5651095
5651097
5651130
5651210
5651222
5651223
5651304
5651306
5651417
5652000
5653000
5654000

Saba 50, fg 24, 500 m (klarblå)
Saba 50, fg 106, 500 m (mörkröd)
Saba 50, fg 108, 500 m (plommon)
Saba 50, fg 109, 500 m (vinröd)
Saba 50, fg 114, 500 m (ljusgul)
Saba 50, fg 118, 500 m (gul)
Saba 50, fg 153, 500 m (mörkrosa)
Saba 50, fg 166, 500 m (brunröd)
Saba 50, fg 172, 500 m (rostbrun)
Saba 50, fg 174, 500 m (bärnsten)
Saba 50, fg 265, 500 m (beige)
Saba 50, fg 329, 500 m (brungrå)
Saba 50, fg 331, 500 m (ljusgrå)
Saba 50, fg 340, 500 m (grå)
Saba 50, fg 359, 500 m (lagunblå)
Saba 50, fg 380, 500 m (brunbeige)
Saba 50, fg 415, 500 m (mörkgrå)
Saba 50, fg 416, 500 m (grafitgrå)
Saba 50, fg 428, 500 m (brunsvart)
Saba 50, fg 483, 500 m (petrolblå)
Saba 50, fg 504, 500 m (klarröd)
Saba 50, fg 575, 500 m (ljuslila)
Saba 50, fg 578, 500 m (lila)
Saba 50, fg 638, 500 m (gammalrosa)
Saba 50, fg 649, 500 m (gröngrå)
Saba 50, fg 667, 500 m (olivgrön)
Saba 50, fg 759, 500 m (djupgrön)
Saba 50, fg 793, 500 m (brunlila)
Saba 50, fg 825, 500 m (mörkblå)
Saba 50, fg 846, 500 m (mörkgrön)
Saba 50, fg 892, 500 m (mellangul)
Saba 50, fg 975, 500 m (mörkbrun)
Saba 50, fg 1000, 500 m (vit)
Saba 50, fg 1074, 500 m (roströd)
Saba 50, fg 1081, 500 m (himmelsblå)
Saba 50, fg 1095, 500 m (ljusgrön)
Saba 50, fg 1097, 500 m (grön)
Saba 50, fg 1130, 500 m (senapsgul)
Saba 50, fg 1210, 500 m (mossgrön)
Saba 50, fg 1222, 500 m (mörkbeige)
Saba 50, fg 1223, 500 m (brun)
Saba 50, fg 1304, 500 m (royalblå)
Saba 50, fg 1306, 500 m (ljusblå)
Saba 50, fg 1417, 500 m (ceriserosa)
Saba 50, fg 2000, 500 m (kritvit)
Saba 50, fg 3000, 500 m (oblekt)
Saba 50, fg 4000, 500 m (svart)
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Serafil (polyester)

Serafil 10-tråd, 300 meter/kon
Serafil är en sytråd helt i polyester. Den är heldragen och tillverkad av fibrer med
extra hög seghet. Detta är en extra kraftig tråd som används för effektsömnad och
platser där det krävs en extremt tålig söm. Den är certifierad enligt Oeko-Tex 100,
produktklass I. Siffran 10 talar om tjockleken på tråden(ju lägre desto tjockare).
Konstorlek 7,5 x 9 cm(B x H). 300 meter/kon. För att se färg, beställ sytrådskarta
artnr 5600001.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5670416
5670975
5671000
5674000

Serafil 10, fg 416, 300 m (grafitgrå)
Serafil 10, fg 975, 300 m (mörkbrun)
Serafil 10, fg 1000, 300 m (vit)
Serafil 10, fg 4000, 300 m (svart)

Serafil 120-tråd, 20 000 meter/kon
Tunn 120-tråd helt i polyester. Används oftast till overlock men även till annan
sömnad i tunna material. Den är certifierad enligt Oeko-Tex 100, produktklass
I. Siffran 120 talar om tjockleken på tråden(ju lägre desto tjockare). Konstorlek
9,5 x 16 cm(B x H). 20000 meter/kon. För att se färg, beställ sytrådskarta artnr
5600001.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5610329
5611000
5704000

Serafil 120, fg 329, 20000 m (brungrå)
Serafil 120, fg 1000, 20000 m (vit)
Serafil 120, fg 4000, 20000 m (svart)

Serafil 120-tråd, 5000 meter/kon
Tunn 120-tråd helt i polyester. Används oftast till overlock men även till annan
sömnad i tunna material. Den är certifierad enligt Oeko-Tex 100, produktklass I.
Siffran 120 talar om tjockleken på tråden(ju lägre desto tjockare). Konstorlek 7,5 x
9 cm(B x H). 5000 meter/kon. För att se färg, beställ sytrådskarta artnr 5600001.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5612000
5612329
5614000

Serafil 120, fg 1000, 5000 m (vit)
Serafil 120, fg 329, 5000 m (brungrå)
Serafil 120, fg 4000, 5000 m (svart)

Serafil 20-tråd, 600 meter/kon
Serafil är en sytråd helt i polyester. Den är heldragen och tillverkad av fibrer med
extra hög seghet. Detta är en extra kraftig tråd som används för effektsömnad och
platser där det krävs en extremt tålig söm. Den är certifierad enligt Oeko-Tex 100,
produktklass I. Siffran 20 talar om tjockleken på tråden(ju lägre desto tjockare).
Konstorlek 7,5 x 9 cm(B x H). 600 meter/kon. För att se färg, beställ sytrådskarta
artnr 5600001.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

5660106
5660380
5660415
5660816
5660975
5661000
5661097
5661222
5661306
5663000
5664000

Serafil 20, fg 106, 600 m (mörkröd)
Serafil 20, fg 380, 600 m (brunbeige)
Serafil 20, fg 415, 600 m (mörkgrå)
Serafil 20, fg 816, 600 m (blå)
Serafil 20, fg 975, 600 m (mörkbrun)
Serafil 20, fg 1000, 600 m (vit)
Serafil 20, fg 1097, 600 m (grön)
Serafil 20, fg 1222, 600 m (mörkbeige)
Serafil 20, fg 1306, 600 m (ljusblå)
Serafil 20, fg 3000, 600 m (oblekt)
Serafil 20, fg 4000, 600 m (svart)
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Serafil (polyester)

Serafil 40-tråd, 1200 meter/kon
Serafil är en sytråd helt i polyester. Den är heldragen och tillverkad av fibrer med
extra hög seghet. Detta är en allroundtråd som passar till olika typer av sömnader,
men den används ofta för krävande material, t.ex. skinn och konstläder. Den är
certifierad enligt Oeko-Tex 100, produktklass I. Siffran 40 talar om tjockleken på
tråden(ju lägre desto tjockare). Konstorlek 7,5 x 9 cm(B x H). 1200 meter/kon.
För att se färg, beställ sytrådskarta artnr 5600001.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5600106
5600109
5600118
5600123
5600172
5600265
5600287
5600329
5600340
5600380
5600415
5600416
5600475
5600504
5600578
5600667
5600816
5600825
5600846
5600899
5600975
5601000
5601097
5601130
5601210
5601222
5601288
5601380
5602000
5603000
5604000

Serafil 40, fg 106, 1200 m (mörkröd)
Serafil 40, fg 109, 1200 m (vinröd)
Serafil 40, fg 118, 1200 m (gul)
Serafil 40, fg 123, 1200 m (orange)
Serafil 40, fg 172, 1200 m (rostbrun)
Serafil 40, fg 265, 1200 m (beige)
Serafil 40, fg 287, 1200 m (ljusbrun)
Serafil 40, fg 329, 1200 m (brungrå)
Serafil 40, fg 340, 1200 m (grå)
Serafil 40, fg 380, 1200 m (brunbeige)
Serafil 40, fg 415, 1200 m (mörkgrå)
Serafil 40, fg 416, 1200 m (grafitgrå)
Serafil 40, fg 475, 1200 m (nougat)
Serafil 40, fg 504, 1200 m (klarröd)
Serafil 40, fg 578, 1200 m (lila)
Serafil 40, fg 667, 1200 m (olivgrön)
Serafil 40, fg 816, 1200 m (blå)
Serafil 40, fg 825, 1200 m (mörkblå)
Serafil 40, fg 846, 1200 m (mörkgrön)
Serafil 40, fg 899, 1200 m (cognac)
Serafil 40, fg 975, 1200 m (mörkbrun)
Serafil 40, fg 1000, 1200 m (vit)
Serafil 40, fg 1097, 1200 m (grön)
Serafil 40, fg 1130, 1200 m (senapsgul)
Serafil 40, fg 1210, 1200 m (mossgrön)
Serafil 40, fg 1222, 1200 m (mörkbeige)
Serafil 40, fg 1288, 1200 m (hallonröd)
Serafil 40, fg 1380, 1200 m (mullvad)
Serafil 40, fg 2000, 1200 m (kritvit)
Serafil 40, fg 3000, 1200 m (oblekt)
Serafil 40, fg 4000, 1200 m (svart)

Sytrådskarta
artikel: 5600001

Mapp med färgprov på de färger vi lagerför i kvalitet Saba,
Serafil och Rasant. Innehåller även krysschema över vilka
färger som finns i respektive kvalitet och tjocklek samt kortare
beskrivning om samtliga trådars användningsområde.
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Undertråd

60-tråd, liten rulle, ”L”
Färdigspolad trådrulle för undertråd till symaskin. Mått 21 x 8 mm(B x H). Rullen
innehåller 43 meter. Tjocklek 60. Säljs i 50 rullar/ask.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5520004
5520021
5520283
5520599
5520614
5520676
5521000
5521086
5523323
5524000

Undertråd Nm 60, L (grå U8286)
Undertråd Nm 60, L (brun U8807)
Undertråd Nm 60, L (mörkblå 0283)
Undertråd Nm 60, L (beige U8218)
Undertråd Nm 60, L (mörkbeige 0614)
Undertråd Nm 60, L (blå U7851)
Undertråd Nm 60, L (oblekt)
Undertråd Nm 60, L (röd 4079)
Undertråd Nm 60, L (mörkbrun U8917)
Undertråd Nm 60, L (svart)

60-tråd, stor rulle, ”T”
Färdigspolad trådrulle för undertråd till symaskin. Mått 25 x 11 mm(B x H). Rul�len innehåller 81 meter. Tjocklek 60. Säljs i 50 rullar/ask.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5510004
5510011
5510021
5510283
5510599
5510614
5510676
5511000
5511086
5513323
5514000

Undertråd Nm 60, T (grå 8286)
Undertråd Nm 60, T (grön)
Undertråd Nm 60, T (brun 8807)
Undertråd Nm 60, T (mörkblå 8049)
Undertråd Nm 60, T (beige 8474)
Undertråd Nm 60, T (mörkbeige)
Undertråd Nm 60, T (blå) U6967
Undertråd Nm 60, T (oblekt 2703)
Undertråd Nm 60, T (röd 1086)
Undertråd Nm 60, T (mörkbrun 3323/U8917)
Undertråd Nm 60, T (svart)

Overlockstråd Gramax, 160, 10 000 m
(oblekt)
artikel: 5710161

Oblekt overlockstråd i tjocklek 160 som säljs på rulle med 10 000 m.

Overlockstråd Epic, 120, 5000 m (oblekt)
artikel: 5734120

Oblekt overlockstråd i tjocklek 120 som säljs på rulle med 5 000 m.
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Handsömnad

Linnetråd
Kraftig lintråd för handsömnad, även kallad smygsömnad. Tråden har tjocklek 18.
Säljs i rulle som väger 0,25 kg, vilket motsvarar cirka 1100 meter.

artikel: 3171520

artikel: 3171521

artikel: 3171522

artikel: 3171523

Lintråd Oblekt 0198 18/3

Lintråd Beige 0197 18/3

Lintråd Grå 0184 18/3

Lintråd Svart 0136 18/3

(0,25 kg /rulle)

(0,25 kg /rulle)

(0,25 kg/rulle)

(0,25kg/rulle)

Strongfil
Kraftig vaxad tråd i polyamid för handsömnad, även kallad smygsömnad. Tråden har tjocklek 11.
All Strongfiltråd är certifierad enligt Öko-tex 100, produktklass II. Säljs i rulle med 1000 meter.

artikel: 5680186

artikel: 5680244

artikel: 5680852

artikel: 5681000

artikel: 5682000

Strongfil 11/2, vaxad, fg

Strongfil 11/2, vaxad, fg

Strongfil 11/2, vaxad, fg

Strongfil 11/2, vaxad, fg

Strongfil 11/2, vaxad, fg

186, 1000 m (brun)

244, 1000 m (grön)

852, 1000 m (grå)

1000, 1000 m (oblekt)

2000, 1000 m (vit)

artikel: 5682254

artikel: 5682455

artikel: 5682744

artikel: 5684000

Strongfil 11/2, vaxad, fg

Strongfil 11/2, vaxad, fg

Strongfil 11/2, vaxad, fg

Strongfil 11/2, vaxad, fg

2254, 1000 m (mörkblå)

2455, 1000 m (röd)

2744, 1000 m (beige)

4000, 1000 m (svart)

Bivax red seal 651, 6 st/fp
artikel: 6604115

Naturprodukt som används för vaxning av handsömnadstråd och persiennlina.
Säljs i små puckar som är cirka 3 x 2 cm stora. Det ligger 6 st små ’puckar’ i en
förpackning.
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Rasant (bomull/polyester)

Rasant 35-tråd 5000 meter/kon
Rasant är en sytråd i bomull/polyester. Den har en kärna av polyester som är
omspunnen med bomull. Tråden kan användas till olika typer av sömnader. Tråden
är certifierad enligt Öko-tex 100, produktklass 1. Siffran 35 talar om tjockleken på
trådan (en lägre siffra betyder tjockare tråd). Säljs på rulle om 5000 m. Konan är
Ø9 cm och 12,5 hög. För att se färg, beställ sytrådskarta art. nr 5600001.
ARTIKEL

BESKRIVNING

5750001
5750020
5750105
5750112
5750671
5750672
5750764
5750861
5752900
5753554
5753622
5755466

Rasant 35, fg 3000 (0001), 5000 m (oblekt)
Rasant 35, fg 4000 (0020), 5000 m (svart)
Rasant 35, fg X0105, 5000 m (cherry)
Rasant 35, fg 1629 (0112), 5000 m (grå)
Rasant 35, fg X0671, 5000 m (benvit)
Rasant 35, fg X0672, 5000 m (kitt)
Rasant 35, fg 0766 (0764), 5000 m (sand)
Rasant 35, fg 1630 (0861), 5000 m (beige)
Rasant 35, fg 2900, 5000 m (burgundy)
Rasant 35, fg 3561 (3554), 5000 m (mörkblå)
Rasant 35, fg 3622, 5000 m (kapellblå)
Rasant 35, fg 1621 (5466), 5000 m (grön)

Sytrådskarta
artikel: 5600001

Mapp med färgprov på de färger vi lagerför i kvalitet Saba,
Serafil och Rasant. Innehåller även krysschema över vilka
färger som finns i respektive kvalitet och tjocklek samt kortare
beskrivning om samtliga trådars användningsområde.
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Klädda knappar & metall knappar

Oke Single Tufting -Tool
artikel: 4864201

Vertyg som används för utformning av neddragningar (veck) i möbler. Artikeln Oke
Single Tufting Strip fästs i möbelns tygfodral och dras sedan igenom stoppningen m
h a detta verktyg. Säljs styckvis.

Oke Single Tufting Strip 27840-090 mm
artikel: 4864202

Artikeln används som ett hjälpmedel för utformning av neddragningar (veck) i
möbler. Den fästs i möbelns tygfodral och dras igenom stoppningen m h a verktyget Oke Single Tufting -Tool. Den består av en plastremsa och en fana i non-woven
material. Plastremsan är 40 mm lång och 15 mm bred. Fibertexfanan är 90 mm.
Draghållfastheten är 100 N = 10 kg. Säljs i förpackning om 1000 st.

Oke Single Tufting Strip 27840-120 mm
artikel: 4864203

Artikeln används som ett hjälpmedel för utformning av neddragningar (veck) i
möbler. Den fästs i möbelns tygfodral och dras igenom stoppningen m h a verktyget Oke Single Tufting -Tool. Den består av en plastremsa och en fana i non-woven
material. Plastremsan är 40 mm lång och 15 mm bred. Fibertexfanan är 120 mm.
Draghållfastheten är 100 N = 10 kg. Säljs i förpackning om 1000 st.

Huggpipor
Traditionell huggpipa som används för att slå ut rondellerna som används vid
tillverkning av klädda knappar. Man slår med hammare och skär på det sättet ut
rondellerna. Bör användas på stansplatta A100 eller liknande.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4366028
4366032
4366036
4366046

Huggpipa Ø 28 mm (24” knapp)
Huggpipa Ø 32 mm (28” knapp)
Huggpipa Ø 36 mm (36” knapp)
Huggpipa Ø 46 mm (44” knapp)
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Insats Duplex till knappmaskiner
(A5 & A51)
Verktyg som används för att göra klädda knappar i maskinerna A5 och A51. Lägg i
rondellen och knappformsöverdelen i insatsens överdel. Peta sedan in dem i insatsen med det medföljande petverktyget. Därefter placerar man knappformsunderdelen i nederdel. Lägg ihop insatsdelarna och pressa därefter ihop. Klart! Insats SKL
är en speciellt framtagen för knappar i skinn eller konstläder.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4302451
4302851
4303651
4312451
4312851
4313251
4313651
4314451

Insats Duplex 24 SKL (till A5 & A51)
Insats Duplex 28 SKL (till A5 & A51)
Insats Duplex 36 SKL (till A5 & A51)
Insats Duplex 24 (till A5 & A51)
Insats Duplex 28 (till A5 & A51)
Insats Duplex 30/32 (till A5 & A51)
Insats Duplex 36 (till A5 & A51)
Insats Duplex 44 (till A5 & A51)

Insats Triplex till knappmaskin (A53)
Verktyg som används för att göra klädda knappar i maskin A53. Insatsen består av en
enkel överdel och en underdelsplatta med 2 verktygsdelar. Fungerar på följande vis:
lägg överdel och rondell i den ena verktygsunderdelen och pressa lätt ihop medmed
hävarmen. Man lyfter då upp delarna så de ligger i verktygsöverdelen. Rotera därefter underdelsplattan och placera knappformsunderdelen och pressa samman.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4322453
4322853
4323653
4324453

Insats Triplex 24 (till A53)
Insats Triplex 28 (till A53)
Insats Triplex 36 (till A53)
Insats Triplex 44 (till A53)

Knappform A 28 under påsnit 47 MM
artikel: 4012800

Knappformsunderdel i metall som används tillsammans med en överdel för att göra
klädda knappar. Denna har två 47 mm långa böjbara ben på undersidan. Bricka
säljes separat (4012801). Knappen är i storlek 28 (18 mm i Ø). För att kunna slå en
knapp behövs även en knappmaskin och en insats i rätt storlek. Säljs i förpackning
med 1 mle (1000 st).
OBS! Kompletteras med 4012801 - Bricka till knappform påsnit 5MM L.PSP E H

Bricka till knappform påsnit 5MM
L.PSP E H
artikel: 4012801

Bricka till knappform. OBS, Enbart bricka. Kompletteras med 4012800 - Knappform A 28 under påsnit 47 MM.
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Knappformar, storlek 24 - 32
Knappformar används för att göra klädda knappar. Det finns en mängd olika storlekar och varianter där främst underdelens utförande varierar mest. Vanliga knappformar är avsedda att användas inomhus.Till båtar och husvagnar bör rostfria delar
användas. Knappformarnas olika storlekar är: storlek 24 är 15 mm i Ø, 28 är 18
mm i Ø, 30/32 är 20 mm i Ø. För att kunna slå en knapp behövs även en knappmaskin och en insats i rätt storlek.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4000024
4000028
4000029
4000030
4010124
4010128
4010129
4010130
4010224
4010228
4010428
4012417
4012800
4012801
4012817
4012825

Knappform A 24 överdel, (POLSTER E)
Knappform A 28 överdel, (POLSTER E)
Knappform A 28 överdel aluminium, (NR H)
Knappform A 30/32 överdel, (POLSTER E)
Knappform A 24 underdel ögla, (PDR E H)
Knappform A 28 underdel ögla, (PDR E H)
Knappform A 28 rfr underdel ögla, (KDR NR H)
Knappform A 30/32 underdel ögla, (PDR E H)
Knappform A 24 underdel krok, (PHD E H)
Knappform A 28 underdel krok, (PHD E H)
Knappform A 28 underdel plast krok, (PHPF)
Knappform A 24/17 underdel, 17 mm spik (PN E H 17)
Knappform A 28 under påsnit 47 MM
Bricka till knappform påsnit 5MM L.PSP E H
Knappform A 28/15 underdel, 15 mm spik (PN E H 15)
Knappform A 28/25 underdel, 25 mm spik (PN E H 25)

Knappformar, storlek 36 - 60
Knappformar används för att göra klädda knappar. Det finns en mängd olika storlekar och varianter där främst underdelens utförande varierar mest. Vanliga knappformar är avsedda att användas inomhus.Till båtar och husvagnar bör rostfria delar
användas. Knappformarnas olika storlekar är: storlek 36 är 23 mm i Ø, 44 är 28
mm i Ø, 60 är 38 mm i Ø. För att kunna slå en knapp behövs även en knappmaskin
och en insats i rätt storlek.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4000036
4000037
4000044
4000045
4000060
4010136
4010144
4010160
4010236
4010244
4010436
4010444

Knappform A 36 överdel, (POLSTER E)
Knappform A 36 överdel aluminium, (NR H)
Knappform A 44 överdel, (POLSTER E) 0,25 mle
Knappform A 44 överdel aluminium, (NR H)
Knappform A 60 överdel, (POLSTER E), 0,25 mle
Knappform A 36 underdel ögla, (PDR E H)
Knappform A 44 underdel ögla, (PDR E H)
Knappform A 60 underdel ögla, (PDR E H) 0,25 mle
Knappform A 36 underdel krok, (PHD E H)
Knappform A 44 underdel krok, (PHD E H)
Knappform A 36 underdel plast krok, (PHPF)
Knappform A 44 underdel plast krok, (PHPF)
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Knappmaskin & Stansmaskin A5
(inkl. tryckbult)
artikel: 4310005

Enkel knapp och stansmaskin i massiv aluminium som trots sin simpla konstruktion
kan göra så mycket. Med olika tillbehör kan man utöver att göra klädda knappar
även stansa ut tygrondellerna som används till detta samt göra tryckknappar och slå
runda öljetter eller bara använda den som press. Med sin hävarmsprincip får man i
A5:an den kraft som krävs vid ex. utstansning av rondeller i tunna tyger.
Levereras utan några tillbehör för att kunna passa så många områden som möjligt.
När maskinen skall användas till att slå runda öljetter eller tryckknappar måste
verktygsförlängare användas.
När man slår klädda knappar kan man komma upp i cirka 200 knappar i timmen.
Säljs styckvis.

Tryckbult till A5 & A51 (reservdel)
artikel: 4310006

Ersättningstryckbult till knappmaskin A5. Används när man skall slå klädda knappar
med insats Duplex. Säljs styckvis.

Knappmaskin A51
artikel: 4310051

En riktig gammal trotjänare och klassiker när det gäller maskinerna i en tapetserarverkstad.
Maskinen är i gjutjärn och kraften överförs via en stor grovgängad skruv. Knappmaskin A51 kan användas till mycket, men den har sitt stora område i att slå klädda
knappar, då med insats Duplex. Till maskinen finns tillbehör för att slå tryckknappar, runda öljetter och att stansa ut tygrondeller. Dock kan maskinens konstruktion
göra att den i vissa fall inte kan utväxla tillräckligt hög kraft för att ex. kunna stansa
igenom tunna tyger. När man slår klädda knappar kan man komma upp i cirka 200
knappar i timmen. Säljs styckvis.

Knappmaskin A53
artikel: 4320053

Manuell knappmaskin som är mer avancerad än de mindre A5 & A51. Denna maskinen används med insats Triplex. Maskinen är en ren knappmaskin och kan inte
användas till annat än detta.
Maskinen passar till verksamheter där man har behov för att slå ganska många knappar eller där man helt enkelt vill ha en maskin som är mer effektiv än de mindre
varianterna. Man kan slå cirka 500 klädda knappar i timmen med knappmaskin A53.
Säljs styckvis. Maskinen på bilden har en insats Triplexmonterad. Denna ingår inte i
maskinen vid leverans utan köps separat.
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Stansmaskin A100
artikel: 4360100

Kraftig och effektiv manuell stansmaskin för att stansa ut tygrondellerna som
används när man tillverkar klädda knappar. Maskinen har bra utväxling och lång
hävarm, vilket gör att man kan stansa igenom flera lager av ex. tyg på en gång.
Maskinen levereras utan stans och stanshållare (122/44 är den vanligaste stanshållaren). Maskinen måste skruvas fast på en arbetsbänk för att kunna användas.

Metallknappar
Kupad knapp som är 18 mm i Ø. Knappen som är helt i nickelfri metall har ögla på baksidan. Används i möbler och
inredningar där man vill ha en effektfull knapp. Är även ett alternativ till traditionella kläddaknappar när man antingen
vill ha en fräck detalj eller när materialet till knappen är för tjockt för att man skall lyckas med en bra klädd knapp. Säljs
i förpackning med 100 st.

artikel: 4020102

artikel: 4020103

artikel: 4020104

artikel: 4020105

artikel: 4020106

Metallknapp 8325, svart-

Metallknapp 8325, bru-

Metallknapp 8325, kop-

Metallknapp 8325, fläckig

Metallknapp 8325, guld,

oxid 100 st/fp

noxid, 100 st/fp

par, 100 st/fp

silver, 100 st/fp

100 st/fp

artikel: 4020107

artikel: 4020108

artikel: 4020109

Metallknapp 8325, blank

Metallknapp 8325, matt

Metallknapp 8325, cham-

silver, 100 st/fp

silver, 100 st/fp

pagne, 100 st/fp

Stansar
Vass stans som främst används till att stansa ut rondellerna för tillverkning av klädda
knappar. Passar till en rad olika maskiner och hållare, men är vanligast på A5, A100
och stanshandtag 211/44. Bör användas på stansplatta A100 eller liknande.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4365028
4365032
4365034
4365036
4365046

Stans 28 mm (24” knapp)
Stans 32 mm (28” knapp)
Stans 34 mm (30/32” knapp)
Stans 36 mm (36” knapp)
Stans 46 mm (44” knapp)
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Stansplatta
Fyrkantig stansplatta, 170 x 450 mm, i hårdplast som vid första blicken påminner
om en vanlig skärbräda från köket. Så är dock inte fallet, utan den är i en speciell
plast just för detta ändamål.Den är så hård som det krävs för att kunna stansa igenom ex tyger med tunna trådar (och inte bara trycka ner dem i plasten), men inte
för hård så den skadar eggen på stansen eller huggpipan.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4367100
4367102
4367121

Stansplatta A-100, 110x130 mm
Stansplatta A-102, 170x220 mm
Stansplatta A-1021, 170x450 mm

Tryckplatta till A5
artikel: 4310016

Platta som kan monteras på knappmaskin A5. Används när man vill ha maskinen till
att bara pressa med. Behövs inte när man ska slå klädda knappar med insats Duplex
eller göra tryckknappar.
Säljs styckvis.

Stanshållare 22/44 (till A5 & A51)
artikel: 4310020

Smidig hållare till Astors originalstansar. Passar både till A5 och A51, men kommer
bäst till sin rätta funktion på A5 eftersom den maskinen oftast ger mer presskraft.
Stanshållaren monteras upp i maskinen och håller sedan fast stansen. Säljs styckvis.

Stanshandtag 211/44 (för 28-36 mm)
artikel: 4362144

Handtag som kompletteras med stans i vald storlek och ger då ett verktyg som
kan liknas vid en huggpipa, men med möjlighet att byta sliten stans eller enkelt
byta storlek på stansen. Används för att slå ut rondellerna till att tillverka klädda
knappar. Stansplatta bör användas för bästa resultat. Stansar i storlek 28-36 mm kan
användas på detta handtaget. Säljs styckvis och utan stans.

Stanshållare 122/44, till A100
(28-36 mm)
artikel: 4362244

Standardhållaren för stans till stansmskin A100. Kan användas till stansar i storlekarna 28-36 mm.
Bör användas i kombination med stansplatta. Säljs styckvis och utan stans.
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Stanshandtag 245/84 (för 46-60 mm)
artikel: 4362484

Handtag som kompletteras med stans i vald storlek och ger då ett verktyg som
kan liknas vid en huggpipa, men med möjlighet att byta sliten stans eller enkelt
byta storlek på stansen. Används för att slå ut rondellerna till att tillverka klädda
knappar. Stansplatta bör användas för bästa resultat. Stansar i storlek 46-60 mm kan
användas på detta handtaget. Säljs styckvis och utan stans.

Stanshållare 45/60, till A100 (46-60 mm)
artikel: 4364560

Standardhållaren för stans till stansmskin A100. Kan användas till stansar i storlekarna 46-60 mm.
Bör användas i kombination med stansplatta. Säljs styckvis och utan stans.
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Skålbricka 34-24
artikel: 4103424

Skålformad bricka i plast som används för att fördela kraften från en spärrpinne på
baksidan av en dyna. Används ofta om baksidesväven som spärrpinnen pressar mot
är för gles eller riskerar att dela på sig. Är 34 mm i ytterdiameter och 21 mm i innerdiameter. Säljs i förpackning med 1 mle (1000 st).

Bakknapp SPK, brun (med spår),
Ø 18 mm
artikel: 4120618

Brun plastknapp, Ø 18 mm, med spår igenom knappen. Används som bakknapp
till klädda knappar. Med sitt spår igenom knappen är den enkel att montera och
riskerar inte att lossna.
Säljs i förpackning med 1 mle (1000 st).

Bakknapp OKP 30” Vit Ögla 100 st/fp
artikel: 4120619

Vit plastknapp, Ø 18 mm, med ögla. Används som bakknapp till klädda knappar.
Säljs i förpackningar om 100 st.

Spärrpinne nylon, brun, längd 23 mm
artikel: 4130025

Brun pinne i plast som används som mothåll och spärr till loops. Används både till
knappar och till neddragningar. Säljs i förpackning med 1 mle (1000 st).

Barettpinne svart, 25 mm
artikel: 4130030

25 mm svart pinne i plast som används som mothåll och spärr till loops. Används
både till knappar och till neddragningar. Säljs i förpackning med 1 mle (1000 st).
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Abheftklammer 22 mm
artikel: 4140022

22 mm lång pinne i metall som används som mothåll och spärr till loops. Används
både på baksidan av dynor, men också inne i möbler vid neddragningar. Då som
spärr bakom ex. en pappskiva. Monteras inne i möbler med en specialnål. Säljs i
förpackning med 1 mle (1000 st).

Abheftklammer 30 mm
artikel: 4140030

30 mm lång pinne i metall som används som mothåll och spärr till loops. Används
både på baksidan av dynor, men också inne i möbler vid neddragningar. Då som
spärr bakom ex. en pappskiva. Monteras inne i möbler med en specialnål. Säljs i
förpackning med 1 mle (1000 st).

Knappband
Band med fastmonterad spärrpinne i plast (23 mm) i ena änden och en mindre
plastknopp i andra. Används bland annat till neddragningar då bandet sys fast i änden med den lilla plastknoppen. Finns i längder från 35 mm till 190 mm.Säljs i påse
med 1 mle (1000 st).
ARTIKEL

BESKRIVNING

4212035
4212055
4212065
4212075
4212080
4212090
4212100
4212110
4212140
4212190

Knappband 35 mm
Knappband 55 mm
Knappband 65 mm
Knappband 75 mm
Knappband 80 mm
Knappband 90 mm
Knappband 100 mm
Knappband 110 mm
Knappband 140 mm
Knappband 190 mm
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Loops
Färdigknuten ögla i polyesterlina. Används bland annat vid montering av knappar
och neddragningar. Finns i längder mellan 25 mm och 350 mm. Säljs i påse med 1
mle (1000 st).
ARTIKEL

BESKRIVNING

4211025
4211030
4211035
4211040
4211045
4211050
4211055
4211060
4211065
4211070
4211075
4211080
4211085
4211090
4211095
4211100
4211110
4211115
4211120
4211130
4211140
4211150
4211160
4211170
4211180
4211210
4211220
4211240
4211250
4211260
4211270
4211280
4211350

Loops 25 mm
Loops 30 mm
Loops 35 mm
Loops 40 mm
Loops 45 mm
Loops 50 mm
Loops 55 mm
Loops 60 mm
Loops 65 mm
Loops 70 mm
Loops 75 mm
Loops 80 mm
Loops 85 mm
Loops 90 mm
Loops 95 mm
Loops 100 mm
Loops 110 mm
Loops 115 mm
Loops 120 mm
Loops 130 mm
Loops 140 mm
Loops 150 mm
Loops 160 mm
Loops 170 mm
Loops 180 mm
Loops 210 mm
Loops 220 mm
Loops 240 mm
Loops 250 mm
Loops 260 mm
Loops 270 mm
Loops 280 mm
Loops 350 mm

Specialnål 4 mm
artikel: 4141004

Enkel nål med utskjutsmekanism som används vid montering av ex. abheftklammer
inne i eller på baksidan av möbler och dynor. Loops och spärrpinnen läggs inne i
nålen och skjuts ut med hjälp av nålens mekanism.

Loopsnål med trähandtag, 170 mm
artikel: 4142002

Nål med trä handtag och hulling för att dra igenom loops genom dynor. Hullingen
sitter strax innan spetsen på nålen. Diameter ca: 2-3 mm.
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Barettnål DB 96022
artikel: 4142011

Nål med trä handtag och utskjutsmekanism som används vid montering av ex. abheftklammer inne i eller på baksidan av möbler och dynor. Loops och spärrpinnen
läggs inne i nålen och skjuts ut med hjälp av nålens mekanism.

Handbarettnål T-Grepp Astor
artikel: 4142018

Nål med handtag i metall och med utskjutsmekanism som används vid montering av
ex. abheftklammer inne i eller på baksidan av möbler och dynor. Loops och spärrpinnen läggs inne i nålen och skjuts ut med hjälp av nålens mekanism.

Loopsnål OS 408 250 mm
(nåltjocklek 3 mm)
artikel: 8440408

25 cm lång loopsnål med hulling för att dra igenom loops eller liknande. Nålen har
T-handtag i greppvänlig gummi. Säljs styckvis.

Puskor
Puskor i 100 % bomull som bland annat används vid sängtillverkning, men även till
vissa typer av dynor. Används normalt i kombination med loops. Säljs i påse med
1000 st (1 mle).
ARTIKEL

BESKRIVNING

4000010
4000020

Puskor vita, 1000 st/påse
Puskor oblekta, 1000 st/påse
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Dubbelkeder
Beige dubbelkeder i EVA-plast (eten-vinylacetat). Används som kärna när man vill
göra egen dubbelkeder i tyg eller annat material. Antingen syr man tyget runt kärnan och hanterar den som en vanlig dubbelkeder, eller spikar man fast tyget förvänt
direkt i kedern och får på så sätt en snygg början där klammerna inte syns.
ARTIKEL

BESKRIVNING

4821404
4821405

Dubbelkeder h=4 mm, 2140-041, 300 m/rle
Dubbelkeder h=5 mm, 2140-051, 300 m/rle

Foam Flex 5007-140, 300 m/rulle
artikel: 4850714

Foam Flex 5007-140 är en profil som liknar ett P. Den är dock inte rund utan har
måtten 14 X 11,3 mm i själva rundningen.Totalt är den 24,5 mm bred över ryggen.
Listen kan användas för att ex. skapa runda kanter i möbler. Den spikas fast i fanan
och ger en kant som är mjuk men fortfarande stabil.
Säljs på rulle med 300 meter. Foam Flex består av en serie profiler som alla är
tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De
tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning.
All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom förbränning.

Foam Flex 5007-170, 180 m/rulle
artikel: 4850717

Foam Flex 5007-170 är en profil som liknar ett P. Den är dock inte rund utan har
måtten 17 X 11,3 mm i själva rundningen. Totalt är den 27,5 mm bred över ryggen.
Listen kan användas för att ex. skapa runda kanter i möbler. Den spikas fast i fanan
och ger en kant som är mjuk men fortfarande stabil.
Säljs på rulle med 180 meter. Foam Flex består av en serie profiler som alla är
tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De
tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning.
All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom förbränning.

Foam Flex 5009-100, 400 m/rulle
artikel: 4850910

Foam Flex 5009-100 är en profil som liknar ett P. Den är rund och har Ø 10 mm i
själva rundningen. Totalt är den 21,5 mm bred över ryggen. Listen kan användas för
att ex skapa runda kanter i möbler. Den spikas fast i fanan och ger en kant som är
mjuk men fortfarande stabil. Säljs på rulle med 400 meter. Foam Flex består av en
serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat)
i en speciell blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med
övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas
genom förbränning.
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Foam Flex 5009-140, 240 m/rulle
artikel: 4850914

Foam Flex 5009-140 är en profil som liknar ett P. Den är rund och har Ø 14 mm i
själva rundningen. Totalt är den 25 mm bred över ryggen. Listen kan användas för
att ex. skapa runda kanter i möbler. Den spikas fast i fanan och ger en kant som är
mjuk men fortfarande stabil. Säljs på rulle med 240 meter. Foam Flex består av en
serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat)
i en speciell blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med
övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas
genom förbränning.

Foam Flex 5009-160, 180 m/rulle
artikel: 4850916

Foam Flex 5009-160 är en profil som liknar ett P. Den är rund och har Ø 16 mm i
själva rundningen. Totalt är den 28 mm bred över ryggen. Listen kan användas för
att ex. skapa runda kanter i möbler. Den spikas fast i fanan och ger en kant som är
mjuk men fortfarande stabil. Säljs på rulle med 180 meter. Foam Flex består av en
serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat)
i en speciell blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med
övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas
genom förbränning.

Foam Flex 5009-180, 130 m/rulle
artikel: 4850918

Foam Flex 5009-180 är en profil som liknar ett P. Den är rund och har Ø 18 mm i
själva rundningen. Totalt är den 31,5 mm bred över ryggen. Listen kan användas för
att ex skapa runda kanter i möbler. Den spikas fast i fanan och ger en kant som är
mjuk men fortfarande stabil. Säljs på rulle med 130 meter. Foam Flex består av en
serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat)
i en speciell blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med
övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas
genom förbränning.

Foam Flex 5010-150, 200 m/rulle
artikel: 4851015

Foam Flex 5010-150 är en profil som är rund och har fanan mitt på den runda
delen. Den har Ø 15 mm i den runda delen. Totalt (inklusive fanan) är den 28,5
mm bred. Listen kan användas för att ex. skapa runda kanter i möbler. Den spikas
fast i fanan och ger en kant som är mjuk men fortfarande stabil. Säljs på rulle med
200 meter. Foam Flex består av en serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast
(förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De tillverkas i en process
som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter
slutanvändning energiåtervinnas genom förbränning.
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Foam Flex 5010-250, 90 m/rulle
artikel: 4851025

Foam Flex 5010-250 är en profil som är rund och har fanan mitt på den runda
delen. Den har Ø 25 mm i den runda delen.Totalt (inklusive fanan) är den 37 mm
bred. Listen kan användas för att ex. skapa runda kanter i möbler. Den spikas fast i
fanan och ger en kant som är mjuk men fortfarande stabil.
Säljs på rulle med 90 meter. Foam Flex består av en serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De
tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning.
All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom förbränning.

Foam Flex 5010-320, 70 m/rulle
artikel: 4851032

Foam Flex 5010-320 är en profil som är rund och har fanan mitt på den runda
delen. Den har Ø 32 mm i den runda delen. Totalt (inklusive fanan) är den 44,5
mm bred. Listen kan användas för att ex. skapa runda kanter i möbler. Den spikas
fast i fanan och ger en kant som är mjuk men fortfarande stabil. Säljs på rulle med
70 meter. Foam Flex består av en serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast
(förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De tillverkas i en process
som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter
slutanvändning energiåtervinnas genom förbränning.

Foam Flex 5011-301, 2 m/längd,
120 st/kartong
artikel: 4851131

Foam Flex 5011-301 är en profil som liknar ett liggande D. Den är halvmåneformad
och är 20 mm hög respektive 30 mm bred i basen. Listen kan användas för att ex.
skapa runda kanter i möbler. Eftersom den är ihålig och har en skåra i toppen kan
man spika fast den, men den går även att limma. Profilen ger en rundad kant som
är mjuk men fortfarande stabil. Säljs på längder som är 2 meter. Foam Flex består
av en serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört
med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom förbränning.

Foam Flex 5011-302, 2 m/längd,
80 st/kartong
artikel: 4851132

Foam Flex 5011-302 är en profil som liknar ett liggande D. Den är halvmåneformad
och är 25 mm hög respektive 30 mm bred i basen. Listen kan användas för att ex.
skapa runda kanter i möbler. Eftersom den är ihålig och har en skåra i toppen kan
man spika fast den, men den går även att limma. Profilen ger en rundad kant som
är mjuk men fortfarande stabil. Säljs på längder som är 2 meter. Foam Flex består
av en serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört
med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom förbränning.
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Foam Flex 5012-330, 75 m/rulle
artikel: 4851233

Foam Flex 5012-330 är en profil som används på ytterkanter. Den ger en oval
rundning som är 33 mm hög och 38 mm bred. Säljs på rulle med 75 meter. Foam
Flex består av en serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för
eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning
energiåtervinnas genom förbränning.

Foam Flex 5013-030, 2 m/längd,
60 st/kartong
artikel: 4851330

Foam Flex 5013-030 är en profil som liknar ett L. Det är en vinkellist som är 30
mm både på höjden och längden. Listen kan användas för att ex. skapa mjuka men
stabila ytterkanter på ex. armstöd med raka kanter. Säljs på längder som är 2 meter.
Foam Flex består av en serie profiler som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell blandning. De tillverkas i en process som är
miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom förbränning.

Foam Flex 5015-030, Ø3 mm,
1500 m/rulle
artikel: 4851530

Vit kederkärna i Foam Flex, Ø 3 mm. Ger en keder som är mjuk och följsam men
ändå stabil. Säljs på rulle med 1500 meter. Foam Flex består av en serie profiler
som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell
blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom
förbränning.

Foam Flex 5015-040, Ø4 mm,
800 m/rulle
artikel: 4851540

Vit kederkärna i Foam Flex, Ø 4 mm. Ger en keder som är mjuk och följsam men
ändå stabil. Säljs på rulle med 800 meter. Foam Flex består av en serie profilers
om alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell
blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom
förbränning.
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Foam Flex 5015-050, Ø5 mm,
500 m/rulle
artikel: 4851550

Vit kederkärna i Foam Flex, Ø 5 mm. Ger en keder som är mjuk och följsam men
ändå stabil. Säljs på rulle med 500 meter. Foam Flex består av en serie profiler
som alla är tillverkade i EVA-plast (förkortning för eten-vinylacetat) i en speciell
blandning. De tillverkas i en process som är miljövänlig jämfört med övrig cellplasttillverkning. All Foam Flex kan efter slutanvändning energiåtervinnas genom
förbränning.

Chateauskruv, 4247-030, 30x8 mm
artikel: 4842473

Plastplugg med hulling liknande räfflor som används vid montering av yttre designdetaljer, exempelvis chateauser. Pluggen är i vit tålig plast och den är 30 mm lång.
Skallen är tunn och svagt kupad för att inte kännas igenom beklädnaden. För bästa
användning skall borr med Ø 8 mm användas.
Säljs styckvis eller i kartong med 3000 st.

Chateauskruv, 4247-040, 40x8 mm
artikel: 4842474

Plastplugg med hulling liknande räfflor som används vid montering av yttre designdetaljer, exempelvis chateauser. Pluggen är i vit tålig plast och den är 40 mm lång.
Skallen är tunn och svagt kupad för att inte kännas igenom beklädnaden. För bästa
användning skall borr med Ø 8 mm användas.
Säljs styckvis eller i kartong med 3000 st.

Spiklist chateau, 6064-015, 100 cm/längd
artikel: 4866420

17 mm bred spiklist av kraftig pappremsa som har fasta spik i sig. Används vid
montering av yttre designdetaljer,exempelvis chateauser. Listen spikas fast med
klammer och detaljen kan sedan monteras fast med de fasta spiken i listen. Säljs på
längder som är 1 meter.

Kederlist KDH-37, vit, 200 m/rulle
artikel: 4660137

Färdig kederprofil helt i plast som används mycket bland annat i båtar och bilar,
men som även passar till andra områden. Den runda delen av listen är cirka 3 mm
i Ø och insömnadsfanan är 9 mm bred. Finns i flera olika färger. Denna är vit. Säljs
på rulle med 200 meter.

152

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Lister & profiler

Kederlist KDH-37, svart, 200 m/rulle
artikel: 4660437

Färdig kederprofil helt i plast som används mycket bland annat i båtar och bilar,
men som även passar till andra områden. Den runda delen av listen är cirka 3 mm i
Ø och insömnadsfanan är 9 mm bred. Finns i flera olika färger. Denna är svart. Säljs
på rulle med 200 meter.

Kederlist KDH-37, grå, 200 m/rulle
artikel: 4660737

Färdig kederprofil helt i plast som används mycket bland annat i båtar och bilar,
men som även passar till andra områden. Den runda delen av listen är cirka 3 mm i
Ø och insömnadsfanan är 9 mm bred. Finns i flera olika färger. Denna är grå. Säljs
på rulle med 200 meter.

Kederlist KDH-69, 100 m/rulle
artikel: 4662069

Svart kantprofil i plast. Ytterdiametern är cirka 9 mm och innerdiametern är cirka
6 mm. Fanan är 16 mm bred. Säljs på rulle med 100 meter.

Kederlist KDM-1, 100 m/rulle
artikel: 4663001

Svart kantprofil i plast. Ytterdiametern är cirka 13 mm och innerdiametern är cirka
8 mm. Fanan är 9 mm bred. Säljs på rulle med 100 meter.

Kederlist SML-1, svart, 50 m/rulle
artikel: 4664001

Svart plastlist som oftast återfinns på kontorsstolar eller annan plats där man vill
dölja klammer eller liknande. Listen spikas fast och därefter viker man in ena kanten på listen så fastspikningen blir dold.
Säljs på rulle med 50 meter.

List 1853-999, Ø5 mm, 25 mm fana,
150 m/rulle
artikel: 4818539

Neddragningslist med kärna i hård PVC, Ø 5 mm, som har en 25 mm fana som är
limmad runt kärnan.
Listen sys fast i fanan för att sedan dras ner med loops eller persiennlina runt
kärnan. Säljs på rulle med 150 meter. Kan vid större mängder köpas färdigkapad i
längder. Tag kontakt med oss för mer info om detta är intressant.
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List 1850-999, Ø5 mm, 15 mm fana,
200 m/rulle
artikel: 4818599

Neddragningslist med kärna i hård PVC, Ø 5 mm, som har en 15 mm fana som är
limmad runt kärnan.
Listen sys fast i fanan för att sedan dras ner med loops eller persiennlina runt
kärnan. Säljs på rulle med 200 meter. Kan vid större mängder köpas färdig kapad i
längder. Tag kontakt med oss för mer info om detta är intressant.

Inskjutslist, 5,2 mm, 15 mm fana,
2781-915
artikel: 4827819

Oval plastprofil med 15 mm fana i fibertex. Själva profilen är 5,2 x 4,0 mm. Används som neddragningslist i möbler. Listen sys fast i fanan som efter neddragning
snäpps in i låsprofilen (2835-120 eller 2835-999) som man har spikat fast. Säljs på
rulle med 200 meter.

Neddragningslist 2785-046, 46 mm fana,
1,2 m/längd
artikel: 4827854

Neddragningslist med 46 mm bred fana i fibertex (190 g/m²) och 40 mm bred
profil i PP. Listen sys fast i fanan. Efter neddragning låser man fast profilen genom
att spänna den 40 mm breda plastdelen på tvären bakom exempelvis elastrong eller
liknande. Säljs på längder som är 1,2 m. Det är 75 st (90 meter) i en kartong. Skall
beställas i styck.

Neddragningslist 2785-093, 93 mm fana,
1,2 m/längd
artikel: 4827859

Neddragningslist med 93 mm bred fana i fibertex (190 g/m²) och 40 mm bred
profil i PP. Listen sys fast i fanan. Efter neddragning låser man fast profilen genom
att spänna den 40 mm breda plastdelen på tvären bakom exempelvis elastrong eller
liknande. Säljs på längder som är 1,2 m. Det är 75 st (90 meter) i en kartong. Skall
beställas i styck.

Spiklist papp 10 mm, 137 m/rle,
12 rle/kart.
artikel: 3260010

10 mm bred pappremsa som används vid spikning med klammer. Används dels för
att ge en jämn kant vid förvänd spikning men också för att f örhindra att klammern kryper igenom beklädnadsmaterialet. Används också med fördel vid limning
av bisband eller dylikt. Säljs på rulle med 137 meter eller i kartong med 12 rullar
(1644 meter).
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Spiklist papp 12,7 mm, 137 m/rle,
10 rle/kart.
artikel: 3260012

12,7 mm bred pappremsa som används vid spikning med klammer. Används dels för
att ge en jämn kant vid förvänd spikning men också för att förhindra att klammern
kryper igenom beklädnadsmaterialet. Säljs på rulle med 137 meter eller i kartong
med 10 rullar (1370 meter).

Spiklist metall normal, 400 m/fp
artikel: 3260015

Metallist som används vid förvänd spikning. Listen spikas först fast, sedan klämmer
man fast tyget och knackar till så taggarna fastnar ordentligt i tyget. Därefter viker
man tillbaka tyget och får då en jämn och fin kant som döljer klammerna. Listen
finns i några olika utförande där skillnaden är hur taggarna sitter och hur följsam
den är vid spikning av böjar. Säljs i kartong om 400 meter i längder som är 150 cm.

Spiklist metall normal 10 st /fp
artikel: 3260016

Metallist som används vid förvänd spikning. Listen spikas först fast, sedan klämmer
man fast tyget och knackar till så taggarna fastnar ordentligt i tyget. Därefter viker
man tillbaka tyget och får då en jämn och fin kant som döljer klammerna. Listen
finns i några olika utförande där skillnaden är hur taggarna sitter och hur följsam
den är vid spikning av böjar. Säljs i 10-pack på längder som är 150 cm.

Spiklist metall för skinn, 400 m/fp
artikel: 3260020

Metallist som används vid förvänd spikning. Listen spikas först fast, sedan klämmer
man fast skinnet och knackar till så taggarna fastnar ordentligt. Därefter viker man
tillbaka skinnet och får då en jämn och fin kant som döljer klammerna. Listen finns
i några olika utförande där skillnaden är hur taggarna sitter och hur följsam den är
vid spikning av böjar. Denna är dock speciellt framtagen för att användas på skinn.
Säljs i kartong om 400 meter i längder som är 150 cm.

Spiklist metall för skinn 10 st /fp
artikel: 3260021

Metallist som används vid förvänd spikning. Listen spikas först fast, sedan klämmer
man fast tyget och knackar till så taggarna fastnar ordentligt i tyget. Därefter viker
man tillbaka tyget och får då en jämn och fin kant som döljer klammerna. Listen
finns i några olika utförande där skillnaden är hur taggarna sitter och hur följsam
den är vid spikning av böjar. Säljs i 10-pack på längder som är 150 cm.
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Spiklist metall extra, 400 m/fp
artikel: 3260030

Metallist som används vid förvänd spikning. Listen spikas först fast, sedan klämmer
man fast tyget och knackar till så taggarna fastnar ordentligt i tyget. Därefter viker
man tillbaka tyget och får då en jämn och finkant som döljer klammerna. Listen
finns i några olika utförande där skillnaden är hur taggarna sitter och hur följsam
den är vid spikning av böjar. Säljs i kartong om 400 meter i längder som är 150 cm.

Spiklist metall extra, 10 st/fp
artikel: 3260031

Metallist som används vid förvänd spikning. Listen spikas först fast, sedan klämmer
man fast skinnet och knackar till så taggarna fastnar ordentligt. Därefter viker man
tillbaka skinnet och får då en jämn och fin kant som döljer klammerna. Listen finns
i några olika utförande där skillnaden är hur taggarna sitter och hur följsam den är
vid spikning av böjar. Denna är dock speciellt framtagen för att användas på skinn.
Säljs i 10-pack på längder som är 150 cm.

Spiklist metall plygrip nr 1, 400 m/fp
artikel: 3260040

Metallist som används vid förvänd spikning. Listen spikas först fast, sedan klämmer
man fast tyget och knackar till så taggarna fastnar ordentligt i tyget. Därefter viker
man tillbaka tyget och får då en jämn och fin kant som döljer klammerna. Listen
finns i några olika utförande där skillnaden är hur taggarna sitter och hur följsam
den är vid spikning av böjar. Säljs i kartong om 400 meter i längder som är 150 cm.

Spiklist Metall Plygrip 10 st /fp
artikel: 3260041

Metallist som används vid förvänd spikning. Listen spikas först fast, sedan klämmer
man fast tyget och knackar till så taggarna fastnar ordentligt i tyget. Därefter viker
man tillbaka tyget och får då en jämn och fin kant som döljer klammerna. Listen
finns i några olika utförande där skillnaden är hur taggarna sitter och hur följsam
den är vid spikning av böjar. Säljs i 10-pack på längder som är 150 cm.

Spiklist plast, 3074-100, 10 mm bred,
1000 m/rle
artikel: 4830741

Vit, 10 mm bred, spiklist i PP som används vid spikning med klammer. Används
dels för att ge en jämn kant vid förvänd spikning, men också för att förhindra att
klammern kryper igenom beklädnadsmaterialet. Säljs på rulle med 1000 meter.
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Tryckknappsdel Calott, förnicklad,
1 mle/fp
artikel: 5210001

Calott är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen.
En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit).
Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten. Calotten är
15,1 mm i Ø och längden på halsen är 5,5 mm.
Säljs i förpackning om 1 mle (1000 st). Finns även i förpackning med 100 st (art.
nr: 5210005).

Tryckknappsdel Fjäder, förnicklad
1 mle/fp
artikel: 5210002

Fjäder är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och
Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten. Säljs
i förpackning om 1 mle (1000 st). Finns även i förpackning om 100 st, (art.nr:
5210006) .

Tryckknappsdel Kula, förnicklad 1 mle/fp
artikel: 5210003

Kulan är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen.
En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit).
Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten. Kulan kan
även fästas direkt med skruv eller spik. Se bara till att huvudet är lagom stort så
det försvinner ner i Kulan. Säljs i förpackning med 1 mle (1000 st). Finns även i
förpackning om 100 st (art.nr: 5210007).

Tryckknappsdel Nit, förnicklad 1 mle/fp
artikel: 5210004

Niten är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott,Fjäder, Kula och
Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten. Säljs
i förpackning med 1 mle (1000 st). Finns även i förpackning om 100 st (art.nr:
5210008).

Tryckknappsdel Calott Förnicklad
100 st/fp
artikel: 5210005

Calott är är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och
Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten. Calotten är 15,1 mm i Ø och längden på halsen är 5,5 mm.
Säljs i förpackning med 100 st. Finns även i förpackning om 1 mle (1000 st, art. nr:
5210001). .
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Tryckknappsdel Fjäder Förnicklad
100 st/fp
artikel: 5210006

Fjäder är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula
och Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten.
Säljs i förpackning med 100 st. Finns även i förpackning om 1 mle (1000 st, art.nr:
5210002).

Tryckknappsdel Kula Förnicklad 100 st/fp
artikel: 5210007

Kulan är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen.
En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit).
Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten. Kulan kan
även fästas direkt med skruv eller spik. Se bara till att huvudet är lagom stort så
det försvinner ner i Kulan. Säljs i förpackning med 100 st. Finns även i förpackning
med 1 mle (1000 st, art.nr: 5210003).

Tryckknappsdel Nit Förnicklad 100 st/fp
artikel: 5210008

Niten är en av delarna i tryckknapp 405. Den är tillverkad i mässing och därefter
förnicklad vilket ger den blanka finishen. En komplett tryckknapp består normalt
av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop med
Fjädern och Kulan med Niten. Säljs i förpackning med 0,1 mle (100 st) eller 1 mle
(1000 st).

Tryckknappsunderdel, förnicklad, med
12 mm skruv
artikel: 5210010

Tryckknappsdelen Kula med fast 12 mm lång skruv. Används när man vill skruva
fast Kulan i stället för att slå ihop den med Niten. Den är tillverkad i mässing och
därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen. Säljs i förpackning om 100 st eller 1 mle (1000 st).

Tryckknappsdel Calott, oxiderad, 201-24”
artikel: 5211001

Calott är en av delarna i tryckknapp 201. Den är tillverkad i mässing och därefter
svartoxiderad vilket ger den mörka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop
med Fjädern och Kulan med Niten. Calotten är 15,1 mm i Ø och längden på halsen
är 5,5 mm. Säljs i förpackning med 0,1 mle (100 st) eller 1 mle (1000 st).
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Tryckknappsdel Fjäder, oxiderad
artikel: 5211002

Fjäder är en av delarna i tryckknapp 201. Den är tillverkad i mässing och därefter
svartoxiderad vilket ger den mörka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop
med Fjädern och Kulan med Niten. Säljs i förpackning med 0,1 mle (100 st) eller 1
mle (1000 st).

Tryckknappsdel Kula, oxiderad
artikel: 5211003

Kulan är en av delarna i tryckknapp 201. Den är tillverkad i mässing och därefter
svartoxiderad vilket ger den mörka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop
med Fjädern och Kulan med Niten. Kulan kan även fästas direkt med skruv eller
spik. Se bara till att huvudet är lagom stort så det försvinner ner i Kulan.
Säljs i förpackning med 0,1 mle (100 st) eller 1 mle (1000 st).

Tryckknappsdel Nit, oxiderad
artikel: 5211004

Niten är en av delarna i tryckknapp 201. Den är tillverkad i mässing och därefter
svartoxiderad vilket ger den mörka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop
med Fjädern och Kulan med Niten. Säljs i förpackning med 0,1 mle (100 st) eller 1
mle (1000 st).

Tryckknappsunderdel, oxiderad, med
12 mm skruv
artikel: 5211005

Tryckknappsdelen Kula med 12 mm lång skruv i. Används när man vill skruva fast
Kulan i stället för att slå ihop den med Niten. Den är tillverkad i mässing och därefter svartoxiderad vilket ger den mörka finishen. Säljs i förpackning med 0,1 mle
(100 st) eller 1 mle (1000 st).

Tryckknappsdel Calott Oxiderad 100 st/fp
artikel: 5211006

Calott är är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och
Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten. Calotten är 15,1 mm i Ø och längden på halsen är 5,5 mm.
Säljs i förpackning med 100 st. Finns även i förpackning om 1 mle (1000 st, art. nr:
5210001). .
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Tryckknappsdel Fjäder Oxiderad 100 st/fp
artikel: 5211007

Fjäder är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka
finishen. En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula
och Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten.
Säljs i förpackning med 100 st.
Finns även i förpackning om 1 mle (1000 st, art.nr: 5210002).

Tryckknappsdel Kula Oxiderad 100 st/fp
artikel: 5211008

Kulan är tillverkad i mässing och därefter förnicklad vilket ger den blanka finishen.
En komplett tryckknapp består normalt av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit).
Med ett verktyg slås Calotten ihop med Fjädern och Kulan med Niten. Kulan kan
även fästas direkt med skruv eller spik. Se bara till att huvudet är lagom stort så det
försvinner ner i Kulan. Säljs i förpackning med 100 st.
Finns även i förpackning med 1 mle (1000 st, art.nr: 5210003).

Tryckknappsdel Nit Oxiderad 100 st/fp
artikel: 5211009

Niten är en av delarna i tryckknapp 405. Den är tillverkad i mässing och därefter
förnicklad vilket ger den blanka finishen. En komplett tryckknapp består normalt
av fyra delar (Calott, Fjäder, Kula och Nit). Med ett verktyg slås Calotten ihop med
Fjädern och Kulan med Niten.
Säljs i förpackning med 0,1 mle (100 st) eller 1 mle (1000 st).

Tryckknapp konsumentfp, 10 st/fp
(inkl. verktyg)
artikel: 5220010

Förpackning med 10 st kompletta tryckknappar samt ett enkelt verktyg i lättmetall
och plast. Tryckknappen är av samma höga kvalitet som de vanliga i modell 201,
men verktyget är ganska enkelt och är inte avsett att hålla för mycket mer än de
10 knapparna som är i förpackningen. Säljs styckvis.
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Tryckknappsverktyg maskin, 6 delar
(till A5 & A51)
artikel: 5225051

Maskinverktyg för att slå tryckknappar. Satsen som består av 6 delar är framtagen
för att användas i våra knappmaskiner A5 och A51, men passar även i en del andra
maskiner och pressar på marknaden.
De 6 delarna består av 2 st förlängare och 4 st verktyg. Förlängarna måste användas
till A5 & A51 eftersom gapet i maskinen annars blir för stort. (Samma förlängare
används även till maskinverktyg för öljett). De 4 verktygsdelarna är en del för
respektive tryckknappsdel. Om man ska byta från att ha slagit Calott/Fjäder till
att slå Kula/Nit måste man alltså byta båda verktygsdelarna, men man behåller
förlängarna. Säljs i komplett förpackning med alla 6 delarna.

Handverktyg till tryckknapp 201
artikel: 5225060

Verktyg för att slå tryckknapp 201. Verktyget används mot stumt underlag och man
slår sedan med hammare. Används både för att slå Calott/Fjäder och Kula/Nit. Det
är väldigt viktigt att man håller verktygets slagdel i rät vinkel mot det runda puckformade mothållet. Säljs i förpackning med båda delarna.
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Lack, silicon, teflon mm

Symaskinsolja 150 ml
artikel: 6603050

Fin olja som passar bra till symaskiner och andra maskiner där kravet på en ren olja
av hög kvalitet ställs. Säljs styckvis i flaska med 150 ml.

Symaskinsolja 5 liter
artikel: 6603055

Fin olja som passar bra till symaskiner och andra maskiner där kravet på en ren olja
av hög kvalitet ställs. Säljs styckvis i dunk med 5 liter.

Teflonspray PTFE, 0,4 l/flaska
(6 st/kartong)
artikel: 6601037

Friktionsnedsättande medel som ger en transparent film med lång livslängd. Fläckar
ej och har hög tålighet. Kan användas på detaljer som skall lackas eller på annat sätt
ytbehandlas. Används som släppmedel eller för att underlätta sömnad av exempelvis blixtlås. Passar även för att förenkla arbetet med att sätta överdrag på plymåer.
Medlet har helt enkelt en mängd användningsområden där man på ett enkelt sätt
vill få en minskad friktion. Säljs styckvis eller i kartong med 6 flaskor.

Siliconspray Comet, 0,4 l/flaska
(12 st/kartong)
artikel: 6601038

Friktionsnedsättande medel som ger en transparent film som inte fläckar. Kan ej
användas på detaljer som skall lackas eller på annat sätt ytbehandlas. Bör heller inte
användas i anslutning till lackavdelning eller liknande. Används som släppmedel
eller för att underlätta sömnad av exempelvis blixtlås. Passar även för att förenkla
arbetet med att sätta överdrag på plymåer. Medlet har helt enkelt en mängd användningsområden där man på ett enkelt sätt vill få en minskad friktion. Säljs styckvis
eller i kartong med 12 flaskor.
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Universalolja, 400 ml
artikel: 6603040

Master Universalolja är en allroundprodukt för all typ av underhåll. Smörjer med
djupverkan och löser fastrostade detaljer. Undantränger vatten och förhindrar
elöverslag i fuktig miljö. Angriper ej plaster, lack eller gummi. Oljan används inom
hem och industri för att lösa de problem som kan uppstå genom fukt, oxidation,
rost eller friktion. Fördelardosa, kabelskor, strömbrytare, antenner, gångjärn och
lås är några ex. på användningsområden. Verktyg skyddas vid lagring mot korrosionsangrepp. Kontakta oss för att få säkerhetsdatablad. Säljs styckvis eller i kartong
med 12 flaskor.

Spraylim 3M 74, 0,5 l/flaska, 12 st/kart
artikel: 6570074

Spraylim 74 från 3M är ett svagt orangefärgat lim som har en hög styrka och fungerar på många material. Det används bland annat till att limma vadd, tyg, polyeter
eller andra typer av skum antingen mot varandra eller mot trä och metall. Limmet
sprutas på båda sidorna som skall limmas (enkelsidig limning rekomenderas ej) och
kan efter några minuters väntan sättas samman. Bör inte användas på material som
innehåller mjukgörare, exempelvis konstläder i PVC. Värmetåligheten på 49° C gör
att lim 74 heller inte kan användas på platser där det kan bli väldigt varmt. Kontakta oss för att få säkerhetsdatablad. Säljs styckvis eller i kartong med 12 flaskor.

Spraylim Comet, 0,5 l/flaska, 12 st/kart
artikel: 6570075

Spraylim Comet är ett gulfärgat lim som har en hög styrka och fungerar på många
material. Det används bland annat till att limma vadd, tyg, polyeter eller andra
typer av skum antingen mot varandra eller mot trä och metall. Limmet sprutas på
båda sidorna som skall limmas (enkelsidig limning rekomenderas ej) och kan efter
några minuters väntan sättas samman. Bör inte användas på material som innehåller
mjukgörare, exempelvis konstläder i PVC. Kontakta oss för att få säkerhetsdatablad.
Säljs styckvis eller i kartong med 12 flaskor.

Spraylim 3M 08080, 0,5 l/flaska,
12 st/kart
artikel: 6570080

Spraylim 08080 från 3M är ett ofärgat lim som har en väldigt hög styrka och fungerar på många material. Det är speciellt framtaget för bilar och fungerar därför på
de flesta platser och material i en bil. Exempelvis plasttyg, polyeter, metall, läder
och många andra. 3M 08080 har en hög tålighet mot mjukgörare. För bästa resultat
sprutas limmet på båda sidorna som skall limmas och kan efter några minuters väntan sättas samman. Enkelsidig limning kan användas, men ger en lägre hållfasthet i
limfogen och har vid limningen maximal öppentid på 5 minuter. Värmetåligheten
på 80°C gör att lim 08080 kan användas på platser där det kan bli varmt. Kontakta
oss för att få säkerhetsdatablad. Säljs styckvis eller i kartong med 12 flaskor.
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Spraylim 3M 80, 0,5 l/flaska, 12 st/kart
artikel: 6570085

Spraylim 80 från 3M är ett gulfärgat lim som har en väldigt hög styrka och fungerar
på många material.Det används på plasttyg, polyeter, metall, läder och många andra
material. Till skillnad mot de flesta spraylimer har 3M 80 en högre tålighet mot
mjukgörare. Limmet sprutas på båda sidorna som skall limmas (enkelsidig limning
rekomenderas ej) och kan efter 4-5 minuters väntan (man kan vänta upp till 30
minuter) sättas samman. Värmetåligheten på 93°C gör att lim 80 kan användas på
platser där det kan bli varmt. Kontakta oss för att få säkerhetsdatablad.
Säljs styckvis eller i kartong med 12 flaskor.

Spraylim 3M 90, 0,5 l/flaska, 12 st/kart
artikel: 6570090

Spraylim 90 från 3M är ett ofärgatlim som har en väldigt hög styrka och fungerar på
många material. Det används på plasttyg, polyeter, metall, läder och många andra
material. För bästa resultat sprutas limmet på båda sidorna som skall limmas och
kan efter några minuters väntan sättas samman. Enkelsidig limning kan användas,
men ger en lägre hållfasthet i limfogen och har vid limningen maximal öppentid på
2 minuter. Bör inte användas på material som innehåller mjukgörare, exempelvis
konstläder i PVC. Värmetålighetenpå 71°C gör att lim 90 kan användas på platser
där det kan bli varmt. Kontakta oss för att få säkerhetsdatablad.
Säljs styckvis eller i kartong med 12 flaskor.

Kontaktlim K95
Strykbart lösningsmedelsbaserat kontaktlim som appliceras på båda sidor, fungerar
på de flesta material. Appliceringsmängd ca: 200-300 g/m2. Torktid: 10-20 min.
Öppentid: 20-90 min. Lägsta användningstemperatur +10 grader.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6540190
6540191
6540192

Kontaktlim K95, 1 lit/burk
Kontaktlim K95, 3 lit/burk
Kontaktlim K95, 10 lit/burk

Kontaktlim 2960, tub, 40 ml/tub,
10 st/kart
artikel: 6530001

Vanligt lösningsmedelsbaserat kontaktlim på tub som limmar många typer av material. Säljs på tub med 40 ml. För detaljerade tekniska uppgifter se vår webbshop.
Säljs styckvis.
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Lim 3831, S 9 Super, 0,3 l/burk
artikel: 6533009

Vanligt lösningsmedelsbaserat kontaktlim som limmar många typer av material.
Säljs på burk med 0,3 liter. För detaljerade tekniska uppgifter se vår webbshop.

Limtvätt 2518, 1 l/flaska
artikel: 6532518

Limtvätt 2518 är till för att ta bort torkade limrester samt överskottslim. Den kan
användas koncentrerad, men i vissa fall även utspädd med vatten. Säljs på flaska
med 1 liter.
För detaljerade tekniska uppgifter, se vår webbshop. Säljs styckvis.

Kontaktlimsförtunning, 0,75 l/flaska
artikel: 6540196

Kontaktlimsförtunning avsedd till förtunning av lösningsmedelsbaserade kontaktlimmer samt för avlägsning av limfläckar, rengöring av verktyg och ytor som skall
limmas. Sörj för god ventilation. Säkerhetsdatablad och produktinformation kan
hämtas i vår webbshop.

Kontaktlimsförtunning nr 7, (5 lit/burk)
artikel: 6540197

Kontaktlimsförtunning avsedd till förtunning av lösningsmedelsbaserade kontaktlimmer samt för avlägsning av limfläckar, rengöring av verktyg och ytor som skall
limmas. Sörj för god ventilation. Säkerhetsdatablad och produktinformation kan
hämtas i vår webbshop.

Vinylrengörning, koncentrerad,
1 liter/flaska
artikel: 6607001

Koncentrerat medel för rengöring av de flesta på marknaden förekommande konstläder och vinyler. Medlet tar bort fläckar och rengör utan att skada eller förkorta
livslängden på konstlädret. Användning: Koncentratet blandas till 1%-ig eller 3%-ig
lösning beroende på hur smutsigt materialet är.
Blandningen sprayas på ytan som skall rengöras och får verka en kort stund. Torka
med en ren trasa. För bästa resultat använd varmt vatten.
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Smältlim 0471, 5 kg/fp, (Ø 12 mm)
artikel: 6570212

Universalsmältlim som fungerar på många olika material. Limmet har en öppentid
på 45-60 sekunder innan det stelnat för mycket för att kunna justeras. Limstavarna
är ca: 12 mm i Ø och 300 mm långa. Det ligger cirka 160 limstavar i en förpackning. Säljs i förpackning med cirka 5 kg.

Smältlim 0470 ½ kg/fp, (Ø 12 mm) 16 ST
artikel: 6570213

Universalsmältlim som fungerar på många olika material. Limmet har en öppentid
på 45-60 sekunder innan det stelnat för mycket för att kunna justeras. Limstavarna
är ca: 12 mm i Ø och 300 mm långa. Det ligger 16 limstavar i en förpackning. Säljs
i förpackning med 0,5 kg.

Smältlim 3M 3764, Jet-Melt universallim
(5 kg/fp)
artikel: 6576550

Smältlim för 3M’s limsystem ’Jet-Melt’. Stavarna är räfflade och lite grövre än
traditionella limstavar, vilket gör att de enbart passar i Jet-Melt-pistol från 3M. Lim
3764 är ett transparent universallim som även klarar att limma plaster. Värmetåligheten är 60° C. Säljs i förpackning med cirka 5 kg.

Smältlim 3M 3738, Jet-Melt trälim
(5 kg/fp)
artikel: 6576551

Smältlim för 3M’s limsystem ’Jet-Melt’. Stavarna är räfflade och lite grövre än
traditionella limstavar, vilket gör att de enbart passar i Jet-Melt-pistol från 3M. Lim
3738 är ett mellanbrunt allroundlim som kan limma många olika material, exempelvis trä och papp.Värmetåligheten är 55° C. Säljs i förpackning med cirka 5 kg.

Textillim 2955, tub, 40 ml/tub, 10 st/kart
artikel: 6501000

Traditionellt textillim som kan limma de flesta typer av textilier och textila produkter. Säljs på tub med 40 ml. För detaljerade tekniska uppgifter, information
om hur limmet används samt säkerhetsdatablad besök vår webbshop. Säljs styckvis
(tubvis...).
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Hobbylim Casco Plomb 3482, 300 ml
artikel: 6501350

Hobbylim Casco Plomb är ett vattenbaserat allroundlim. Limmet ger en transparent och mjuk limfog. Användningsområden: Passar allt från försegling av golvmaterial till limning av textila material, läder, trä, porslin, papp, metall och plastpärlor. Det är utmärkt till att limma bisband och andra dekorationsdetaljer på möbler.
Säljs på flaska om 300 ml.
Kulör: Transparant
Arbetstemperatur: +15°C - +25°C
Torktid: Inom 24 tim..
Lagringstid: 12 månader i sluten förpackning. Lagras svalt och frostfritt.

Trälim 66, 0,75 l/flaska
artikel: 6540195

Trälim för snickeriindustrin och hemmabruk. Användningsområde: limning av
brädfogar, lister, papper, kartong och fanering samt vid montering av färdig parkett.
Följ länken för mer information. Limåtgång ca: 120-180 g/m
Öppentid: 6-8 min. Lägsta användningstemperatur: +18°C.

Fisklim, 1 liter
artikel: 6700403

Flytande lim som bland annat limmar trä, papp, stål och glas. Limfogen tål inte
vatten. Torktiden är cirka 12 timmar. Limmet kan återaktiveras genom att blöta
limfogen. Limmet blir då klibbigt och kan antingen sättas i press på nytt för att
sammanfogas eller lossas. Säljs i förpackning med 1 liter.

Akvatex 120 Blå färgtillsats 30 ml
artikel: 6540184

Blå färgtillsats avsedd för Akvatex 120. Den blå tillsatsfärgen ger det ursprungligt
transparenta limmet ett pigment som underlättar att man enklare kan se mängden
lim som förs på samt tydligare visualisera var man har fört på limmet. 30 ml färgtillsats är avsedd för en dunk, 13,5 kg Akvatex 120. Använder man sig av samtliga
30 ml vid färgningen får limmet en tydlig blå färg. Väljer man att använda
t ex hälften, 15 ml, av färgtillsatsen får limmet en betydligt ljusblåare kulör. Blanda
efter behov.
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Lim Akvatex 120 Transparent, 10 kg/fp
artikel: 6540189

Akvatex 120 är ett vattenbaserat kontaktlim för stoppmöbler. Limmet är lämpligt
för material som inte har starka spänningar. Limfogen är smidig och mjuk. Det
sprutas på med pistol på båda sidorna. Torktid: 3-10 min. Öppentid: 10-30 min.
Färg: transparent. Kontakta oss för att få detaljerad produktinformation och säkerhetsdatablad. Säljs i förpackningar med 10 kg.

Lim Akvatex 120 Transparent, 125 kg/fp
artikel: 6540188

Akvatex 120 är ett vattenbaserat kontaktlim för stoppmöbler. Limmet är lämpligt
för material som inte har starka spänningar. Limfogen är smidig och mjuk. Det
sprutas på med pistol på båda sidorna. Torktid: 3-10 min. Öppentid: 10-30 min.
Färg: Transparent. Mer information finns i vår webshop. Säljs i förpackningar med
13,5 kg och på fat 125 kg.

Vattenbaserat Casco Contact 3880,
1 lit/burk
artikel: 6540198

Casco Contact 3880 är ett vattenbaserat kontaktlim som som passar för limninga av
de flesta typer av material, t ex läder, textila material, vinyl, plast, papp, laminat,
kork och cellplaster.
Kulör: Rosa/Beige
Arbetstemperatur: +15°C - +25°C
Åtgång: 3-5 m²/liter (motsvarar 250-300 g/m²)
Monteringstid: Mellan 45 - 4 timmar.
Lagringstid: 12 månader i sluten förpackning. Lagras svalt och frostfritt.

Vattenbaserat Casco Contact 3880,
5 lit/burk
artikel: 6540199

Casco Contact 3880 är ett vattenbaserat kontaktlim som som passar för limninga av
de flesta typer av material, t ex läder, textila material, vinyl, plast, papp, laminat,
kork och cellplaster.
Kulör: Rosa/Beige
Arbetstemperatur: +15°C - +25°C
Åtgång: 3-5 m²/liter (motsvarar 250-300 g/m²)
Monteringstid: Mellan 45 - 4 timmar.
Lagringstid: 12 månader i sluten förpackning. Lagras svalt och frostfritt.
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Lim Akvapur SM 3000,15 kg/dunk
artikel: 6542126

Akvapur SM 3000 är ett dispersionslim för limning av bl a PVC-folier på MDF eller
träbaserade , frästa underlagsplattor. Limmet ger en god och jämn ytkvalitet. Lämpligt även för tillverkning av stoppade möbler och kontorsstolar. Applicera limmet i
ett jämnt och täckade skickt på båda ytorna som ska limmas. Härdare används vanligen inte vid limning av stoppade möbler och kontorsstolar. Limfilmen kräver minst
+55 till 60° C för att aktiveras. Limning utan härdare kan aktiveras inom 7 dagar.
Lagras i tätt tillsluten orginalförpackning i 20°C - 12 månader. Skyddas mot frost.
Efter långvarig lagring rör om limmet ordentligt före användning.

Lim Aquagum B/194, 24 kg/dunk
artikel: 6542127

Aquagum B/194 är ett 2-komponentslim som används tillsammans med Catalysator
Aquagum Cat/19. Ett sparybart lim som används inom stoppmöbelsindustrin, till
material som exempelvis, polyeter, trä, textil, läder och lackade ytor. Ingen vänteeller torktid behövs vid porösa material. Vid ickeporösa ytor kan en kort väntetid
erfordras. Kontakta oss för att få detaljerad produktinformation och säkerhetsdatablad. Färg: ljusblå. Säljs styckvis i dunk med 24 kg och på fat 230 kg.

Catalysator Aquagum 194, 10 kg/dunk
artikel: 6562129

Catalysator Aquagum Cat/194 används med Aquagum B/194 som sprutlim inom
stopp-möbelsindustrin på normalt förekommande material som t.ex. polyester, trä,
textil, läder och lackade ytor. Ingen vänte- eller torktid behövs vid porösa material.
Vid ickeporösa ytor kan en kort väntetid erfordras. Kontakta oss för att få detaljerad produktinformation och säkerhetsdatablad. Färg: transparent. Säljs styckvis i
dunk med 10 kg och 22 kg.

Lim Akvatex 229, 2-komp, 10 kg/dunk
artikel: 6562134

Akvatex 229 + Akvatex-aktivator är ett 2-komponets spraybart kontaktlim för möbelstoppning. Limmet appliceras på båda ytorna som ska limmas. Limytorna pressas
ihop inom öppentiden. Blandningsförhållandet 100 viktdelar Akvatex 229-lim och
Akvatex-aktivator 10-15 viktdelar.Limmet är grönt och öppentiden 0-15 min.
Lagringstid i tätt tillsluten orginalförpackning i rumstemperatur är för Akvatex 229
minst 6 månader.
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Lim Akvatex 229 Grön, 2-komp,
150 kg/fat
artikel: 6562136

Akvatex 229 + Akvatex-aktivator är ett 2-komponets spraybart kontaktlim för möbelstoppning. Limmet appliceras på båda ytorna som ska limmas. Limytorna pressas
ihop inom öppentiden. Blandningsförhållandet 100 viktdelar Akvatex 229-lim och
Akvatex-aktivator 10-15 viktdelar.Limmet är grönt och öppentiden 0-15 min.
Lagringstid i tätt tillsluten orginalförpackning i rumstemperatur är för Akvatex 229
minst 6 månader.

Aktivator Akvatex 229, 20 l/dunk
artikel: 6562137

Akvatex 229 + Akvatex-aktivator är ett 2-komponets spraybart kontaktlim för möbelstoppning. Limmet appliceras på båda ytorna som ska limmas. Limytorna pressas
ihop inom öppentiden. Blandningsförhållandet 100 viktdelar Akvatex 229-lim och
Akvatex-aktivator 10-15 viktdelar.Limmet är grönt och öppentiden 0-15 min. Lagringstiden för Akvatex-aktivator i rumstemperatur är minst 12 månader.

Limbehållare 1,5 liter (inkl. pensel)
artikel: 6585015

Praktisk behållare för förvaring av olika sorters lim. Består av behållare, som rymmer 1,5 liter, samt pensel och lock. Penseln förvaras i den tillslutna behållaren när
limmet inte används. Färgen på locket varierar. Kallas även för ’limkyrka’. Säljs
styckvis.

Extra pensel till limbehållare
artikel: 6585016

Limpensel med träskaft som passar till limbehållaren, men som givetvis kan
användas till annat också.

Limpistol 3M Qpist TC quadrack
(för lim Jet-Melt)
artikel: 6575300

Högklassig smältlimspistol för professionell användning från välkända 3M. Pistolen
har en ergonomisk handavtryckare samt ett välisolerat skyddshölje för att motverka
arbetsskador. Limpistolen fungerar bara med räfflade limstavar i Jet-Melt-serien.
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LM Leather cleaning & protection kit,
Maxi, 250 ml
artikel: 6800100

Klassiskt kit med produkter för skötsel av anilin, semianilin och täckfärgat läder.
Paketet innehåller Soft Cleaner (250 ml), som är en mild och skonsam rengöringsvätska för läder, samt Leather protection cream (250 ml), en skyddskräm som
behåller lädret mjukt och smidigt. I förpackningen ingår även svamp, microfiberduk
samt utförlig beskrivning. Säljs paketvis. För mer info, se vår webbshop.

LM Leather cleaning & protection kit,
Mini, 100 ml
artikel: 6800103

Klassiskt kit med produkter för skötsel av anilin, semianilin och täckfärgat läder.
Paketet innehåller Soft Cleaner (100 ml), som är en mild och skonsam rengöringsvätska för läder, samt Leather protection cream (100 ml), en skyddskräm som
behåller lädret mjukt och smidigt. Säljs paketvis. För mer info, se vår webbshop.

LM Strong effect cleaner, 1 liter
artikel: 6800192

Kraftig och effektiv läderrengöring som får bort de flesta tuffa fläckar. Passar bra
till anilin, semianilin och täckfärgat läder. Säljs styckvis med flaska på 1 liter. För
mer info, se vår webbshop.

LM Strong effect cleaner, 250 ml
artikel: 6800194

Kraftig och effektiv läderrengöring som får bort de flesta tuffa fläckar. Passar bra
till anilin, semianilin och täckfärgat läder. Säljs styckvis med flaska på 250 ml. För
mer info, se vår webbshop.

LM Ink Away, 18 g
artikel: 6800289

Rengöringsstift som avlägsnar bläckfrån täckfärgat läder (ej anilin, mocka/nubuck).
Säljs styckvis. För mer info, se vår webbshop.
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LM Starter leather protection cream,
1 liter
artikel: 6810202

Skyddskräm som behåller lädret smidigt och mjukt. Samma medel som ingår i
Leather cleaning & protection kit. Säljs styckvis med 1 liter i flaskan. För mer info,
se vår webbshop.

LM Car kit, 2 x 250 ml
artikel: 6810203

Kit som innehåller allt du behöver för att ta hand om din bilinteriör i skinn. Det
innehåller läderrengöring och läderkräm samt microfiberduk och svamp. Båda flaskorna innehåller 250 ml. Säljs paketvis. För mer info, se vår webbshop.

LM Textile clean & protect kit, 400 ml
artikel: 6810204

Paket med medel för rengöring och impregnering av textilmöbler. Kitet innehåller
en flaska med 400 ml vattenbaserat skumrengöringsmedel, en flaska med 400 ml
textilimpregnering samt svamp, duk, fläckborttagningsguide och skötselråd. Säljs
paketvis. För mer info, se vår webbshop.

LM Textile protection, 500 ml
artikel: 6810205

Impregneringsmedel som skyddar textilmöbler mot vätskor. Ger också en yta som
är lättare att hålla ren. Utförlig beskrivning finns på flaskan. Säljs i flaska med 500
ml. För mer info, se produktblad från Leather Master: Klicka här för produktblad

LM Textile cleaner, 400 ml
artikel: 6810206

Textile cleaner är ett vattenbaserat skumrengöringsmedel som passar på de flesta
typer av textilier.
Utförlig beskrivning står på flaskan. Säljs styckvis. För mer info, se vår webbshop.
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LM Wool & hair cleaner, 400 ml
artikel: 6810208

Rengöringings- och uppfräschningsmedel för ulltyger, fårskinn, lammskinn samt
de flesta typerna av hårbeklädda skinn. Produkten är fri från enzymer, fosfater och
blekmedel. Medlet motverkar även statisk elektricitet. Säljs i flaska med 400 ml.
För mer info, se vår webbshop.

3 M Citrus Cleaner, 200 ml, 12st/kart
artikel: 6603070

Citrus cleaner är ett rengöringsmedel som kan användas för att ta bort exempelvis
limrester, klisterrester, fett, tjära, tryckfärg och mycket annat. Kan användas på
många olika material.
Sprayflaskan gör att det är enkelt och smidigt att använda. Säljs i flaska med 200 ml.

Baolin möbelpolish, 1 liter
artikel: 6700201

Baolin är en möbelpolish som används för rengöring och uppfräschning av blanka
och mattlackerade träytor. Ger möbeln en ny glans och tar genom sin djupverkande
effekt bort ytliga vatten- och spritfläckar. Säljs på flaska med 1 liter.

Centurio möbelpolish, 1 liter
artikel: 6700301

Centurio är en möbelpolish som används för blanka eller högblanka ytor på möbler,
musikinstrument och andra lackerade ytor. Ger en yta med hög glans och förstärker
tåligheten. Säljs på flaska med 1 liter.

Centurio möbelpolish, 250 ml
artikel: 6700325

Centurio är en möbelpolish som används för blanka eller högblanka ytor på möbler,
musikinstrument och andra lackerade ytor. Ger en yta med hög glans och förstärker
tåligheten. Säljs på flaska med 250 ml.
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Lagningskitt Baowachs, 20/D
(mörka färger)
artikel: 6701208

Lagningskittet är ett bruksfärdigt vax för lagning av ytskador, t.ex. kvisthål, repor
och skruvhål i trä eller laminat. Fyll i det ställe som skall lagas med hjälp av den
medföljande skrapan. Vaxet är ljusäkta och förenar sig med materialet. Sjunker inte
in och kan färgas med retuscheringsfärg eller lackeras. Säljs i låda med 20 st stavar.

Lagningskitt Baowachs, 20/C
(ljusa färger)
artikel: 6701220

Lagningskittet är ett bruksfärdigt vax förlagning av ytskador, t.ex. kvisthål, repor
och skruvhål i trä eller laminat. Fyll i det ställe som skall lagas med hjälp av den
medföljande skrapan. Vaxet är ljusäkta och förenar sig med materialet. Sjunker inte
in och kan färgas med retuscheringsfärg eller lackeras. Säljs i låda med 20 st stavar.

Lasyrpenna 210 A
artikel: 6701601

Färgrik lasyrpenna med tjock spets för bättring av småskador i lackerade träytor
och laminat.
Innehåller spritbaserad, snabbtorkande lasyr i 12 olika nyanser.

Lasyrpenna 210 B
artikel: 6701602

Färgrik lasyrpenna med tjock spets för bättring av småskador i lackerade träytor
och laminat.
Innehåller spritbaserad, snabbtorkande lasyr i 12 olika nyanser.

Flex pen 202 A
artikel: 6701801

Färgrik lasyrpenna med tunn mjuk spets för bättring av småskador i lackerade
träytor och laminat.
Innehåller spritbaserad, snabbtorkande lasyr i 12 olika nyanser.
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Flex pen 202 B
artikel: 6701802

Färgrik lasyrpenna med tunn mjuk spets för bättring av småskador i lackerade
träytor och laminat.
Innehåller spritbaserad, snabbtorkande lasyr i 12 olika nyanser.

Baolin möbelpolish, 250 ml
artikel: 6706225

Baolin är en möbelpolish som används för rengöring och uppfräschning av blanka
och matt lackerade träytor. Ger möbeln en ny glans och tar genom sin djupverkande effekt bort ytliga vatten- och spritfläckar. Säljs på flaska med 250 ml.

Schellackflingor Lemon, 1 kg
artikel: 6706301

Schellackflingor i citronliknande nyans. Flingorna löses upp i etanol (tar normalt
24-72 timmar). Lösningen kan därefter behöva silas för att få bort eventuella olösta
rester. Den färdiga lösningen används för att få en djup yta, franskpolering, men
även för att isolera kådan i kvistar, s k kvistlack, innan lackering eller målning. Säljs
i förpackning med 1 kg.

Rubinol schellackpolityr, 1 liter
artikel: 6707001

Schellackpolityr är en färdig blandad lösning med schellack som är klar att användas direkt. Består av finaste kvaliten på schellackflingor (superfine) lösta i etanol.
Schellack används för att få en djup yta, franskpolering, men även för att isolera
kådan i kvistar, s k kvistlack, innan lackering eller målning.
Säljs på flaska med 1 liter.

Schellackstänger nr 1
artikel: 6707104

Schellackstänger är en snabbhärdande, slipbar specialprodukt av renaste bladschellack för lagning av matta och polerade trä- och stenytor. Reparationen är ljusäkta,
krymper inte och ändrar inte färg.
Stängerna smälts lämpligast med Schellacksmältare BAO. Säljs i förpackning med
10 olika färger.
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Schellackstänger nr 2
artikel: 6707105

Schellackstänger är en snabbhärdande, slipbar specialprodukt av renaste bladschellack för lagning av matta och polerade trä- och stenytor. Reparationen är ljusäkta,
krymper inte och ändrar inte färg.
Stängerna smälts lämpligast med Schellacksmältare BAO. Säljs i förpackning med
10 olika färger.

Rubinol schellackpolityr, 250 ml
artikel: 6710002

Schellackpolityr är en färdig blandad lösning med schellack som är klar att användas direkt. Består av finaste kvaliten på schellackflingor (superfine) lösta i etanol.
Schellack används för att få en djup yta, franskpolering, men även för att isolera
kådan i kvistar, s k kvistlack, innan lackering eller målning.
Säljs på flaska med 250 ml.

Träolja Saphir, 250 ml
artikel: 6711525

Torkande olja för alla tidigare oljade eller obehandlade träslag. Ger en skyddande
yta på såväl obehandlade som avlutade möbler. Innehåller linolja, lösningsmedel och
hartser.

Ventilstift Ep
artikel: 6712501

Ask med 12 st pennor i olika nyanser. Används för att måla i repor och liknande. Är
till skillnad från många andra bättringspennor täckande. Säljs i ask med 12 pennor.

Schellacksmältare BAO
artikel: 6713101

Elektrisk smältare för att smälta schellackstänger. 220 V och med 15 W effekt.
Säljs styckvis.
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LM Vaxolja, 250 ml
artikel: 6801510

Olja för tidigare obehandlade eller oljade trämöbler. Vaxoljan ger ett unikt och
effektivt skydd mot fläckar från bland annat vätskor och spill. Lämplig för inomhusbruk. Säljs i flaska med 250 ml. För mer info, se produktblad från Leather Master:
Klicka här för produktblad

LM Ring remover, 125 ml
artikel: 6806307

Med Ring Remover kan du få bort ringar och märken efter vätska och värme på
lackade träytor.
Läs på förpackningen innan behandling! Säljs styckvis med flaska om 125 ml. För
mer info, se produktblad från Leather Master: Klicka här för produktblad

Leader Fresh
Leather Fresh är en toning med bindemedel för ytbehandlade läder. Friskar upp
färgen och ytan på gamla och slitna läder. Ljusa repor i färgen försvinner. Svamp för
påföring ingår. Säljs styckvis.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6712111
6712114
6712116
6712117
6712120
6712121
6712122
6712130
6712134

Leather Fresh färg 15, brun
Leather Fresh färg 34, svart
Leather Fresh färg 19, kaffebrun
Leather Fresh färg 36, grå
Leather Fresh färg 16, röd-brun
Leather Fresh färg 07, ljusbrun
Leather Fresh färg 20, mörkbrun
Leather Fresh färg 04, beige
Leather Fresh färg 26, oxblod

Skinnfix
Neutralt återinfettningsmedel för det mesta som har med läder och skinn att göra.
Kan användas på remmar, sadlar, väskor, möbler och mycket mera. På vissa typer av
skinn och läderprodukter kan Skinnfix ge en mörkare nyans vid infettning. Testa alltid på en osynlig plats för att se hur din produkt påverkas av Skinnfix. Säljs styckvis
i 60 ml och 300 ml burkar.
ARTIKEL

BESKRIVNING

6603080
6603083

Skinnfix läderbalsam, 60 ml
Skinnfix läderbalsam, 300 ml
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Kraftpapper
Kraftpapper, 80 g/m², (eller brunpapper som en del kallar det) används för emballering eller enbart för att skydda. Det är 8 kg på en rulle. Säljs enbart på hel rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8110075
8110100
8110170

Kraftpapper 75 cm, 8 kg/rulle
Kraftpapper 100 cm, 8 kg/rulle
Kraftpapper 170 cm, 8 kg/rulle

Plastemballage
Överdrag i polyeten som används som dammskydd eller som en tunn skyddsfolie
över färdiga möbler. Den första siffran i benämningen anger längden och den andra
bredden. Överdraget är som en stor påse som är öppen på ena långsidan. Påsarna
ligger perforerade på rulle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8211250
8211550
8211900
8212200
8212750
8213150
8221500

PE-överdrag 1250x1050x0,035, ca: 300 st/rulle
PE-överdrag 1550x1050x0,035, ca: 250 st/rulle
PE-överdrag 1900x1050x0,035, ca: 200 st/rulle
PE-överdrag 2200x1050x0,035, ca: 175 st/rulle
PE-överdrag 2750x1050x0,035, ca: 150 st/rulle
PE-överdrag 3150x1050x0,035, ca: 125 st/rulle
PE-överdrag 1500x1200x0,035, ca: 250 st/rulle

Emballageplast 2000 x 0,10 mm,
50 m/rulle
artikel: 8230007

Emballageplast tillverkad av återvunnet råmaterial. Plasten är dubbelvikt och är i
fullbredd 2000 mm bred. Säljs i rulle med 50 meter.

Sopsäck 125 liter, 0,05 mm tjock,
10 st/rulle
artikel: 8245125

Traditionell svart sopsäck som rymmer 125 liter och är 0,04 mm tjock.
Säljs i rulle med 10 säckar
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Maskeringstejp 101E, 18 mm, 48 st/kart
artikel: 8150020

Klassisk 18 mm bred maskeringstejp som kan användas till det mesta.
Säljs styckvis (rullvis).

Tejp 38 mm, transparent, 48 st/kart (309)
artikel: 8150038

Traditionell 38 mm bred transparent tejp som används vid emballering.
Säljs styckvis.

Tejp 50 mm, transparent, 36 st/kart (309)
artikel: 8150050

Traditionell 50 mm bred transparent tejp som används vid emballering.
Säljs styckvis.

Tejp 38 mm, brun, 48 st/kart (309)
artikel: 8151038

Traditionell 38 mm bred brun tejp som används vid emballering.
Säljs styckvis.

Tejp 50 mm, brun, 36 st/kart (309)
artikel: 8151050

Traditionell 50 mm bred brun tejp som används vid emballering.
Säljs styckvis.
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Vävtejp 3302, 19 mm, svart, 50 m/rulle
artikel: 8152020

19 mm bred svart kraftig vävtejp. Används exempelvis för att dölja en klammerrad
under en stolsdyna.
Säljs i rulle med 50 meter.

Tejphållare för 38 mm tejp
artikel: 8170038

Päronformad hållare för 38 mm bred packtejp.
Säljs styckvis.

Tejphållare för 50 mm tejp
artikel: 8170050

Päronformad hållare för 50 mm bred packtejp.
Säljs styckvis.

Tejppistol ATG 700
artikel: 8170060

Tejppistol som används för att applicera dubbelhäftande tejper i 3M’s ATG-serie.
Säljs styckvis.

Tejp 924 till ATG 700, 12 mm, 55 m/rle
artikel: 8170061

Dubbelhäftande ”universaltejp” med häftämne i akryl. Utmärkt till att fästa ihop
material som ska sys och där man inte har möjlighet att nåla tex kapellväv och kapellfönster. Även oslagbar vid fållning och gardinsömnad. Tejpen saknar bärare och
måste sättas dit med tejppistol ATG 700 från 3M. Utan tejppistol är det omöjligt att
hantera tejpen. Säljs på rulle med 55 meter.
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Mallpapp
Kraftig papp som bland annat används till att såga ut mallar ur. Väger 1300 g/m²
och arken är 82 x 120 cm stora. Säljs i förpackning med antingen 25 ark eller på
pall med cirka 200 kg.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8000182
8082122

Papp 82x120 cm, 1300 g/m², mallpapp, 25 ark/fp
Papp 82x120 cm, 1300 g/m², mallpapp, ca 200 kg

Ryggpapp
Papp som bland annat används i bakryggar och yttergavlar på möbler. Finns i storlekarna 70 x 100 cm och 82 x 120 cm. Säljs i förpackning med antingen 25 ark eller
på pall med cirka 200 kg.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8000070
8000082
8070100
8077100
8082120
8082121

Papp 70x100 cm, 1050 g/m², 25 ark/fp
Papp 82x120 cm, 1050 g/m², 25 ark/fp
Papp 100x70 cm, 1050 g/m², 70-70, ca 200 kg/pall
Papp 70x100 cm, 1050 g/m², 100-100, ca 200 kg/pall
Papp 120x82 cm, 1050 g/m², 82-82, ca 200 kg/pall
Papp 82x120 cm, 1050 g/m², 120-120, ca 200 kg/pall
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Blåspistol 100, med nippel 320-5152
artikel: 8608204

Traditionell blåspistol med CEJN 320-nippel. Användningsområdena är många, men
städning och rengöring är de vanligaste. Säljs styckvis.

Dimsmörjolja, 200 ml/flaska
artikel: 7543002

Olja som förlänger livslängden på luftdrivna verktyg. Antingen kan man droppa
några droppar i verktygets nippel eller installera dimsmörjare som ger en kontinuerlig smörjning. Följ dock alltid respektive verktygstillverkares rekommendationer.
Säljs i flaska med 200 ml.

Kompressor Flairmo S 33.24
artikel: 8600016

Tystgående och vibrationsfri kolvkompressor.Ljudnivå endast 45D. Kan utan problem placeras i direkt anslutning till arbetsplatsen. Den har ett max arbetstryck
på 8 bar och flöde på 50 l/minut. I praktiken kan den användas till de flesta typer
av luftdrivna verktyg som inte förbrukar väldigt stora mängder luft. Den fungerar
bra till häftpistoler, men till ex. sprutlimspistoler och polyetersåg krävs det större
kapacitet.

Kompressorolja Flairmo 0,5 liter/flaska
artikel: 8609150

Kompressorolja till kompressorer från JUN-AIR. För att inte förkorta livslängden
på kompressorn bör oljan bytas efter 2000 timmars drift eller en gång per år. Säljs i
flaska med 0,5 liter.

Snabbkoppling 320-1002, med 6,3 mm
slangsockel
artikel: 8603200

Serie 320 är en CEJN i originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. Serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraft och extremt hög
flödeskapacitet. Materialval och design gör kopplingen både stark, stryktålig och
okänslig för vibrationer. Max arbetstryck är 16 bar.
Denna snabbkopplingen har Ø 6,3 mm slangsockel.
Säljs styckvis.
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Nippel 320-5002, med 6,3 mm
slangsockel
artikel: 8603201

Serie 320 är en CEJN i originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. Serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraft och extremt hög
flödeskapacitet. Materialval och design gör kopplingen både stark, stryktålig och
okänslig för vibrationer. Max arbetstryck är 16 bar.
Denna nippeln har Ø 6,3 mm slangsockel.
Säljs styckvis.

Snabbkoppling 320-1003, med 8,0 mm
slangsockel
artikel: 8603202

Serie 320 är en CEJN i originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. Serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraft och extremt hög
flödeskapacitet. Materialval och design gör kopplingen både stark, stryktålig och
okänslig för vibrationer. Max arbetstryck är 16 bar.
Denna snabbkopplingen har Ø 8,0 mm slangsockel.
Säljs styckvis.

Snabbkoppling 320-1202, med 1/4”
invändig gänga
artikel: 8603203

Serie 320 är en CEJN i originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. Serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraft och extremt hög
flödeskapacitet. Materialval och design gör kopplingen både stark, stryktålig och
okänslig för vibrationer. Max arbetstryck är 16 bar.
Denna snabbkopplingen har 1/4” invändig gänga.
Säljs styckvis.

Nippel 320-5152, med 1/4” utvändig
gänga
artikel: 8603204

Serie 320 är en CEJN i originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. Serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraft och extremt hög
flödeskapacitet. Materialval och design gör kopplingen både stark, stryktålig och
okänslig för vibrationer. Max arbetstryck är 16 bar.
Denna nippeln har 1/4” utvändig gänga.
Säljs styckvis.
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Snabbkoppling 320-1152, med 1/4”
utvändig gänga
artikel: 8603205

Serie 320 är en CEJN i originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. Serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraft och extremt hög
flödeskapacitet. Materialval och design gör kopplingen både stark, stryktålig och
okänslig för vibrationer. Max arbetstryck är 16 bar.
Denna snabbkopplingen har 1/4” utvändig gänga.
Säljs styckvis.

Nippel 320-5003, med 8,0 mm
slangsockel
artikel: 8603206

Serie 320 är en CEJN i originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. Serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraft och extremt hög
flödeskapacitet. Materialval och design gör kopplingen både stark, stryktålig och
okänslig för vibrationer. Max arbetstryck är 16 bar.
Denna nippeln har Ø 8,0 mm slangsockel.
Säljs styckvis.

Nippel 320-5202, med 1/4” invändig
gänga
artikel: 8603207

Serie 320 är en CEJN i originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. Serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraftoch extremt hög
flödeskapacitet. Materialval och design gör kopplingen både stark, stryktålig och
okänslig för vibrationer. Max arbetstryck är 16 bar.
Denna nippeln har 1/4” invändig gänga.
Säljs styckvis.

Ledad nippel med 1/4” utvändig gänga
artikel: 8603301

Ledad nippel med utvändig 1/4” gänga i ena änden och CEJN 320-nippel i den
andra. Likadana anslutningar som i nippel 320-5152. Den flexibla leden i kopplingen gör att häftpistoler eller andra verktyg får en högre rörlighet och ger mindre
belastning på handleden.
Säljs styckvis.
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Ledad koppling, 1/4” utvändig till 1/4”
invändig
artikel: 8603302

Ledad koppling med invändig 1/4” gänga i ena änden och utvändig 1/4” gänga i den
andra. Den flexibla leden i kopplingen gör att häftpistoler eller andra verktyg får en
högre rörlighet och ger mindre belastning på handleden.
Säljs styckvis.

Luftslang 1/4”, 6 mm
artikel: 8605000

Traditionell tryckluftslang med innerdiameter 6 mm. Monteras med hjälp av slangklämma på kopplingar med slangsockel i passande dimension.

Luftslang 5/16”, 8 mm
artikel: 8605010

Traditionell tryckluftslang med inner diameter 8 mm. Monteras med hjälp av slangklämma på kopplingar med slangsockel i passande dimension.

Spiralslang 4 m, snabbkoppling & nippel,
Ø 6,5mm
artikel: 8606050

Smidig 4 m lång spiralslang med monterad nippel och snabbkoppling. Slangen är
följsam, har hög rörlighet och tar lite plats när den inte används. Säljs styckvis.

Slangklämma 14C SMS (8-14 mm)
artikel: 8607500

Traditionell slangklämma som fungerar för dimensioner mellan 11 och 17 mm.
Används vid montering av kopplingar med slangsockel. Säljs styckvis.
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Grenrör 1/4”, 3-vägs inkl. nipplar
artikel: 8609000

Grenrör för att förgrena tryckluftsslang. Används i kombination med slangklämma.
Säljs styckvis.

Lyftbord 180x70, Midi,
(inkl. nippel 320-5152)
artikel: 8424079

Luftdrivet lyftbord som är 180x70 cm. Bordet klarar 110 kg och kan röra sig
mellan 35 och 100 cm i höjd. I nederkant på ramen finns möjlighet att koppla in
luftdrivna verktyg.

Lyftbord el, 300-1000 mm, max 90 kg
artikel: 8424095

Eldrivet lyftbord som klarar max 90 kg. Bordet är 180x66 cm och rör sig mellan 30
och 100 cm i höjdled. Bordet är perfekt för den som inte har tillgång till tryckluft.

Träplatta till Arbetsbock
artikel: 8424999

Reservplatta till arbetsbock 8425000

Arbetsbockar, höjd 56-92 cm
artikel: 8425000

Våra oerhört populära arbetsbockar. Höjden som enkelt kan ändras justeras i fasta
lägen mellan 56-92 cm.
Bockarna har en platta med sarg upptill.
Säljs parvis.

186

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Lyftbord & andra maskiner

Minipress Quarrata dubbelkommando u.
ratt (Junior)
artikel: 8425006

Minipress är ett enastående hjälpmedel när man skall spika stolsitsar eller andra
liknande detaljer.
Cylindern kan justeras i höjdled. Pressen styrs av två knappar med dubbelkommando, vilket ger en säker kontroll och minimerar risken med klämskador. Detta är
en beställningsvara och finns ej på lager.

Bladprim
Grov och kraftig nål som används inom tapetseribranschen. Nålen är platt upptill
och har ett stort öga. Säljs styckvis eller i förpackning med 12 nålar.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8550068
8550088
8550098
8550099
8550100

Bladprim 6”, 15 cm
Bladprim 8”, 20 cm
Bladprim 10”, 25 cm
Bladprim Extra kraftig med Platt huvud 9 ” 527
Bladprim Extra kraftig med Platt huvud 9 ” 528

Dubbelspets
Precis som namnet antyder är dubbelspetsen spetsig i båda ändarna. Det är en rak
nål med ögat några cm från den ena spetsen. Finns både med rund spets och med
3-kantig skärande spets. Säljs styckvis eller i förpackning med 12 nålar.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8520008
8520010
8520012
8520014
8520016
8520018
8520508
8520510
8520512

Dubbelspets 8”, 20 cm
Dubbelspets 10”, 25 cm
Dubbelspets 12”, 30 cm
Dubbelspets 14”, 35 cm
Dubbelspets 16”, 40 cm
Dubbelspets 18”, 45 cm
Dubbelspets 8” x 14 med skär, 20 cm
Dubbelspets 10” x 13 med skär, 25 cm
Dubbelspets 12” x 13 med skär, 30 cm

Magnetisk nåldyna
artikel: 8560000

Smidig och praktisk nåldyna med magnet i.
Lägg nålen på ”dynan” (som är av plast) och den stannar på plats på ett enkelt och
bra sätt. Fungerar perfekt på knappnålar och häftnålar.
Säljs styckvis.
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Häftnål nr 1 Vit ”originalet”, 50 mm,
100 st/ask
artikel: 8560001

Traditionell häftnål som är 1,25 mm i Ø och 50 mm lång (huvudet ej inräknat).
Nålen har ett stort kraftigt och greppvänligt päronformat huvud i vit plast.
100 st i varje ask.

Häftnål nr 1 Blå ”originalet”, 50 mm,
100 st/ask
artikel: 8560002

Traditionell häftnål som är 1,25 mm i Ø och 50 mm lång (huvudet ej inräknat).
Nålen har ett stort kraftigt och greppvänligt päronformat huvud i blå plast.
100 st i varje ask.

Häftnål nr 1 Gul ”originalet”, 50 mm,
100 st/ask
artikel: 8560003

Traditionell häftnål som är 1,25 mm i Ø och 50 mm lång (huvudet ej inräknat).
Nålen har ett stort kraftigt och greppvänligt päronformat huvud i gul plast.
100 st i varje ask.

Häftnål nr 1 Röd ”originalet”, 50 mm,
100 st/ask
artikel: 8560004

Traditionell häftnål som är 1,25 mm i Ø och 50 mm lång (huvudet ej inräknat).
Nålen har ett stort kraftigt och greppvänligt päronformat huvud i vit plast.
100 st i varje ask.

Häftnål nr 1 Grön ”originalet”, 50 mm,
100 st/ask
artikel: 8560005

Traditionell häftnål som är 1,25 mm i Ø och 50 mm lång (huvudet ej inräknat).
Nålen har ett stort kraftigt och greppvänligt päronformat huvud i grön plast.
100 st i varje ask.
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Häftnål nr 2, 38 mm, 100 st/ask Röd
artikel: 8560020

Häftnål som är 0,8 mm i Ø och 38 mm lång (huvudet inräknat).
Nålen har ett ganska litet runt huvud i plast.
Nålen finns med olika färger på huvudet, men säljs alltid i ask med 100 st nålar i
samma färg.

Häftnål nr 2, 38 mm, 100 st/ask Blå
artikel: 8560021

Häftnål som är 0,8 mm i Ø och 38 mm lång (huvudet inräknat).
Nålen har ett ganska litet runt huvud i plast.
Nålen finns med olika färger på huvudet, men säljs alltid i ask med 100 st nålar i
samma färg

Häftnål nr 2, 38 mm, 100 st/ask Gul
artikel: 8560022

Häftnål som är 0,8 mm i Ø och 38 mm lång (huvudet inräknat).
Nålen har ett ganska litet runt huvud i plast.
Nålen finns med olika färger på huvudet, men säljs alltid i ask med 100 st nålar i
samma färg

Häftnål nr 2, 38 mm, 100 st/ask Grön
artikel: 8560023

Häftnål som är 0,8 mm i Ø och 38 mm lång (huvudet inräknat).
Nålen har ett ganska litet runt huvud i plast.
Nålen finns med olika färger på huvudet, men säljs alltid i ask med 100 st nålar i
samma färg

Häftnål nr 3, 50 mm, 100 st/ask
artikel: 8560030

Häftnål som är cirka 0,7 mm i Ø och cirka50 mm lång (huvudet ej inräknat).
Nålen har ett litet runt huvud i plast.
Säljs i ask med 100 st nålar.
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Häftnål nr 4, 32 mm, 1000 st/ask
artikel: 8560031

Häftnål som är 0,59 mm i Ø och 32 mm lång (huvudet inräknat).
Nålen har ett litet runt huvud i plast.
Säljs i ask med 1000 st nålar.

Häftnål nr 5, med glashuvud, 48 mm,
100 st/ask
artikel: 8560060

Häftnål som är 0,8 mm i Ø och 48 mm lång.
Nålen har ett litet runt huvud i glas.
Säljs i ask med 100 st nålar.

Kroknål 960 med rund spets
960-serien med kroknålar är ganska tunna nålar, men den största skillnaden ligger i
att de har ögat på andra hållet. Om nålen ligger ner på ett plant underlag så ser man
ögat uppifrån.Det angivna mm-måttet gäller från spetsen till ögat (mätt rakt över).
Nålen säljs styckvis eller i förpackning med 25 st.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8501080
8501090
8501100

Kroknål 960-80, 50 mm, 25 st/fp
Kroknål 960-90, 55 mm, 25 st/fp
Kroknål 960-100, 60 mm, 25 st/fp

Kroknål med skärande spets (för skinn)
Kroknål med skär betyder att spetsen inte är rund utan att den har 3-sidig skärande
spets för att fungera extra bra i skinn och läder. Vårt sätt att storleksbestämma nålarna är att den första siffran talar om hur stor nålen är (ju högre siffra desto större
nål). Den andra siffran talar om hur grov nålen är (ju högre siffra desto tunnare
nål). Det mm-angivna måttet är från spetsen till ögat (mätt rakt över). Nålen säljs
styckvis eller i förpackning med 12 st.

190

ARTIKEL

BESKRIVNING

8513018
8513517
8515014

Kroknål 3” x 19 med skär, 50 mm
Kroknål 3½” x 17 med skär, 60 mm
Kroknål 5” x 14 med skär, 80 mm
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Kroknålar med rund spets
Kroknålen är kanske den symbolen som är mest förknippad med tapetseriyrket.
Den finns i en mängd olika stolekar och grovlekar. Vårt sätt att storleksbestämma
nålarna är att den första siffran talar om hur stor nålen är (ju högre siffra desto
störrenål). Den andra siffran talar om hur grov nålen är (ju högre siffra desto tunnare nål). Det mm-angivna måttet är från spetsen till ögat (mätt rakt över). Nålarna
säljs styckvis eller i förpackning med 12 st.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8502020
8502520
8503018
8503019
8503517
8503518
8504016
8504018
8504019
8505015
8506014
8507014
8508014
8511013

Kroknål 2” x 19, 30 mm
Kroknål 2½” x 20, 42 mm
Kroknål 3” x 18, 50 mm
Kroknål 3” x 19, 50 mm
Kroknål 3½” x 17, 60 mm
Kroknål 3½” x 18, 65 mm
Kroknål 4” x 16, 65 mm
Kroknål 4” x 18, 65 mm
Kroknål 4” x 19, 65 mm
Kroknål 5” x 16, 80 mm
Kroknål 6” x 15, 95 mm
Kroknål 7” x 14, 115 mm
Kroknål 8” x 15, 120 mm
Kroknål 10” x 13, 170 mm

Madrassnål
Madrassnål är en rak nål med öga längst ut i ena änden och spets i den andra. Finns
både med rund spets och med 3-kantig skärande spets. Säljs styckvis eller i förpackning med 12 nålar.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8530614
8530814
8531014
8531611
8540613
8540814
8540816
8541014

Madrassnål 6”, 15 cm
Madrassnål 8”, 20 cm
Madrassnål 10”, 25 cm
Madrassnål 16”, 40 cm
Madrassnål 6” med skär, 15 cm
Madrassnål 8” med skär, 20 cm
Madrassnål 16” med skär, 40 cm
Madrassnål 10” med skär, 25 cm

Nålset
artikel: 8502100

Enkelt set med 6 olika nålar.
Nålarna i detta setet går inte att köpa separat.
Säljs styckvis.

Säcknål 6”, 12 st/fp
artikel: 8545086

Grov nål med något platt spets. Spetsen är lite vinklad.
Säljs styckvis eller i förpackning med 12nålar.
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Ringnål 65 mm x 1,5 mm, 100 st/ask
artikel: 8560010

Kraftig nål i metall som är 1,5 mm i Ø och 65 mm lång (öglan inräknad).
Nålen har en stor greppvänlig ögla som är cirka 10 mm.
Säljs i ask med 100 st nålar.

Twistnål, 100 st/fp
artikel: 8560040

”Skruvad” nål i metall med huvud i plast.
Nålen kan enkelt användas för att fästa upp detaljer vid tapetseriarbeten.
Säljs i ask med 100 st nålar.

Lädernål med skär, rak, 50 mm
artikel: 8563020

50 mm lång rak nål helt i metall.
Den har 3-sidig skärande spets för att fungera extra bra i skinn och läder.
Säljs styckvis eller i förpackning med 25 nålar.

Symaskinsnål
Symaskinsnålar för system 134-35R. Finns i tjocklek 80 till 130. Säljs i ask med 10
st nålar.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8641080
8641090
8641100
8641110
8641120
8641131

Symaskinsnål 80, (10 nålar/ask)
Symaskinsnål 90, (10 nålar/ask)
Symaskinsnål 100, (10 nålar/ask)
Symaskinsnål 110, (10 nålar/ask)
Symaskinsnål 120, (10 nålar/ask)
Symaskinsnål 130 läder, (10 nålar/ask)

Etikettpistol Denison M-3 standard
artikel: 8426900

Pistol för att montera etikettstift. Pistolen laddas med en ”stav” med stift.
Säljs styckvis
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Etikettstift
Transparenta etikettstift till etikettpistol. Säljs i ask med 5000 stift.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8426901
8426902
8426905

Etikettstift 20 mm, 5000 st/fp
Etikettstift 40 mm, 5000 st/fp
Etikettstift 65 mm, 5000 st/fp

Märktång 1130/ E/ 5x6 mm
artikel: 8411125

Märktång för märkning av beklädnadsmaterial., läder, papper mm. Märkning sker
genom ett trekantsurklipp. Säljs styckvis.

Stickard 16”, 40 cm
artikel: 8423001

40 cm långt kraftigt verktyg som används vid genomföringar genom exempelvis
ryggar eller resårhus.
Säljs styckvis

Stickard 12”, 30 cm
artikel: 8423002

30 cm långt kraftigt verktyg som används vid genomföringar genom exempelvis
ryggar eller resårhus.
Säljs styckvis

Pryl 100 mm, med fyrkantig spets
artikel: 8423004

Spetsigt petverktyg med plasthandtag. Spetsen är ”fyrkantig” och avsmalnande.
Säljs styckvis.
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Pryl 100 mm, med rund spets
artikel: 8423005

Spetsigt petverktyg med plasthandtag. Spetsen är rund och avsmalnande.
Säljs styckvis.

Håltång
artikel: 8424050

Enkel håltång med 6 olika dimensioner på piporna. Består av följande dimensioner:
2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm och 5,0 mm.
Säljs styckvis.

Håltång, smidda pipor
artikel: 8424052

Kraftig håltång med utbytbara smidda pipor i hög kvalitet och lång livslängd. Piporna består av följande dimensioner: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,5 mm
och 5,0 mm.Öppningen på tången är 22 mm. Säljs styckvis. Ersättningspipor kan
beställas separat.

Extrapipor till håltång
ARTIKEL

BESKRIVNING

8424062
8424063
8424064
8424065
8424066
8424067
8424051

Extrapipa till håltång OS, Ø Nr 0
Extrapipa till håltång OS, Ø Nr 1
Extrapipa till håltång OS, Ø Nr 2
Extrapipa till håltång OS, Ø Nr 3
Extrapipa till håltång OS, Ø Nr 5
Extrapipa till håltång OS, Ø Nr 7
Extrapipor till håltång OS, Ø Komplett Nr 0-7

Anhåll till håltång Smidd
artikel: 8424068

Reservdel, anhåll till håltång smidd.
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Huggpipset K-157
artikel: 8424053

Smidigt set som består av ett handtag med utbytbara pipor.
Perfekt för den som behöver ha tillgång till flera olika dimensioner på huggpipor.
Består av följande dimensioner: 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,18 mm, 3,97 mm
4,36 mm och 4,76 mm.
Säljs i helt set.

Huggpipset K-156
artikel: 8424054

Smidigt set som består av ett handtag med utbytbara pipor. Perfekt för den som
behöver ha tillgång till flera olika dimensioner på huggpipor. Består av följande
dimensioner: 6,4 mm, 8,0 mm, 9,5 mm, 11,1 mm, 12,7 mm, 15,9 mm,19,1 mm,
22,2 mm och 25,4 mm.
Säljs i helt set.

Syl OS 520, 20 cm, med svart
plasthandtag
artikel: 8445208

Spetsig syl, 20 cm lång, med runt handtag i plast.
Säljs styckvis.

Syl OS 4-2 51/2”
artikel: 8445209

Syl med blad av hög stål kvalitet med kantigt plasthandtag Total längd C:a 14m

Syl OS 4-3 6 3/4
artikel: 8445210

Syl med blad av hög stål kvalitet med kantigt plasthandtag Total längd C:a 17 cm
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Krok till mallhängare, med etikettplats
artikel: 8641170

Kritor sublimating, vita, Hancock’’s
artikel: 8425051

Vit krita som normalt försvinner av sig själv efter 7-10 dagar. Kritan är kvadratisk
och kan användas till att märka och rita på alla typer av textilier.
Kritan kan tas bort med hjälp av ett varmt ångstrykjärn.
Säljs i ask med 50 kritor.

Kritvässare Hancock’’s
artikel: 8425055

Idealisk vässare som gör det smidigt att behålla den så viktiga vassa spetsen på kritan. Fungerar både på vaxkritor och vanliga kritor.
Säljs styckvis.

Kritor sorterade, Hancock’’s,
(blandade färger)
artikel: 8425060

Kvadratisk krita som kan användas för att märka och rita på alla typer av textilier.
Kritan kan enkelt borstas bort. Denna består av blandade färger. Hälften av kritorna
är vita och resten är fördelade på övriga färger som kritan tillverkas i.
Säljs i ask med 50 kritor.

Kritor Hancock’s
Kvadratisk krita som kan användas för att märka och rita på alla typer av textilier.
Kritan kan enkelt borstas bort. Säljs i ask om 50 kritor.
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8425050
8426001
8426002
8426004
8426005

Kritor vita, Hancock’’s
Kritor röda, Hancock’’s
Kritor blåa, Hancock’’s
Kritor svarta, Hancock’’s
Kritor gula, Hancock’’s
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Kritpulver vitt, 300 gram
artikel: 8426391

Vitt kritpulver som kan användas till kritmärkare eller vid arbete med perforerat
papper och lägg.
Säljs i förpackning med 300 gram.

Kritpulver blått, 150 gram
artikel: 8426392

Blått kritpulver som kan användas till kritmärkare eller vid arbete med perforerat
papper och lägg.
Säljs i förpackning med 150 gram.

Kritmärkare för kritpulver
artikel: 8426410

Liten smidig behållare för märkning med kritpulver. Det sitter ett litet hjul som
”släpper ut” kritpulver i rätt mängd när man ritar eller märker.
Säljs styckvis

Märkpenna för UV-vätska, tunn spets,
1-2 mm
artikel: 8426422

Penna som används för UV-märkning. Pennan fylls på med UV-vätska och kan sedan
användas för att märka och rita där system för UV-märkning används. Pennan har
en tunn utbytbar spets som är 1-2 mm i Ø. Säljs styckvis.

Märkpenna för UV-vätska, tjock spets,
2-4 mm
artikel: 8426423

Penna som används för UV-märkning. Pennan fylls på med UV-vätska och kan sedan
användas för att märka och rita där system för UV-märkning används. Pennan har
en utbytbar spets som är 2-4 mm i Ø. Säljs styckvis.
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Filtspets till UV-penna, tunn, 1-2 mm
artikel: 8426424

Utbytesspets till UV-penna tunn. Spetsen är 1-2 mm i Ø.
Säljs styckvis.

Filtspets till UV-penna, tjock, 2-4 mm
artikel: 8426425

Utbytesspets till UV-penna tjock. Spetsen är 2-4 mm i Ø.
Säljs styckvis.

Silverpenna
artikel: 8426405

Penna som är speciellt framtagen för att märka och rita på skinn och läder. Som
namnet antyder blir strecket silverfärgat. Säljs styckvis eller i förpackning med 10
pennor.

Stift till silverpenna
artikel: 8426406

Extra stift till silverpenna.
Säljs styckvis eller i förpackning med 100 stift.

Märkpenna vanishing
artikel: 8426501

Blå märkpenna med filtspets som kan användas för att märka och rita på de flesta
typer av tyger, men kommer till sin bästa nytta på rayon, syntetmaterial eller andra
tunna tyger. Märkningen försvinner normalt efter 3-5 dagar eller vid kontakt med
vatten.
Säljs styckvis eller i förpackning med 6 st.
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Märkpenna vit, 2-3 mm
artikel: 8426502

Vit spetsig vattenfast märkpenna. Kan användas för märkning och markering på de
flesta typer av material.
Säljs styckvis.

Märkpenna, svart, 1-3 mm
artikel: 8426505

Svart traditionell spetsig ”tuschpenna”. Kan användas till de flesta typer av material
och ytor. Pennan är vattenfast och kan vara svår att få bort från vissa ytor.
Säljs styckvis.

Märkpenna för vaxstift
artikel: 8426605

Penna för vaxstift. Pennan laddas med stift och kan sedan enkelt matas fram med
knappen baktill.
Pennan påminner om en ”vanlig” penna och ger därför ett skönt grepp vid märkning
och markering.
Säljs styckvis.

UV-vätska blå
Vätska som används vid märkning med UV-penna eller annan typ av UV-märkning.
Säljs i flaska med 250 ml och 1000 ml.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8426418

UV-vätska blå, 250 ml

Vaxkritor Hancock’s
Kvadratisk vaxkrita som kan användas för att märka och rita på alla typer av textilier, men har sin stora fördel på ulltyger. Kritan kan normalt tas bort med ett varmt
strykjärn. Säljs i ask med 50 kritor i samma färg.
ARTIKEL

BESKRIVNING

8426300
8426301
8426302
8426304
8426311

Vaxkritor vita, Hancock’’s
Vaxkritor röda, Hancock’’s
Vaxkritor blåa, Hancock’’s
Vaxkritor gula, Hancock’’s
Vaxkritor natur, Hancock’’s
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Vaxstift Omnichrom till märkpenna, vit
artikel: 8426609

Vitt stift som används i märkpenna för vaxstift. Kan användas för märkning av
de flesta typer av ytor. Färgar inte av sig och har hög färgtålighet. Någon torktid
behövs inte. Stiftet är inte vattenfast utan kan torkas bort från många typer av ytor,
exempelvis plast, metall, glas, läder och gummi. På de flesta andra typer av ytor
kan den tvättas bort med vatten. Stiftet är cirka 7 cm långt och det ligger 12 stift i
varje ask. Säljs askvis.

Vaxstift Omnichrom till märkpenna, röd
artikel: 8426610

Rött stift som används i märkpenna för vaxstift. Kan användas för märkning av
de flesta typer av ytor. Färgar inte av sig och har hög färgtålighet. Någon torktid
behövs inte. Stiftet är inte vattenfast utan kan torkas bort från många typer av ytor,
exempelvis plast, metall, glas, läder och gummi. På de flesta andra typer av ytor
kan den tvättas bort med vatten. Stiftet är cirka 7 cm långt och det ligger 12 stift i
varje ask. Säljs askvis.

Vaxstift Omnichrom till märkpenna, gul
artikel: 8426611

Gult stift som används i märkpenna för vaxstift. Kan användas för märkning av
de flesta typer av ytor. Färgar inte av sig och har hög färgtålighet. Någon torktid
behövs inte. Stiftet är inte vattenfast utan kan torkas bort från många typer av ytor,
exempelvis plast, metall, glas, läder och gummi. På de flesta andra typer av ytor
kan den tvättas bort med vatten. Stiftet är cirka 7 cm långt och det ligger 12 stift i
varje ask. Säljs askvis.

Kniv Ironside
artikel: 8400055

Även kallad ”mattkniv”. Säljs styckvis.

Brytbladskniv 650
artikel: 8400059

Kniv för brytblad. I själva kniven finns plats för att förvara ett antal extrablad.
Det svarta ”locket” nertill på kniven kan även användas för att bryta av blad.
Säljs styckvis.
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Blad till kniv Ironside
artikel: 8400060

Extra blad till kniv Ironside (även kallad mattkniv).
Bladen säljs styckvis.

Blad till brytbladskniv, 10 st/fp
artikel: 8400061

Extra blad till brytbladskniv.
Det ligger 10 st blad/fp.
Säljs i hel förpackning.

Rullkniv 5045, Ø 45mm
artikel: 8405045

Rullkniv med 45 mm stor klinga.
Rullkniv är ett smidigt sätt att skära i de flesta typer av material.
Säljs styckvis

Blad till rullkniv 5045, Ø 45mm
artikel: 8405046

Extra klinga, Ø 45 mm till rullkniv 5045.
Säljs styckvis eller i ask med 10 st.

Läderkniv OS 925
artikel: 8440925

Kniv som används för att skära i skinn och läder.
Den har ett speciellt rakblad som gör att resultatet blir perfekt.
Säljs styckvis.
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Blad till läderkniv OS 925
artikel: 8440926

Extra rakblad till läderkniv OS 925.
Säljs styckvis eller i ask med 100 st blad.

Sax S-90, 23 cm
artikel: 8400090

23 cm lång sax helt i metall. Passar bra till att klippa de flesta typer av tyger och
textilier. Skären är 9,5 cm.
En smidig sax som ändå kan klara mycket.
Säljs styckvis.

Sax S-100, 24 cm
artikel: 8400100

24 cm lång sax helt i metall. Passar bra till att klippa de flesta typer av tyger och
textilier. Skären är 9,5 cm.
En bra sax som kan klara mycket.
Säljs styckvis.

Sax S-110, 28 cm
artikel: 8400110

28 cm lång sax helt i metall. Passar bra till att klippa de flesta typer av tyger och
textilier. Skären är 12,5 cm.
En kraftig sax som kan klara mycket.
Säljs styckvis.
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Sax 5210, 21 cm
artikel: 8405210

21 cm lång spetsig sax som kan användas till att klippa tyger skinn och liknande.
Den har handtag i plast och skär i rostfritt stål med vanadium.
Säljs styckvis.

Sax 5275, 27,5 cm
artikel: 8405275

27,5 cm lång spetsig sax som kan användas till att klippa tyger skinn och liknande.
Den har handtag i plast och skär i rostfritt stål med vanadium.
Säljs styckvis.

Sax 7205, 20,5 cm
artikel: 8407205

20,5 cm lång kvalitetssax med ergonomiska mjuka handtag och rostfria blad i
Molybden-Vanadium stål.
Den höga kvaliteten i bladen ger en väldigt vass sax med extra lång livslängd. Saxen
fungerar på alla typer av skinn, tyger och andra textilier.
Säljs styckvis.

Sax 7230, 23 cm
artikel: 8407230

23 cm lång kvalitetssax med ergonomiska mjuka handtag och rostfria blad i
Molybden-Vanadium stål.
Den höga kvaliteten i bladen ger en väldigt vass sax med extra lång livslängd. Saxen
fungerar på alla typer av skinn, tyger och andra textilier.
Säljs styckvis.

Sax 7250, 25 cm
artikel: 8407250

25 cm lång kvalitetssax med ergonomiska mjuka handtag och rostfria blad i
Molybden-Vanadium stål.
Den höga kvaliteten i bladen ger en väldigt vass sax med extra lång livslängd. Saxen
fungerar på alla typer av skinn, tyger och andra textilier.
Säljs styckvis.
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Sax 7300 30 cm
artikel: 8407300

30 cm lång kvalitetssax med ergonomiska mjuka handtag och rostfria blad i
Molybden-Vanadium stål. Den höga kvaliteten i bladen ger en väldigt vass sax med
extra lång livslängd. Saxen fungerar på alla typer av skinn, tyger och andra textilier.
Säljs styckvis.

Sax 1055/CR 9,5”, 25 cm
artikel: 8411055

Exklusiv spetsig sax med ”3-fingerhandtag” och med 9,5 cm långa skär. Det ena
skäret är mikrotandat för att klara även de tunna och släta syntetmaterial som kan
vara svåra för vissa saxar. Saxen har rött så kallat komforthandtag, vilket ger ett bra
grepp utan risk för blåsor. Saxen väger 230 gram.
Säljs styckvis.

Sax 1073/D 7,75”, 20 cm
artikel: 8411073

Sax med 5 cm korta blad. Perfekt för att klippa kraftiga material eller när man vill
ha hög precision. Saxen har rött så kallat komforthandtag, vilket ger ett bra grepp
utan risk för blåsor. Saxen väger 208 gram.
Säljs styckvis.

Bladfjäder till sax 1073 & 1055
artikel: 8411074

Extra fjäder till sax 1073 och 1055.
Säljs styckvis.

Sax 7250 Vänster 25 cm
artikel: 8417250

25 cm lång kvalitetssax med ergonomiska mjuka handtag och rostfria blad i
Molybden-Vanadium stål.
Den höga kvaliteten i bladen ger en väldigt vass sax med extra lång livslängd. Saxen
fungerar på alla typer av skinn, tyger och andra textilier.
Säljs styckvis.
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Universalsax Classic Fiskars, 21 cm,
vänster
artikel: 8419847

21 cm lång universalsax för vänsterhänta som kan användas i hemmet, jobbet eller
på många andra platser. Den har ergonomiskt utformade handtag i slagtålig plast
och skär i högkvalitetsstål från Sandvik.
Säljs styckvis.

Universalsax Classic Fiskars, 21 cm, Höger
artikel: 8419848

21 cm lång universalsax som kan användas i hemmet, jobbet eller på många andra
platser. Den har ergonomiskt utformade handtag i slagtålig plast och skär i högkvalitetsstål från Sandvik.
Säljs styckvis.

Sax Fiskars Softtouch
artikel: 8419952

26 cm lång universalsax med fjädrande och skyddande softtouch handtag för säker
komfort som kan användas i hemmet, professionellt eller på många andra platser.
Säljs styckvis.

Sax 5120, 12 cm, Snippits
artikel: 8405120

12 cm stor trådsax av så kallad Snippits-modell. Saxen har handtag i plast och skär i
rostfritt stål.
Säljs styckvis.

Sax 5135, 13,5 cm
artikel: 8405135

13,5 cm lång sax som kan användas som sysax eller på andra platser där man vill ha
en liten smidig och enkel spetsig sax. Den har handtag i plast och skär i rostfritt stål
med vanadium.
Säljs styckvis.
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Sax 5165, 16,5 cm
artikel: 8405165

16,5 cm lång sax som kan användas som sysax eller på andra platser där man vill ha
en smidig och enkel spetsig sax. Den har handtag i plast och skär i rostfritt stål med
vanadium.
Säljs styckvis.

Sax 404/C 6”, 15,4 cm
artikel: 8411404

Smal spetsig sax som kan användas till många olika områden. Den är 15,4 cm lång
och skären är 5,0 cm. Saxen är nickelfri. Den har rött så kallat komforthandtag,
vilket ger ett bra grepp utan risk för blåsor. Saxen väger 60 gram. Säljs styckvis.

Sax 614/E 5”, 13,0 cm
artikel: 8411614

Sax som är helt spegelvänd. Den har ”ögon” som är lätt fasade för att ge optimal
passform och förbättrad precision. Saxen kan användas till många olika områden.
Den är kraftfull, men ändå smidig. Den väger 48 gram och har 4,2 cm långa skär.
Säljs styckvis.

Sax 811, 4,5”, 11,5 cm, Snippits böjd
artikel: 8418014

11,5 cm stor trådsax av så kallad Snippits-modell. Denna har lätt böjda skär för
kunna komma åt trådar utan att riskera att spetsen gör märken eller revor i tyg eller skinn. Saxen är helt i rostfritt stål.
Säljs styckvis.

Sax 801, 4,5”, 11,5 cm, Snippits rak
artikel: 8418015

11,5 cm stor trådsax av så kallad Snippits-modell. Denna har raka skär. Saxen är
helt i rostfritt stål.
Säljs styckvis.
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Sysax Classic Fiskars, 13 cm
artikel: 8419949

13 cm kort spetsig sysax som kan användas antingen för att sprätta med eller för att
klippa trådar. Handtag i plast och skär i rostfritt svenskt stål..
Säljs styckvis.

Lädersax OS 708
artikel: 8440708

Sax helt i stål, speciellt framtagen för att klippa skinn och läder.
Trubbiga spetsar och perfekt vinkel på bladen gör jobbet enkelt och smidigt.
Skären är cirka 75 mm långa och hela saxen är 210 mm.
Säljs styckvis.

Diamantbryne FWFC
artikel: 8419989

Smidigt dubbelsidigt ihopfällbart diamantbryne med två grovlekar.
Ena sidan är grov med 325 korn för snabb slipning av skärverktyg och skadad egg .
Den andra sidan är fin med 600 korn för universell slipning av verktyg .
Säljs styckvis.

Saxslip Clip-sharp, FF Fiskars, 859600
artikel: 8419990

Enkel saxslip för saxar från Fiskars, men som även kan användas till många andra
modeller och märken. En sax som regelbundet slipas är roligare att använda och får
en avsevärt mycket längre livslängd.
Säljs styckvis.

Sprättkniv
artikel: 8424020

Smidig sprättkniv som är ett bra hjälpmedel om man behöver sprätta upp en sömn.
Blandade färger. Levereras med skyddsfodral.
Säljs styckvis.
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Handskärmaskin BOM 101
artikel: 8631305

Kraftig handskärmaskin som klarar upp till 25 mm tjocka lägg (beror på materialet). Maskinen står på en platta med hjul under och har därför bra rörlighet på
arbetsbord och liknande. Trots sin vikt på cirka 3 kg gör hjulen att den är smidig att
jobba med. Drivs med 220 V. Säljs styckvis.

Klinga till BOM 101
artikel: 8631311

Extra klinga till handskärmaskin BOM 101. Klingan är 100 mm i Ø.
Säljs styckvis.

Skärmaskin Novita Super
artikel: 8631302

Elektrisk handskärmaskin som väger 1,2 kg. Kan skära de flesta typer av material
som exempelvis skinn, konstläder, tyger eller liknande. Maskinen klarar en skärhöjd
på 8 mm, men beroende på material så kan den maximala skärhöjden variera.
Klingan är 50 mm i Ø.
Säljs styckvis.

Skärmaskin Suprena 1062, luftdriven
artikel: 8631350

Luftdriven smidig handskärmaskin som väger 0,9 kg. Den 6-kantiga klingan är effektiv och maskinen klara cirka 8 mm i klipphöjd beroende på material. Maskinen
förbrukar 3800 liter luft/minut.
Säljs styckvis.

Klinga till Novita, 6-kantig, 3-spårig
infästning
artikel: 8631312

6-kantig klinga till handskärmaskin Novita.
Säljs styckvis.
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Klinga till Novita/Suprena 6-kantig,
16110, 2-spår
artikel: 8631351

6-kantig klinga. Säljs styckvis.

Klinga M 702 till Suprena, rund
artikel: 8631352

Rund klinga till handskärmaskin Suprena.
Säljs styckvis.

Slipsten till Suprena
artikel: 8631355

Extra slipsten till luftdriven skärmaskin Suprena. Säljs styckvis.

Polyetersåg OS 410
artikel: 8440410

Såg för att spalta polyeter, kallskum eller andra typer av skum. Sågen ställs på ett
plant bord och skjuts manuellt fram och tillbaka. Fötterna har speciella glidtassar för att ge en enkel sågning. Höjden justeras smidigt med skruvar på respektive
ben. Sågen kan spalta ner till ca 5 mm tjocklek och klarar en höjd på max 23 cm.
På längden finns inga begränsningar, men på bredden är det maximalt 90 cm som
gäller. Säljs styckvis.
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Handpolyetersåg LSM-200
artikel: 8620000

Handpolyetersåg LSM-200 är en elektrisk såg med parallella blad som lämpar sig
väl till arbeten i polyeter såsom kapning och formskärning.
Maskinen levereras med två uppsättningar knivar.
Tips: Spraya silikonspray på bladen så jobbar maskinen lättare i polyeter av högre
densitet.
Som tillbehör finns extra blad.

Knivblad till handpolyetersåg LSM-200
artikel: 8620100

Extra blad till Handpolyetersåg LSM-200.

Arbetsbord till polyetersåg GSG 300,
ställbart
artikel: 8425018

Praktiskt arbetsbord till polyetersåg GSG 300. Sågen monteras i en hållare under
bordet och kan där vinklas för att kunna såga i vinkel. Fasningar och kapningar blir
mer exakta och går snabbare.
Bordsytan är 60x70 cm.

Fotkontakt till arbetsbord
artikel: 8425019

Fotkontakt som du kopplar din polyetersåg till när du använder den i arbetsbordet.
Med fotkontakten får du ett smidigt sätt att sköta ”av och på” till sågen.
Säljs styckvis.

Anhåll till arbetsbord
artikel: 8425020

Anhåll i metall som du kan montera på arbetsbordet till polyetersåg GSG 300. Med
anhållet kan man enkelt såga raka bitar. Säljs styckvis.
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Polyetersåg Bosch GSG 300
artikel: 8621575

Eldriven såg för att såga i polyeter, kallskum och liknande. Med sina två sågblad
som rör sig motlöpande ger sågen hög precision och bra snittyta. Den står på en
fotplatta med hjul och kan enkelt röra sig på arbetsbordet. Sågblad och styrskena
ingår inte utan måste beställas separat.
Säljs styckvis.

Fotplatta till Bosch polyetersåg
artikel: 8621580

Extra fotplatta till Bosch polyetersåg. Platta med hjul undertill som hela sågen står
på. Säljs styckvis.

Styrskena till Bosch polyetersåg
ARTIKEL

BESKRIVNING

8623070
8623130
8623200
8623300

Styrskena 70 mm till Bosch polyetersåg
Styrskena 130 mm till Bosch polyetersåg
Styrskena 200 mm till Bosch polyetersåg
Styrskena 300 mm till Bosch polyetersåg

Sågblad till Bosch polyetersåg
ARTIKEL

BESKRIVNING

8622070
8622130
8622200
8622201
8622300

Sågblad 70 mm till Bosch polyetersåg
Sågblad 130 mm till Bosch polyetersåg
Sågblad 200 mm till Bosch polyetersåg
Universalsågblad 200 mm till Bosch polyetersåg
Sågblad 300 mm till Bosch polyetersåg

Elektrisk värmekap HSG-0, inkl 30 mm
blad, blå
artikel: 8632100

Värmekap som kapar och samtidigt förhindrar att änden trasmar sig efter kapning.
Fungerar på de flesta band, linor och snören i syntetmaterial.
Bladet som är 30 mm långt blir varmt på bara några sekunder efter det att avtryckaren trycks in.
Säljs styckvis (inkl. 30 mm blad).
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30 mm blad till elektrisk värmekap HSG-0
artikel: 8632101

Extra 30 mm blad till värmekap. Likadana blad som ingår som standard när maskinen köps.
Säljs styckvis.

85 mm blad till elektrisk värmekap HSG-0
artikel: 8632102

Extra brett blad, 85 mm, till värmekap.
Säljs styckvis.

Bilklammertång 14 AC, rak
artikel: 8440140

Rak bilklammertång till bilklammer OS 1442.
Tången har en fjäder som verkar för att tången skall vara stängd. Detta gör att
klammern sitter kvar i tången på ett bra och smidigt sätt.
Säljs styckvis.

Bilklammertång 14 BC, böjd uppåt
artikel: 8440141

Böjd bilklammertång till bilklammer OS 1442. Tångens handtag är böjda uppåt i
135 ° vinkel. Tången har en fjäder som verkar för att tången skall vara stängd. Detta
gör att klammern sitter kvar i tången på ett bra och smidigt sätt.
Säljs styckvis.

Bilklammertång 14 CC, böjd åt sidan
artikel: 8440142

Böjd bilklammertång till bilklammer OS 1442. Tångens handtag är böjda åt sidan
för att kunna komma åt på svåra platser.
Tången har en fjäder som verkar för att tången skall vara stängd. Detta gör att
klammern sitter kvar i tången på ett bra och smidigt sätt.
Säljs styckvis.
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Bilklammertång 773-HRP
artikel: 8440143

Rak bilklammertång till bilklammer OS 1442.
Tången har en fjäder som verkar för att tången skall vara stängd. Detta gör att
klammern sitter kvar i tången på ett bra och smidigt sätt.Något mindre än 1440-AC
så det gör den lämplig att arbeta med i trånga utrymme Säljs styckvis.

Bilklammer OS 1442, 2500 st/fp
artikel: 8440145

Bilklammer 1442 är en ca. 20 mm bred U-formad klammer med vassa ben. Används
i kombination med någon av våra tänger.
Säljs i ask med cirka 2400 st.

Resårklipstång OS 445
artikel: 8440445

Specialtång för att klämma ihop resåklips 4450.
Klipset som är cirka 28 mm används vid arbete med resårhus.
Säljs styckvis.

Resårklips 4450, 250 st/fp
artikel: 8440453

28 mm bred klips till resårklipstång OS 445.
Säljs i förpackning med 250 st.

Magnethammare 1035
artikel: 8422035

Magnethammare med runt smalt räfflat handtag.
Hammaren har kofotsslits i bakkant.
Säljs styckvis.
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Magnethammare 2000, 12st/kart
artikel: 8422038

Enkel lågprishammare som är väldigt populär på utbildningar, kurser eller för den
som vill ha en magnethammare till ett bra pris.
Säljs styckvis.

Magnethammare OS 33
artikel: 8440033

Traditionell magnethammare med handtag i hickory och huvud i massiv brons.
Magnet i ena delen (Ø 6 mm) och den andra delen är något större (Ø 11 mm) för
att slå i spiken.
Magnetdelen skall enbart användas för att fästa fast nubb eller spik.
Huvudet väger cirka 200 gram och hela hammaren väger 310 gram.
Säljs styckvis.

Magnethammare OS 36, spikskydd
artikel: 8440036

Magnethammare med handtag i hickory och huvud i massiv brons.
Magnet i ena delen (Ø 6 mm) och den andra delen är något större (Ø 11 mm).
Den har en nylonklädd topp. Den nylonklädda delen är för att förhindra skador och
repor på möbelspik eller dekorationsspik.
Magnetdelen skall enbart användas för att fästa fast nubb eller spik.
Huvudet väger cirka 170 gram och hela hammaren väger 310 gram.
Säljs styckvis.

Lösa slag till magnethammare OS 36
artikel: 8440136

Extra nylonspets till magnethammare OS 36.
Säljs styckvis.

Magnethammare OS 222
artikel: 8440222

Magnethammare med handtag i hickory och huvud i massivt smitt stål.
Magnet i ena delen (Ø 8 mm) och den andra delen är något större (Ø 14 mm) för
att slå i spiken.
Magnetdelen skall enbart användas för att fästa fast nubb eller spik.
Huvudet väger cirka 200 gram och hela hammaren väger 370 gram.
Säljs styckvis.

214

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Spänna, strecka, mäta & hamra

Hickoryklubba
artikel: 8440895

Träklubba gjord i hickory. Den är 260 mm lång och väger 340 gram.
Fin finish, slät lack och perfekt balansering gör detta till ett fint handverktyg.
Säljs styckvis.

Meterstock, 1 meter
artikel: 8421001

Meterstock i mm-skala. Den är 1 meter lång och säljs styckvis.

Meterstock, 2 meter
artikel: 8421002

Meterstock i mm-skala. Den är 2 meter lång och säljs styckvis.

Måttband 1,5 meter
artikel: 8421010

Traditionellt sömnadsmåttband som är 150 cm långt.
Säljs styckvis.

Rullmåttband 1,5 meter
artikel: 8421011

150 cm långt måttband som med enkel knapptryckning rullas in.
Säljs styckvis.
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Måttband självhäftande, 20 meter
artikel: 8421020

Självhäftande måttband som enkelt kan sättas på arbetsbord, mätbord, symaskinsbord eller andra platser där man vill ha ett fast måttband. Centimeter märkning
från vänster till höger. Gradering 0-99 cm gånger 20.
Säljs styckvis.

Sadelgjordsspännare plast
artikel: 8420001

Enkel sadelgjordsspännare i plast. Den är 80 mm bred och 175 mm lång.
Bakkanten har ett V-format spår för att ge bra möjlighet till anhåll vid arbete.
Säljs styckvis.

Sadelgjordsspännare trä
artikel: 8420002

Enkel sadelgjordsspännare i trä. Den är 80 mm bred och 175 mm lång.
Bakkanten har ett V-format spår för att ge bra möjlighet till anhåll vid arbete.
Säljs styckvis.

Lädertång, med brett bett
artikel: 8440250

Tång med 85 mm breda käftar.
Tången kan användas i fall man behöver ha extrahjälp att sträcka skinn, bärväv,
resårband eller liknande.
Tången har en liten klack som fungerar som hävstångs mot håll för att ge bästa
kraften.
Säljs styckvis.

Sadelgjordsspännare OS 253
artikel: 8440253

Sadelgjordsspännare i så kallad svanhalsmodell. Räfflad gummiklädd ovankant för
bra, säker och effektivt anhåll vid spänning av band och sadelgjord.
Säljs styckvis
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Sadelgjordsspännare OS 255
artikel: 8440255

Sadelgjordsspännare i trä med räfflat gummi på bakkanten. Den är 82 mm bred och
200 mm lång.
Säljs styckvis.

Bandsträckare OS 263
artikel: 8440263

Kraftigt verktyg som används för att sträcka kraftiga resårband.
Fungerar utan att göra hål eller påverkan på bandet eftersom det kläms fast.
Det långa handtaget ger en effektiv hävarm.
Säljs styckvis.

Sträcktång OS DB1
artikel: 8440602

Specialtång för att sträcka olika typer av material.
Räfflade käftar för bästa grepp i de flesta typer av material.
Säljs styckvis.

Falsben rak
artikel: 8424060

Rakt petvektyg tillverkat av äkta ben från nötboskap.
Högpolerat och med trubbig spets. Längden är 18 cm.
Säljs styckvis.

Falsben böjd
artikel: 8424061

Böjt petvektyg tillverkat av äkta ben från nötboskap.
Högpolerat och med trubbig spets. Längden är 18 cm.
Säljs styckvis.
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Nosagsträckare OS 268
artikel: 8440268

Enkelt men kraftfullt verktyg för att kunna sträcka nosag.
Trähandtaget ger en bra och kraftig hävarm och underlättar arbetet.
Säljs styckvis.

Nosagböjare OS 404
artikel: 8440404

Verktyg som är ett stort hjälpmedel när man behöver böja änden på nosag.
Den skruvas fast i skruvstäd eller monteras på arbetsbord och underlättar sedan
arbetet med att justera den avklippta änden.
Säljs komplett, men skruvar till montering i arbetsbänk kan behöva köpas separat.

Möbelspikshållare OS 777
artikel: 8440777

Liten smidig hållare i plast som är ett stort hjälpmedel när man jobbar med möbelspik.
I ena änden har den en hållare för 1 spik, vilken används när man har små spik eller
spik med kort stift. Ingen risk att man träffar fingrarna med hammaren.
Den andra änden har plats för 5 spik och används när man vill få exact avstånd mellan spiken.
Säljs styckvis.

Tenböjare OS 1963
artikel: 8441963

Kraftfullt verktyg som enkelt och smidigt böjer resåren, nosag och andra kraftiga
ståltrådar.
Säljs styckvis.

Klammertång med klack, röd
artikel: 4864500

Tång med hävklack som används för att plocka bort klammer med. Klacken är
gummiklädd för att inte göra skada. Tången har även en fjäder som gör att den
öppnar sig automatiskt, vilket sparar på fingrar och handleder samtidigt som det
underlättar arbetet.
Säljs styckvis.

218

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Ta upp klammer & spik

Gummikula till klammertång
artikel: 4864501

Ersättningskula (reservdel) till klacken på klammertång med klack.
Säljs styckvis.

Ersättningsfjäder till Klammertång
artikel: 4864502

Ersättningsfjäder (reservdel) till klammertång med klack.
Säljs styckvis.

Snedställd tång 5”, mindre
artikel: 8424002

125 mm lång tång för att plocka klammer med. Spetsig och vinklad nos gör att man
enkelt kommer åt klammer och samtidigt får en effektiv hävklack.
Säljs styckvis.

Snedställd tång 6” större
artikel: 8424006

150 mm lång tång för att plocka klammer med. Spetsig och vinklad nos gör att man
enkelt kommer åt klammer och samtidigt får en effektiv hävklack.
Säljs styckvis.

Snedställd tång OS 787, 6½”
artikel: 8424007

165 mm lång gedigen tång för att plocka klammer med. Spetsig och vinklad nos gör
att man enkelt kommer åt klammer och samtidigt får en effektiv hävklack.
Säljs styckvis.
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Snedställd tång OS 786 61/2”
artikel: 8424008

165 mm lång gedigen tång för att plocka klammer med. Spetsig och vinklad nos gör
att man enkelt kommer åt klammer och samtidigt får en effektiv hävklack.
Säljs styckvis.

Snedställd tång 6” med fjäder
artikel: 8424010

150 mm lång tång för att plocka klammer med. Spetsig och vinklad nos gör att man
enkelt kommer åt klammer och samtidigt får en effektiv hävklack. Tången har ett
fjädrande handtag.
Säljs styckvis.

Möbelspikstång OS 601
artikel: 8440601

Kraftig och praktisk tång för att plocka bort möbelspik och dekorationsspik.
Specialformad nos och hävarm gör arbetet enkelt och snabbt.
Säljs styckvis.

Klammerupptagare JK
artikel: 7525015

Smidig klammerupptagare för emballageklammer.
Säljs styckvis.

Klammerupptagare Tacwise 0206
artikel: 7525020

Klammerupptagare med ergonomiskt utformat grepp. Används för att ta bort de
flesta typer av klammer. Säljs styckvis.

Klinga till klammerupptagare JK, 170500
artikel: 7525115

Utbytesklinga till klammerupptagare JK.
Säljs styckvis.
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Kofot träskaft A
artikel: 8423010

Verktyg med trähandtag för att plocka bort nubb och småspik.
Kofoten är 230 mm lång och själva metallbladet är 110 mm.
Säljs styckvis.

Kofot plastskaft C
artikel: 8423011

Verktyg med plasthandtag för att plocka bort nubb och småspik. Kofoten är 230
mm lång och själva metallbladet är 110 mm.
Säljs styckvis.

Fransk kofot
artikel: 8423012

Smidig kofot som kan användas för att plocka bort nubb och småspik. Säljs styckvis.

Kofot junior 2000
artikel: 8423015

Enkel kofot som kan användas för att plocka bort nubb och småspik.
Denna modellen är väldigt populär på utbildningar, kurser och liknande.
Säljs styckvis.

Uppslagsjärn träskaft, utan slits
artikel: 8423019

245 mm långt verktyg med förstärkt trähandtag. Själva bladet är 125 mm långt.
Spetsen är ”hel” och saknar slits.
Säljs styckvis
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Uppslagsjärn träskaft, med slits
artikel: 8423020

245 mm långt verktyg med förstärkt trähandtag. Själva bladet är 125 mm långt.
Spetsen är slitsad.
Säljs styckvis

Uppslagsjärn plastskaft, utan slits
artikel: 8423021

245 mm långt verktyg med kraftigt plasthandtag. Själva bladet är 125 mm långt.
Spetsen är ”hel” och saknar slits.
Säljs styckvis

Uppslagsjärn plastskaft, med slits
artikel: 8423022

235 mm långt verktyg med kraftigt plasthandtag. Själva bladet är 125 mm långt.
Spetsen är slitsad.
Säljs styckvis

Klammerupptagare OS 120, 5, plastskaft
artikel: 8440121

Populär klammerupptagare med härdat kvalitetsstål i skaftet och handtag som inte
roterar i handen. Vinkeln på skaftet gör att den är perfekt för att ta bort klammer i
alla storlekar och benlängder. Skall enbart användas på klammer och är inte till för
att ta bort nubb eller andra spik med. Säljs styckvis.

Klammerupptagare OS 124, träskaft
artikel: 8440124

Smidig klammer upptagare med härdat kvalitetstsål i skaftet och handtag i trä. Till
skillnad från en del andra klammerupptagare så har den ingen böj eller hävarm utan
den roteras i sidled och lyfter då enkelt upp klammern.
Säljs styckvis.

222

Produktkatalog 2017/2018
www.nevotex.se

Ta upp klammer & spik

Kofot OS 202, plastskaft
artikel: 8440202

Kraftig kofot med skaft i härdat stål för bästa hållbarhet. Kan användas till att ta
bort klammer, nubb och småspik. Handtaget i plast är lätt ruggat för bästa grepp
och kontroll. Kofoten är 170 mm lång.
Säljs styckvis.

Klammerupptagare OS 763
artikel: 8440763

Klammerupptagare med vinklad spets. Handtag i röd plast och skaft i härdat stål.
Verktyget är framtaget för att enkelt och snabbt kunna komma under klammern
och lyfta den.
Säljs styckvis.

Klammerupptagare OS 1066
artikel: 8440764

Klammerupptagare med vinklad spets. Trähandtag .
Verktyget är framtaget för att enkelt och snabbt kunna komma under klammern
och lyfta den.
Säljs styckvis.

Multimaster Allroundverktyg
artikel: 8426906

Multimaster är ett verktyg som bland annat kan slipa, skära, skrapa, såga och polera. Maskinen arbetar inte roterande, utan oscillerande. I paketet ingår tillbehören
på bilden. Som extra tillbehör finns ett blad (artikel 8426907) som är speciellt
framtaget till att ta bort klammer med. Detta ger ett verktyg som underlättar borttagning av klammer. Maskinen sparar både tid och ett för händer och handleder
slitsamt arbetsmoment.

Blad till Multimaster, för
klammerborttagning
artikel: 8426907

Extrablad till Multimaster. Bladet är speciellt f ramtaget för att användas till att ta
bort klammer med.
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Alu-ben C 1519, matt, M8, h=120, Ø=50,
bas=60
artikel: 7841912

Mattborstat helgjutet metallben i aluminium med en bas på 60 mm. Själva benet är
50 mm i Ø och smalnar av ner mot basen. Höjden är 120 mm och infästningen är
M8-bult. Säljs styckvis.

Alu-ben C 1521, matt, M8, h=100, Ø=45
artikel: 7842100

Rakt koniskt ben som smalnar av kraftigt ner mot den klotformade basen. Som
bredast är benet 45 mm i Ø. Höjden är 100 mm och infästningen är M8-bult. Säljs
styckvis.

Alu-ben C 1521, matt, M8, h=120, Ø=45
artikel: 7842112

Rakt koniskt ben som smalnar av kraftigt ner mot den klotformade basen. Som
bredast är benet 45 mm i Ø. Höjden är 120 mm och infästningen är M8-bult. Säljs
styckvis.

Alu-ben C 1521, matt, M8, h=140, Ø=45
artikel: 7842114

Rakt koniskt ben som smalnar av kraftigt ner mot den klotformade basen. Som
bredast är benet 45 mm i Ø. Höjden är 140 mm och infästningen är M8-bult. Säljs
styckvis.

Alu-ben C 1521, matt, M8, h=175, Ø=45
artikel: 7842117

Rakt koniskt ben som smalnar av kraftigt ner mot den klotformade basen. Som
bredast är benet 45 mm i Ø. Höjden är 175 mm och infästningen är M8-bult. Säljs
styckvis.
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Alu-ben C 1816, matt, M8, h=140-160,
Ø=45
artikel: 7883160

Aluminiumben med justerbar höjd (140-160 mm). Benet är avsmalnande ner mot
basen. Infästningen är M8-bult. Säljs styckvis.

Alu-ben C 1684, matt, M8, h=100-130,
Ø=35
artikel: 7887130

Aluminiumben med justerbar höjd (100-130 mm). Benet är avsmalnande ner mot
basen. Infästningen är M8-bult. Säljs styckvis.

Träben Z 0157, med mässingskopp, M8,
h=140, Ø=60
artikel: 7840157

Svarvat elegant träben betsat i mörkbrun nyans. Längst ner sitter det en 34 mm hög
blankpolerad mässingskopp som ger ett snyggt avslut på benet. Benet är 60 mm i Ø
på det bredaste stället och totalhöjden är 140 mm. Säljs styckvis.

Träben Z 0158, med mässingshjul, M8,
h=180, Ø=60
artikel: 7840158

Svarvat elegant träben betsat i mörkbrun nyans. Längst ner sitter det en blankpolerad mässingskopp med hjul som ger ett snyggt avslut på benet. Benet är 60 mm i Ø
på det bredaste stället och totalhöjden är 180 mm. Säljs styckvis.

Förnicklat hjul med kopp, höjd 71mm,
Ø (kopp) 31mm
artikel: 7840030

Hjul och kopp i blankpolerad förnicklad mässing. Totalhöjden är 71 mm. Koppens
innermått är djup 28 mm och Ø 31 mm (avsmalnande till Ø 25 mm). Hjulet är Ø
30 mm och bredd 10 mm.
Säljs styckvis.
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Mässingshjul med kopp, höjd 71mm,
Ø (kopp) 31mm
artikel: 7840031

Hjul och kopp i blankpolerad mässing. Totalhöjden är 71 mm. Koppens innermått
är djup 28 mm och Ø 31 mm (avsmalnande till Ø 25 mm). Hjulet är Ø 30 mm och
bredd 10 mm.
Säljs styckvis.

Mässingshjul med kopp, höjd 85mm,
Ø (kopp) 36mm
artikel: 7840036

Hjul och kopp i blankpolerad mässing. Totalhöjden är 85 mm. Koppens innermått
är djup 26 mm och Ø 36 mm (avsmalnande till Ø 30 mm). Hjulet är Ø 35 mm och
bredd 16 mm.
Säljs styckvis.

Mässingshjul med kopp höjd 65mm,
Ø (kopp) 29mm
artikel: 7840040

Hjul och kopp i blankpolerad mässing. Totalhöjden är 65 mm. Koppens innermått
är djup 23 mm och Ø 30 mm (avsmalnande till Ø 25 mm). Hjulet är Ø 25 mm och
bredd 12 mm.
Säljs styckvis.

Förnicklat hjul med kopp höjd 65mm,
Ø (kopp) 29mm
artikel: 7840041

Hjul och kopp i blankpolerad förnicklad mässing. Totalhöjden är 65 mm. Koppens
innermått är djup 23 mm och Ø 30 mm (avsmalnande till Ø 25 mm). Hjulet är Ø
25 mm och bredd 12 mm.
Säljs styckvis.

Golvskydd Gubi
Metallgolvskydd med spik. Ett tåligt golvskydd som passar på mjuka underlag. Bör
inte användas på plastmattor eller trägolv. Säljs styckvis eller i ask med 100 st.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

7815020
7815022
7815025
7815030

Golvskydd Gubi Ø 20 mm, metallglid med spik
Golvskydd Gubi Ø 22 mm, metallglid med spik
Golvskydd Gubi Ø 25 mm, metallglid med spik
Golvskydd Gubi Ø 30 mm, metallglid med spik
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Golvskydd med rörnit
Vita filtgolvskydd med rörnit. Passar till ben som står på hårda golv och förhindrar
effektivt repbildning samt ger en mjukt glidande tass. Finns i Ø 18 till 37 mm. Säljs
styckvis eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

7810520
7810524
7810528
7810537

Golvskydd 105 vit, Ø 18mm, filt & rörnit
Golvskydd 105B vit, Ø 22mm, filt & rörnit
Golvskydd 105D vit, Ø 26mm, filt & rörnit
Golvskydd 105E vit, Ø 37mm, filt & rörnit

Golvskydd QuickClick
QuicClick är en patenterad lösning för att enkelt kunna skifta mellan olika golvskydd beroende på typ av golv. Systemet består av en bas som skruvas fast på
benet,samt två olika typer av tassar som sedan enkelt snäpps fast i basen. Tassen
finns antingen som superglid i plast eller som filttass i naturmaterial. Finns i Ø 20,
25 respektive 30 mm. Säljs styckvis.
ARTIKEL

BESKRIVNING

7811020
7811025
7811030
7812020
7812025
7812030
7813020
7813025
7813030

Golvskydd QuickClick Ø 20mm, bas, inkl 16 mm skruv
Golvskydd QuickClick Ø 25mm, bas, inkl 16 mm skruv
Golvskydd QuickClick Ø 30mm, bas, inkl 16 mm skruv
Golvskydd QuickClick Ø 20mm, superglide
Golvskydd QuickClick Ø 25mm, superglide
Golvskydd QuickClick Ø 30mm, superglide
Golvskydd QuickClick Ø 20mm, natural, med filt
Golvskydd QuickClick Ø 25mm, natural, med filt
Golvskydd QuickClick Ø 30mm, natural, med filt

Självhäftande Filttass
Självhäftande vita filttassar på ark. Passar till ben som står på hårda golv och förhindrar effektivt repbildning samt ger en mjukt glidande tass. Finns i Ø 17 till 38 mm.
Säljs på ark.
ARTIKEL

BESKRIVNING

7810417
7810420
7810428
7810438

Filttass 16 SH vit, Ø 17 mm, (20 st/ark)
Filttass 16B SH vit, Ø 20 mm, (16 st/ark)
Filttass 16D SH vit, Ø 28 mm, (12 st/ark)
Filttass 16E SH vit, Ø 38 mm, (4 st/ark)

Möbelunderlägg CP 22, Ø 44 mm inner,
55 mm ytter
artikel: 7814044

Transparent tålig plastkopp som används under ben eller hjul för att förhindra märken i golv. Ø är 44 mm invändigt och 55 mm utvändigt. Säljs styckvis.

Möbelunderlägg CP 55, Ø 55 mm inner,
70 mm ytter
artikel: 7814057

Transparent tålig plastkopp som används under ben eller hjul för att förhindra märken i golv. Ø är 55 mm invändigt och 70 mm utvändigt. Säljs styckvis.
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Möbelunderlägg mässing, Ø 50 mm
artikel: 7814060

Underlägget passar perfekt både som skydd för tunga möbler mot ömtåliga golv eller för att ge ett lyxigare intryck. Koppen är 16 mm hög och innerdiametern är 50
mm vid öppningen respektive 40 mm i botten.

Möbelunderlägg förnicklad Ø 50 mm
artikel: 7814061

Underlägget passar perfekt både som skydd för tunga möbler mot ömtåliga golv eller för att ge ett lyxigare intryck. Koppen är 16 mm hög och innerdiametern är 50
mm vid öppningen respektive 40 mm i botten.

Bricka Ø40 mm, polyeten, natur, h=2mm,
hål=9,0mm
artikel: 7802799

Bricka i polyeten, Ø40 mm, som används till möbelben med skruvgänga. Används
för att möbelbenet antingen skall sitta i en viss vinkel (ex. vid vinklade ben) eller
för att hålla det på plats. Kan även användas som distans för att höja ett ben något.
Tjockleken är 2 mm.
Säljs i förpackning med 100 eller 1000.

Bricka Ø50 mm, polyeten, natur, h=2mm,
hål=8,5mm
artikel: 7802800

Bricka i polyeten, Ø50 mm, som används till möbelben med skruvgänga. Används
för att möbelbenet antingen skall sitta i en viss vinkel (ex. vid vinklade ben) eller
för att hålla det på plats. Kan även användas som distans för att höja ett ben något.
Tjockleken är 2 mm.
Säljs i förpackning med 100 eller 1000.

Bricka räfflad Ø50 mm, svart, h=4mm,
hål=10,5mm
artikel: 7802801

Räfflad bricka i plast, 50 mm, som används till möbelben med skruvgänga. Används
för att möbelbenet antingen skall sitta i en viss vinkel (ex. vid vinklade ben) eller
för att hålla det på plats. Kan även användas som distans för att höja ett ben något.
Tjockleken är 4 mm.
Säljs i förpackning med 100 eller 1000.
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Kea-beslag 4-kant, M8
artikel: 7804214

Fyrkantig fästbricka i zamak 5 (en legering med i huvudsak zink och aluminium)
med M8-mutter. Brickan är 47x47 mm. Hylsan som muttern sitter i har en utvändig Ø på 22 mm. Muttern är fjäderbelastad vilket gör att man alltid kan få exempelvis ett möbelben i rätt position. Säljs styckvis eller i kartong med 300 st.

Kea-beslag standard, M8, Ø22 mm
artikel: 7804215

Rund fästhylsa i zamak 5 (en legering med i huvudsak zink och aluminium) med
M8-mutter. Hylsan som muttern sitter i har utvändig gänga för montering i trä.
Passar i borrhål med Ø 22 mm och djup 15 mm. Monteras med 12 mm insexnyckel. Muttern är fjäderbelastad, vilket gör att man alltid kan få ex. ett möbelben i rätt
position. Säljs styckvis eller i kartong med 1000 st.

Kea-beslag 3-kant, M8
artikel: 7804216

Trekantig fästbricka i zamak 5 (en legering med i huvudsak zink och aluminium)
med M8-mutter. Hylsan som muttern sitter i har en utvändig Ø på 22 mm. Muttern är fjäderbelastad, vilket gör att man alltid kan få exempelvis ett möbelben i
rätt position.
Säljs styckvis eller i kartong med 200 st.

Islagsmutter M8, tandad, FZB
artikel: 7833812

Beslag som används för att montera exempelvis möbelben. Muttern slås fast i ett 10
mm hål och har små vingar med tänder/hullingar som greppar tag i träet och gör
att den inte snurrar.
Säljs styckvis.

Metal-connector I-1100, 2-delar
artikel: 7838310

Kopplingsbeslag som består av 2 delar.
Ena delen är en stort, 155x55 mm, kraftigt fjäderbelastat krokodilgap med hullingar. Den andra delen är en mindre, 45x55 mm, bricka med trekantig klack som
fäster i krokodil gapet. Hela beslaget är väldigt stabiltoch kraftigt. Säljs styckvis.
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Häftklammer

13-serien(TacWise)
Klammer som passar till de vanligaste häftpistolerna från bland annat från Rapid.
Säljs i ask med 5 mle (mle=1000)
ARTIKEL

BESKRIVNING

7601304
7601306
7601308
7601310

Klammer 13/04 mm, 5 mle/ask
Klammer 13/06 mm, 5 mle/ask
Klammer 13/08 mm, 5 mle/ask
Klammer 13/10 mm, 5 mle/ask

561-serien(JK)
32,1 mm bred och 15 respektive 18 mm lång lockhäftklammer som kan användas i
ett stort antal olika lockhäftare och bottenhäftare i 561-serien från Josef Kihlberg.
Säljs i ask med 2,5 mle eller kartong med 25 mle (mle=1000).
ARTIKEL

BESKRIVNING

7656115
7656118

Lockhäftklammer 561/15 mm, 2,5 mle/ask
Lockhäftklammer 561/18 mm, 2,5 mle/ask

664-serien(JK)
8,8 mm bred klammer som passar till pistol JK30-664 från Josef Kihlberg. Finns i
längderna 25 och 30 mm. Säljs i ask med 5 mle eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

7666425
7666430

Klammer 664/25 mm, 5 mle/ask
Klammer 664/30 mm, 37,2 mle/kart

670-serien(JK)
9,1 mm bred klammer som ofta används vid tapetsering och möbelomklädsel. Passar till ett antal olika häftpistoler från bland annat Josef Kihlberg. Finns i längder
från 6 till 12 mm. (rostfria enbart 6 till 10 mm).Säljs i ask med 20 mle eller i
kartong.
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ARTIKEL

BESKRIVNING

7667000
7667001
7667002
7667006
7667008
7667010
7667012

Klammer 670/06 mm SS, rostfria, 15 mle/ask
Klammer 670/08 mm SS, rostfria, 15 mle/ask
Klammer 670/10 mm 3G/10 SS, rostfria, 10 mle/ask
Klammer 670/06 mm, 20 mle/ask
Klammer 670/08 mm, 20 mle/ask
Klammer 670/10 mm, 20 mle/ask
Klammer 670/12 mm, 20 mle/ask
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680-serien(JK)
12,9 mm bred klammer som ofta används vid tapetsering och möbelomklädsel. Passar till ett antal olika häftpistoler från bland annat Josef Kihlberg. Finns i längderna
6 till 14 mm. (rostfria enbart 6 till 10 mm).Säljs i ask med 10 mle eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

7668006
7668008
7668010
7668012
7668014
7670009
7670010
7670011

Klammer 680/06 mm, 10 mle/ask
Klammer 680/08 mm, 10 mle/ask
Klammer 680/10 mm, 10 mle/ask
Klammer 680/12 mm, 10 mle/ask
Klammer 680/14 mm, 10 mle/ask
Klammer 680/06 mm SS, rostfria, 10 mle/ask
Klammer 680/08 mm SS, rostfria, 10 mle/ask
Klammer 680/10 mm SS, rostfria, 10 mle/ask

690-serien(JK)
4,6 mm bred klammer som passar till häftpistol JK 20-690 från Josef Kilhlberg.
Finns i längder från 6 till 19 mm. Säljs i ask med 10 mle (endast 5 mle/ask i 19
mm) eller i kartong.
ARTIKEL

BESKRIVNING

7669006
7669008
7669010
7669012
7669016

Klammer 690/06 mm, 10 mle/ask
Klammer 690/08 mm, 10 mle/ask
Klammer 690/10 mm, 10 mle/ask
Klammer 690/12 mm, 10 mle/ask
Klammer 690/16 mm, 10 mle/ask

783-serien(JK)
11,0 mm bred klammer som passar till klammerpistol JK 45-783 från Josef Kihlberg. Finns i längd från 25 till 51 mm. Säljs i kartong med 10 mle.
ARTIKEL

BESKRIVNING

7678325
7678329
7678332
7678335
7678338
7678344
7678351

Klammer 783/25 mm, 19,1 mle/krt
Klammer 783/29 mm, 10 mle/krt
Klammer 783/32 mm, 15,6 mle/krt
Klammer 783/35 mm, 10 mle/krt
Klammer 783/38 mm, 10 mle/krt
Klammer 783/44 mm, 10 mle/krt
Klammer 783/51 mm, 10 mle/krt

Lockhäftare JK 561-15 PN
artikel: 7527561

Luftdriven lockhäftpistol som används för att försluta wellkartonger och liknande
typer av emballage.
Klammern som passar till pistolen heter 561-15.
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Häftpistoler & tillbehör

Häftpistol eldriven, ME 3G-670
artikel: 7515137

Eldriven häftpistol för 670-klammer (9,1 mm breda klammer). Den eldrivna pistolen är perfekt när man har behov av flexibilitet eller inte har tillgång till kompressor. Den klarar klammerlängd från 8 till 16 mm.

Häftpistol JK 20-670
artikel: 7520670

Luftdriven häftpistol för professionell användning. 670-klammmer passar pistolen
(9,1 mm breda klammer). Pistolen är toppladdad, vilket ger en smidig och snabb
laddning av klammer. Magasinet rymmer cirka 180 klammer. Den väger cirka 1 kg
och har en noslängd på 14 mm. Som alla luftdrivna pistoler kan man enkelt justera
slagkraften beroende på träslag och klammerlängd genom att ändra lufttrycket.

Häftpistol JK 20-670 Automat
artikel: 7522670

Luftdriven automatiskhäftpistol för professionell användning. 670-klammer passar
(9,1 mm breda klammer). Pistolen har en knapp på vänster sida som om den hålls
in gör att man bara skjuter enkelskott. På motsatta sidan finns ett skruvreglage där
man enkelt justerar hastigheten vid automatavfyrning. Max hastighet är 30 klammer/sekund. Vid automatavfyrning skjuter pistolen klammer så länge avtyryckaren hålls inne. Pistolen är toppladdad, vilket ger en smidig och snabb laddning av
klammer. Magasinet rymmer cirka 180 klammer. Den väger cirka 1 kg och har en
noslängd på 14 mm.Som alla luftdrivna pistoler kan man enkelt justera slagkraften
beroende på träslag och klammerlängd genom att ändra lufttrycket.

Häftpistol eldriven, ME 80-680
artikel: 7515136

Eldriven häftpistol för 680-klammer (12,9 mm breda klammer).
Den eldrivna pistolen är perfekt när man har behov av flexibilitet eller inte har
tillgång till kompressor.
Den klarar klammerlängd från 8 till 16 mm.
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Häftpistol JK 20-680
artikel: 7520680

Luftdriven häftpistol för professionell användning. 680-klammmer passar (12,9 mm
breda klammer).
Pistolen är toppladdad, vilket ger en smidig och snabb laddning av klammer. Magasinet rymmer cirka 140 klammer. Den väger cirka 1 kg och har en noslängd på 14
mm. Som alla luftdrivna pistoler kan man enkelt justera slagkraften beroende på
träslag och klammerlängd genom att ändra lufttrycket.

Häftpistol JK 20-680 FN
artikel: 7521680

Luftdriven häftpistol med förlängd nos för professionell användning. 680-klammmer passar (12,9 mm breda klammer). Pistolen är toppladdad, vilket ger en smidig
och snabb laddning av klammer. Magasinet rymmer cirka 140 klammer. Den väger
cirka 1,1 kg och har en noslängd på 40 mm. Den extra långa nosen gör att pistolen har extra bra åtkomlighet vid djuphäftningar eller liknande svåra och krävande
moment. Som alla luftdrivna pistoler kan man enkelt justera slagkraften beroende
på träslag och klammerlängd genom att ändra lufttrycket.

Häftpistol JK 20-680 Automat
artikel: 7522680

Luftdriven automatisk häftpistol för professionell användning. 680-klammmer
passar (12,9 mm breda klammer). Pistolen har en knapp på vänster sida som om
den hålls in gör att man bara skjuter enkelskott. På motsatta sidan finns ett skruvreglage där man enkelt justerar hastigheten vid automatavfyrning. Max hastighet
är 30 klammer/sekund. Vid automatavfyrning skjuter pistolen klammer så länge
avtyryckaren hålls inne. Pistolen är toppladdad, vilket ger en smidig och snabb
laddning av klammer. Magasinet rymmer cirka 180 klammer. Den väger cirka 1 kg
och har en noslängd på 14 mm.
Som alla luftdrivna pistoler kan man enkelt justera slagkraften beroende på träslag
och klammerlängd genom att ändra lufttrycket.

Häftpistol JK 20-690
artikel: 7520690

Luftdriven häftpistol för professionell användning. 690-klammmer passar (4,9 mm
breda klammer). Klarar klammerlängd från 6 till 16 mm. Pistolen är toppladdad,
vilket ger en smidig och snabb laddning av klammer. Magasinet rymmer cirka 125
klammer. Den väger cirka 1 kg och har en noslängd på 14 mm. Som alla luftdrivna
pistoler kan man enkelt justera slagkraften beroende på träslag och klammerlängd
genom att ändra lufttrycket.
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Häftpistoler & tillbehör

Startpaket med JK 20-670
artikel: 8600685

Startpaket är ett prisvärt och komplett paket för dig som vill köpa kompressor,
slangar och häftpistol.
I paketet ingår: 1 st kompressor Flairmo S 33.24 1 st häftpistol JK 20-670 1 st
4 meters spiralslang 1 meter ”vanlig”, 6 mm luftslang Snabbkoppling, nippel och
slangklämmor Säljs som helt paket.

Startpaket med JK 20-680
artikel: 8600686

Startpaket är ett prisvärt och komplett paket för dig som vill köpa kompressor,
slangar och häftpistol.
I paketet ingår: 1 st kompressor Flairmo S 33.24
1 st häftpistol JK 20-680
1 st 4 meters spiralslang
1 meter ”vanlig”, 6 mm luftslang
Snabbkoppling, nippel och slangklämmor Säljs som helt paket.

Startpaket med JK 20-680 FN
artikel: 8600687

Startpaket är ett prisvärt och komplett paket för dig som vill köpa kompressor,
slangar och häftpistol.
I paketet ingår: 1 st kompressor Flairmo S 33.24 1 st häftpistol JK 20-680 FN 1
st 4 meters spiralslang 1 meter ”vanlig”, 6 mm luftslang Snabbkoppling, nippel
och slangklämmor Säljs som helt paket.
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Serie med möbelspik i färgen BR (brons renässans). Om inget annat anges så är stiftet 12,7 mm långt. Säljs i ask med
1000 spik. Beställ gärna vår möbelspikskarta där du kan se hur samtliga spik ser ut.

artikel: 3231009

artikel: 3231020

artikel: 3231060

artikel: 3231090

artikel: 3231110

Möbelspik 9 H BR, Ø

Möbelspik 20 1/3 BR,

Möbelspik 60 1/3 BR,

Möbelspik 90 1/3 BR,

Möbelspik 110 1/3 BR,

11 mm

Ø 6,5 mm

Ø 8,0 mm

Ø 9,0 mm

Ø 10,0 mm

artikel: 3231130

artikel: 3231160

artikel: 3231504

artikel: 3231506

artikel: 3231507

Möbelspik 130 1/3 BR,

Möbelspik 160 1/3 BR,

Möbelspik 1504 BR,

Möbelspik 1506 M BR,

Möbelspik 1507 BR,

Ø 11,0 mm

Ø 12,5 mm

Ø 18,0 mm

Ø 13,0 mm

Ø 14,0 mm

artikel: 3231547

artikel: 3231548

artikel: 3231630

artikel: 3231650

artikel: 3231707

Möbelspik 547 W BR,

Möbelspik 548 W BR,

Möbelspik 630 BR,

Möbelspik 650 BR,

Möbelspik 707 M BR,

Ø 14,0 mm

Ø 12,0 mm

Ø 9,0 mm

Ø 10,0 mm

Ø 11,0 mm

Möbelspik (dekorationsspik)

Brons renässans (BR)

artikel: 3246090
Möbelspik 90 1/3 BR,
16 mm stift, Ø 9,0 mm

Provkarta Möbelspik
artikel: 3231008

Karta i A4-storlek med alla våra olika
möbelspikar uppnålade på ett frigolitark.
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Möbelspik (dekorationsspik)

Förnicklad
Serie med möbelspik i färgen silver (förnicklad). Samtliga har stift som är 12,7 mm långt och säljs i ask med 1000 st.
Beställ gärna vår möbelspikskarta där du kan se hur samtliga spik ser ut.

artikel: 3236060

artikel: 3236510

Möbelspik 60 1/3 För-

Möbelspik 510 B Förnick-

nicklad, Ø 8,0 mm

lad, Ø 9,5 mm

Gammal mässing (GM)
Serie med möbelspik i färgen GM (gammal mässing). Om inget annat anges så är stiftet 12,7 mm långt. Säljs i ask med
1000 spik. Beställ gärna vår möbelspikskarta där du kan se hur samtliga spik ser ut.

artikel: 3232020

artikel: 3232060

artikel: 3232090

artikel: 3232110

artikel: 3232130

Möbelspik 20 1/3 GM, Ø

Möbelspik 60 1/3 GM, Ø

Möbelspik 90 1/3 GM, Ø

Möbelspik 110 1/3 GM,

Möbelspik 130 1/3 GM,

6,5 mm

8,0 mm

9,0 mm

Ø 10,0 mm

Ø 11,0 mm

artikel: 3232160

artikel: 3232507

artikel: 3232510

artikel: 3232630

artikel: 3232650

Möbelspik 160 1/3 GM,

Möbelspik 1507 GM, Ø

Möbelspik 510 B GM, Ø

Möbelspik 630 GM, Ø

Möbelspik 650 GM, Ø

Ø 12,5 mm

14,0 mm

9,5 mm

9,0 mm

10,0 mm

Gammal mässing fläckig (GM FL)
Serie med möbelspik i färgen GM FL (gammal mässing fläckig). Samtliga har stift som är 12,7 mm långt och säljs i ask
med 1000 spik. Beställ gärna vår möbelspikskarta där du kan se hur samtliga spik ser ut.
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artikel: 3233630

artikel: 3233660

artikel: 3233670

Möbelspik 630 GM

Möbelspik 660 GM

Möbelspik 670 GM

fläckig, Ø 9,0 mm

fläckig, Ø 10,5 mm

fläckig, Ø 11,5 mm
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Serie med möbelspik i färgen svart. (Lackerad i RAL 9005.) Spiken har stift som är 12,7 mm långt och säljs i ask med
1000 st. Beställ gärna vår möbelspikskarta där du kan se hur samtliga spik ser ut.

artikel: 3234005

artikel: 3234060

Möbelspik 5/0 Svart, Ø

Möbelspik 60 1/3 Svart,

4,0 mm

Ø 8,0 mm

Möbelspik (dekorationsspik)

Svart möbelspik

Möbelspik 60 1/3 Vit, Ø 8,0 mm
artikel: 3238060

Slät, lätt kupad dekorationsspik för möbler med mera i färgen vit. (Lackerad i RAL
9010.) Spiken har en skalle som är 8,0 mm i Ø. Stiftet är 12,7 mm långt.
Säljs i ask med 1000 spik. (1 mle)

Mässing
Serie med möbelspik i färgen mässing (gul). Om inget annat anges så är stiftet 12,7 mm långt. Säljs i ask med 1000 spik.
Beställ gärna vår möbelspikskarta där du kan se hur samtliga spik ser ut.

artikel: 3235003

artikel: 3235020

artikel: 3235060

artikel: 3235506

artikel: 3235510

Möbelspik 3/0 Mässing

Möbelspik 20 1/3 Mäs�-

Möbelspik 60 1/3 Mäs�-

Möbelspik 1506 M Mäs�-

Möbelspik 510 B Mässing

(gul), Ø 4,5 mm

sing (gul), Ø 6,5 mm

sing (gul), Ø 8,0 mm

sing (gul), Ø 13,0 mm

(gul), Ø 9,5 mm

artikel: 3235547

artikel: 3235548

artikel: 3235630

Möbelspik 547 W Mäs�-

Möbelspik 548 W Mäs�-

Möbelspik 630 Mässing

sing (gul), Ø 14,0 mm

sing (gul), Ø 12,0 mm

(gul), Ø 9,0 mm
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Möbelspik (dekorationsspik)

Möbelspik Skinnimitation
Serie med läderpräglade dekorationsspik för möbler med mera. Stiftet är 12,7 mm långt och de säljs i ask med 1000
spik. Beställ gärna vår möbelspikskarta där du kan se hur samtliga spik ser ut.

artikel: 3239005

artikel: 3239015

artikel: 3239031

Möbelspik 1524/0 fg 5,

Möbelspik 1524/0 fg 15,

Möbelspik 1524/0 fg 31,

(vinröd), Ø 12,5 mm

(mossgrön), Ø 12,5 mm

(brun-svart), Ø 12,5 mm

Möbelspik 510 B Koppar, Ø 9,5 mm
artikel: 3237510

Blompräglad, kupad dekorationsspik för möbler med mera i färgen koppar. Spiken
har en skalle som är 9,5 mm i Ø. Stiftet är 12,7 mm långt.
Säljs i ask med 1000 spik. (1 mle)

Möbelspiklängder 10 m/fp
Fuskspik på 1-meterslängder (4 spikhuvuden och därefter en riktig spik). Ypperlig
hjälp om man ska spika långa sträckor. Säljs i förpackning med 10 meter eller hel
kartong med 250 meter. För varje 10 meter följer det med ca 240 lösa spik (antalet
beror på storleken). Om man behöver komplettera med fler lösa spik finns artikeln
Extra spik.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3250091
3250130
3250160
3251100
3251130
3252100
3252130
3252131
3252132
3252133

Möbelspikslängd 100 1/3 BR, Ø 9,5 mm
Möbelspikslängd 130 1/3 BR, Ø 11,3 mm
Möbelspikslängd 160 1/3 BR, Ø 16 mm
Möbelspikslängd 100 1/3 Förnicklad
Möbelspikslängd 130 1/3 Förnicklad
Möbelspikslängd 100 1/3 GM, hamrad, Ø 9,6 mm
Möbelspikslängd 130 1/3 GM, slät, Ø 11,3 mm
Möbelspikslängd 100 1/3 Mässing Ø 9,6 mm
Möbelspikslängd 130 1/3 Mässing , Ø 11,3 mm
Möbelspikslängd 100 1/3 Koppar Ø 9,6 mm

Möbelspiklängder 5 m/fp
Fuskspik på 1-meterslängder (4 spikhuvuden och därefter en riktig spik). Ypperlig
hjälp om man ska spika långa sträckor. Säljs i konsumentförpackning med 5 meter
och till det följer 110 spik. Om man behöver komplettera med fler lösa spik finns
artikeln Extra spik.

238

ARTIKEL

BESKRIVNING

3254091
3254130
3254200
3254230

Möbelspikslängd 100 1/3 BR, 5 m/fp, Ø 9,5 mm
Möbelspikslängd 130 1/3 BR, 5 m/fp, Ø 11,3 mm
Möbelspikslängd 100 1/3 GM, hamr. 5 m/fp, Ø 9,6 mm
Möbelspikslängd 130 1/3 GM, slät 5 m/fp, Ø 11,3 mm
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Extraspik till möbelspiklängder
Möbelspik som passar till Möbelspikslängderna. Används normalt som komplettering till arbete där längderna har använts. Säljs i ask med 1 mle (1000 st).
ARTIKEL

BESKRIVNING

3253100
3253110
3253130
3253140
3253141
3253160
3253161
3253162

Extra spik 100 1/3 GM, hamrad, Ø 9,6 mm
Extra Spik 100 1/3 BR, Ø 9,5 mm
Extra spik 130 1/3 BR, Ø 11,3 mm
Extra spik 130 1/3 GM, hamrad, Ø 11,3 mm
Extra spik 130 1/3 GM, slät, Ø 11,3 mm
Extra spik 160 1/3 BR, Ø 16,0 mm
Extra Spik 100 1/3 Förnicklad
Extra Spik 130 1/3 Förnicklad

Möbelspikpistol Roma B 10
artikel: 3255150

Luftdriven spikpistol till möbelspik på plastband. Spik med Ø 9,5 till 10 mm kan
användas. Pistolen väger cirka 1 kg och kräver 6-8 kg lufttryck. Pistolen har ett
pneumatiskt matningssystem, vilket ger bättre matning av spik och snabbare avfyrningshastighet.

artikel: 3255160

artikel: 3255165

artikel: 3255170

artikel: 3255175

Möbelspik till pistol,

Möbelspik till pistol, Antik

Möbelspik till pistol, BR,

Möbelspik till pistol, GM,

Mässing (gul), Ø 9,5 mm

brons, Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

Provkarta Möbelspik
artikel: 3231008

Karta i A4-storlek med alla våra olika
möbelspikar uppnålade på ett frigolitark.
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Nubb, sadelgjordsspik mm

Nubb
Traditionell nubb som används vid tapetsering av möbler. Huvudet är 4-5 mm i Ø.
Säljs i ask om 1 kg.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3161006
3161010
3161012
3161016
3161020

Nubb 6 mm
Nubb 10 mm
Nubb 12 mm
Nubb 16 mm
Nubb 20 mm

Sadelgjordspik
Spik med stort huvud (Ø 7-8 mm) som används till spikning av sadelgjord. Spiken
finns i längderna 20, 25 och 30 mm. Säljs i ask med 1 kg.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3152025
3152525
3153025

Sadelgjordsspik 20x22 (20 x 2,2 mm)
Sadelgjordsspik 25x25 (25 x 2,5 mm)
Sadelgjordsspik 30x25 (30 x 2,5 mm)

Trådstift
Tunn spik med litet huvud, Ø 2 mm. Finns i längderna 13 respektive 15 mm.
ARTIKEL

BESKRIVNING

3271210

Trådstift, 13x1,0 mm

Stålstift för chateau
artikel: 8575000

37 mm långt stift i stål som saknar huvud. Stiftet har en liten hulling strax under
den trubbiga änden.
Säljs i förpackning med 1 mle (1000 st).
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Villkor
Leveransvillkor
Normalt är våra leveransvillkor ”Fritt Nässjö” (Ex works).
Betalningsvillkor
Enligt överenskommelse. Vid registrering som kund erhålls information om fraktvillkor.
Priser
Alla priser som ges via prislista eller på annat sätt är exklusive moms. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 8%.
Restorder
Artikel som tillfälligt har tagits slut restnoteras och levereras fraktfritt snarast möjligt. Orderrad med varuvärde understigande
200 kr restnoteras ej, utan får beställas på nytt. Specialvaror och beställningsvaror hanteras inte som restorder.
Leveranssätt
Om inte annat överenskommits och angivits på orderbekräftelse sker leverans med DHL. Mindre leveranser kan vid kunds
önskemål ske med brevförsändelse. Vid brevleverans frånsäger sig Nevotex allt ansvar för eventuell förlust (brev kan ej spåras)
eller skada som kan uppstå under transport.
Transport
Eventuell transportskada skall omedelbart anmälas av mottagaren till transportbolaget. Notera vid utlämningskvittensen att
godset är skadat eller om det saknas något kolli. Har inte anmälan till speditör gjorts kan Nevotex ej acceptera det som en
transportskada.
Reklamation och returleveranser
Det är köparens skyldighet att granska varorna vid ankomst och eventuell anmärkning på varorna skall göras inom 7 (sju)
arbetsdagar från varans mottagande.
Returer accepteras endast efter kontakt med Nevotex och erhållande av returorder. Returer utan bifogad returordersedel
behandlas ej. Material som sänds i retur skall emballeras på sådant sätt att det inte skadas under transport, använd om möjligt
alltid originalemballaget.
Tyger, läder eller andra material som är tillskuret tas EJ i retur.
Vid retur av felfri produkt förbehåller sig Nevotex rätten att göra avdrag med upp till 30% på fakturerat belopp.
Observera
På textila material, läder och konstläder kan färgskiftningar förekomma mellan olika färgbad vilket medför att erhållet
provmaterial kan skilja mot beställt material.
Tänk på att ljusa material kan bli missfärgade genom nötning av exempelvis brukares kläder. Exempel på tyger som kan
medföra missfärgningar är jeanstyger, mörka tyger eller fuktiga kläder. Nevotex ersätter inte missfärgningar av denna art.
Katalogen och dess innehåll
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, fel på bilder samt hur färger på bilder återges i tryck. Vi reserverar oss även för att
produkter utan förvarning kan utgå, ändras eller ersättas med liknande ersättningsvara. Observera att en del produkter kan
variera i storlek och färg i förhållande till vad som visas på bild.
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Abaka............................................................ 27
Abheftklammer...............................................145
Aktivator Akvatex 229.......................................170
Akvatex 120...................................................167
Aluminiumben................................................224
Angus..............................................................8
Antique.......................................................... 23
Apollo........................................................... 28
Arbetsbockar..................................................186
Arbetsbord till polyetersåg GSG 300......................210
Atlantic.......................................................... 21
Bagagerumsmatta.............................................. 85
Bakknapp.......................................................144
Bandsträckare OS 263.......................................217
Baolin möbelpolish...........................................173
Barettnål.......................................................147
Barettpinne....................................................144
Bilklammer....................................................213
Bilklammertång...............................................212
Bisband.........................................................118
Bistro............................................................ 30
Bivax............................................................135
Blackout-väv.................................................... 71
Bladfjäder......................................................204
Bladprim.......................................................187
Blad till brytbladskniv........................................201
Blad till kniv Ironside........................................201
Blad till läderkniv.............................................202
Blad till Multimaster, ........................................223
Blandvadd bomull.............................................104
Blixtlås........................................................... 63
Blyband.......................................................... 72
Blåspistol.......................................................182
Bolster Millennium............................................ 88
Bomullscanvas.................................................. 75
Bomullstwill.................................................... 76
Bomullsvadd...................................................104
Bordsfilt......................................................... 79
Butter..............................................................8
Bycast............................................................ 23
Bäddmekanismer...................................Se webbshop
Bärväv........................................................... 88
Casco Contact 3880..........................................168
Casing........................................................... 80
Catalysator Aquagum 194...................................169
Celocrin (kokos)............................................... 90
Celocrin matta................................................. 90
Celsiusplatta.................................................... 98
Centurio möbelpolish........................................173
Chateauskruv..................................................152
Chicago M...................................................... 29
Citrus Cleaner................................................173
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Classic........................................................... 21
Comet spraylim...............................................163
Comforel bollfiber............................................104
Cordura......................................................... 81
Dekorationsband..............................................118
Dekorationssnöre.............................................122
Dekorationsspik...............................................235
Delinova......................................................... 81
Diamantbryne.................................................207
Dimsmörjolja..................................................182
Docril............................................................ 46
Domestik oblekt och färgad.................................. 77
Dragkedja....................................................... 63
Dubbelkeder...................................................148
Dubbelkeder Åhus............................................125
Dubbelkrok 60 mm...........................................107
Dubbelspets....................................................187
Dun/fjäder...................................................... 91
Dunväv.......................................................... 76
Dynväv Garden................................................. 59
Elastiska band..................................................116
Elastiska linor.................................................116
Elastrong.......................................................108
Elektrisk värmekap...........................................211
Emballageplast................................................178
Engelsk kant...................................................103
Epic.............................................................. 23
Estoril........................................................... 21
Etikettpistol Denison M-3...................................192
Etikettstift.....................................................193
Falsben..........................................................217
Fiberspring.....................................................105
Fibertex......................................................... 82
Filtmatta......................................................... 83
Filtspets till UV-penna.......................................198
Fisklim..........................................................167
Fjäder............................................................ 91
Flamestop ullfilt...............................................103
Flex pen........................................................174
Fliesselin........................................................ 73
Foam Flex......................................................148
Fransk kofot...................................................221
Furniweb.......................................................108
Fårskinn......................................................... 24
Färgade bomullsband.........................................107
Gardinfoder..................................................... 71
Gardinspiral.................................................... 72
Gardinveckband................................................ 73
Glidskydd....................................................... 83
Golvskydd......................................................226

Hamnkapellväv................................................. 45
Hampa Lösvikt................................................. 92
Hampasadelgjord.............................................112
Handbarettnål.................................................147
Handpolyetersåg LSM-200..................................210
Handskärmaskin BOM 101..................................208
Handverktyg...................................................193
Handverktyg till tryckknapp................................161
Hickoryklubba.................................................215
Highland Vintage Pu........................................... 31
Hobbylim Casco Plomb......................................167
Huggpipa oval.................................................. 53
Huggpipor.....................................................137
Huggpipset.....................................................195
Håltång.........................................................194
Häftklammer..................................................230
Häftnål..........................................................188
Häftpistol eldriven............................................232
Häftpistol JK..................................................232
Imola............................................................. 32
Imprenex Outdoor............................................ 51
Innerkudde...................................................... 90
Insats till knappmaskiner....................................138
Insekt och ventilationsnät.................................... 86
Interliner........................................................ 76
Jutefilt........................................................... 77
Jutesadelgjord.................................................113
Juteväv........................................................... 77
Kallskum........................................................ 98
Kapellblixtlås................................................... 63
Kapellfönster................................................... 47
Kapellkantband................................................. 48
Kapellsträckare................................................. 50
Kapelltejp....................................................... 51
Karborreband.................................................. 65
Kea-beslag.....................................................229
Kederlist.......................................................153
Klammer.......................................................230
Klammertång..................................................218
Klammerupptagare...........................................220
Klips............................................................. 94
Klips Elastrong................................................107
Knappband.....................................................145
Knappform.....................................................138
Knapplina strong..............................................111
Knappmaskin..................................................140
Kniv Ironside..................................................200
Kofot............................................................221
Kohud med päls................................................ 24

Kokosfiber...................................................... 91
Kompressor Flairmo.........................................182
Kompressorolja Flairmo.....................................182
Konstläder...................................................... 26
Kontaktlim.....................................................164
Kontaktlimsförtunning.......................................165
Kopparresår..................................................... 95
Kordongband..................................................126
Kraftpapper....................................................178
Kritmärkare för kritpulver..................................197
Kritor Hancock’s..............................................196
Kritpulver......................................................197
Kritvässare Hancock’’s.......................................196
Krok för gardinspiral.......................................... 73
Kroknål.........................................................190
Krok till mallhängare.........................................196
Krollmatta...................................................... 91
Kroll (palmblad)............................................... 91
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Gråvadd........................................................103
Gummerad kokosfiber........................................ 91
Gummikula till klammertång...............................219
Gummiring..................................................... 49

Lagningskitt....................................................174
Lagningsprodukter, läder....................................171
Lagningsprodukter, trä.......................................174
Lakansväv blekt, 150 cm ca 20-25 mtr..................... 76
Lambada...........................................................9
Laminat.........................................................101
Laminerat konstläder.......................................... 32
Lammskinn..................................................... 25
Lasyrpenna.....................................................174
Latexplattor.................................................... 92
Leader Fresh...................................................177
Le Mans......................................................... 21
Leather Master (LM) ........................................171
Lim 3831.......................................................165
Lim Akvapur SM 3000.......................................169
Lim Akvatex 120..............................................168
Lim Akvatex 229..............................................169
Lim Aquagum B/194.........................................169
Limbehållare 1,5 liter (inkl. pensel).......................170
Limpistol.......................................................170
Limtvätt 2518.................................................165
Linea............................................................. 10
Linnesadelgjord...............................................113
Linnetråd.......................................................135
Linneväv färgad................................................ 78
Linneväv natur................................................. 79
Linor i bomull.................................................109
Linor i plast....................................................110
Linor i polypropen............................................110
Lister...........................................................153
LM..............................................................171
Loops...........................................................146
Loopsnål........................................................146
Luftspaltmatta.................................................. 85
Lyftbord........................................................186
Läder...............................................................8
Läderkniv......................................................201
Lädernål........................................................192
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Lädersax........................................................207
Lädertång......................................................216
Lädervård......................................................171
Löpare........................................................... 63
Madrassnål.....................................................191
Magnethammare..............................................213
Magnetisk nåldyna............................................187
Mallpapp.......................................................181
Markiskantband Docril........................................ 58
Markislina......................................................117
Markisväv....................................................... 54
Maskeringstejp................................................179
Metal-connector..............................................229
Metallknappar.................................................141
Metallkrok.....................................................107
Meterstock.....................................................215
Minipress.......................................................187
Multimaster Allroundverktyg...............................223
Måttband.......................................................215
Måttband självhäftande.......................................216
Märkpenna för UV-vätska...................................197
Märkpenna för vaxstift.......................................199
Märkpenna vanishing.........................................198
Märktång.......................................................193
Mässingshjul med kopp......................................226
Möbelhud.........................................................8
Möbelsnöre....................................................122
Möbelspik......................................................234
Möbelspiklängder.............................................238
Möbelspikpistol Roma B 10.................................239
Möbelspikshållare.............................................218
Möbelspikstång................................................220
Möbelunderlägg...............................................227
Mörkläggning Plain FR........................................ 72
Norsk knapp.................................................... 50
Norsk lapp...................................................... 51
Norsk triangel.................................................. 50
Nosag............................................................ 95
Nosagböjare...................................................218
Nosagsträckare................................................218
Nubb............................................................239
Nylontrikåväv.................................................102
Nylonvelour oblekt............................................ 70
Nålar............................................................187
Oblekta bomullsband.........................................107
Ocean............................................................ 21
OKE............................................................137
Oke Single Tufting -Tool.....................................137
Otis.............................................................. 22
Overlockstråd Epic...........................................134
Overlockstråd Gramax.......................................134
Peri............................................................... 33
Persiennlinor..................................................110
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Pirelli...........................................................116
Pisa............................................................... 34
Plastad frotte Vit PU.......................................... 75
Plastemballage.................................................178
Plymåfilm......................................................102
Polyesterkuddar................................................ 90
Polyestervadd..................................................105
Polyeter........................................................100
Polyetersåg Bosch GSG 300.................................211
Polyetersåg OS 410...........................................209
Polypropenväv.................................................. 85
Polytexprodukter (pytt i panna)............................101
PP-Band........................................................115
Practica Rand & Ruta......................................... 36
Prescott......................................................... 14
Pryl.............................................................193
Puskor..........................................................147
Pytt i panna....................................................101
Pöl............................................................... 90
Rasant..........................................................136
Reclainer............................................Se webbshop
Resårband......................................................117
Resårbandspännen............................................117
Resårer.......................................................... 96
Resårgarn......................................................111
Resårklips......................................................213
Resårklipstång.................................................213
Resårten......................................................... 98
Roma............................................................ 22
Rottingsplint.................................................... 92
Rottingvävar.................................................... 92
Rubinol schellackpolityr.....................................175
Rullkniv........................................................201
Rullmåttband..................................................215
Runda pölar av polyeter...................................... 90
Runda öljetter.................................................. 49
Ryggpapp......................................................181
Rygg & sitsväv.................................................. 87
Rynkband......................................................117
S 40 (4 mm spiralblixtlås).................................... 65
S 60 (6 mm spiralblixtlås).................................... 65
S 101 (11 mm spiralblixtlås)................................. 64
Saba.............................................................128
Sadelgjord Polylin.............................................111
Sadelgjordspik.................................................239
Sadelgjordsspännare..........................................216
Sarano........................................................... 36
Saxar............................................................202
Saxslip..........................................................207
Scanplan......................................................... 87
Schellackflingor...............................................175
Schellacksmältare BAO......................................176
Schellackstänger..............................................175
Seaming........................................................111
Seawall........................................................... 44

Tejppistol.......................................................180
Tellikor.........................................................235
Tenböjare.......................................................218
Texas............................................................. 43
Textillim........................................................166
Texturiserade polyesterband................................116
Trikåväv........................................................102
Tryckknapp....................................................157
Tryckknappsverktyg..........................................161
Tryckplatta.....................................................142
Trådstift........................................................240
Träben..........................................................225
Trälim..........................................................167
Träolja Saphir..................................................176
Träull............................................................ 94
T-Tex............................................................. 45
Tuscania......................................................... 22
Tvättmedel Shipshape......................................... 52
Twill TREVIRA CS............................................ 86
Twistnål........................................................192
Tänger..........................................................219
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Select............................................................ 37
Sequoia.......................................................... 22
Serafil...........................................................132
Siliconspray Comet...........................................162
Silverpenna....................................................198
Sjukhusväv...................................................... 75
Skai............................................................... 26
Skinn...............................................................8
Skinnfix.........................................................177
Skoterväv Vonyl................................................ 38
Skrovbeklädnad................................................ 44
Skärmaskin.....................................................208
Smältlim........................................................166
Snedställd tång................................................219
Snöre med fana................................................126
Snörmakeri....................................................121
Soffmekanismer....................................Se webbshop
Soave............................................................. 19
Somcord........................................................110
Sopsäck.........................................................178
Soster G Interliner............................................. 76
Spelbordsfilt.................................................... 80
Spiklist chateau................................................152
Spiklist metall.................................................156
Spiklist papp...................................................154
Spiklist plast...................................................156
Spraylim 3M...................................................163
Spraylim Comet...............................................163
Sprättkniv......................................................207
Spänne nylon..................................................115
Spärrpinne nylon..............................................144
Stamskin......................................................... 39
Stamskin One................................................... 41
Stansar..........................................................141
Stansmaskin....................................................141
Stansplatta.....................................................142
Star............................................................... 42
Startpaket med häftpistol....................................234
Stickard.........................................................193
Stift till silverpenna...........................................198
Stopp- & fyllnadsvadd, polyester...........................104
Stoppningsmaterial-Labyrinth............................... 99
Strongfil........................................................135
Sträcktång......................................................217
Stålstift för chateau...........................................240
Sufflettverktyg................................................. 52
Syl...............................................................195
Symaskinsnål...................................................192
Symaskinsolja..................................................162
Syntetväv........................................................ 88
Säcknål.........................................................191
Sömtätare....................................................... 52

Ullvadd.........................................................103
Understopp..................................................... 64
Universalolja..................................................163
Urban............................................................ 43
UV-vätska......................................................199
Vadd.............................................................105
Vaxkritor Hancock’s..........................................199
Vaxstift Omnichrom..........................................200
Vegetal........................................................... 20
Velour........................................................... 69
Vintage.......................................................... 19
Vinylrengörning...............................................165
Vogue............................................................ 22
Väv BC 1........................................................ 86
Väv BC 10....................................................... 87
Väv Nevo........................................................ 89
Vävplast antistatisk............................................ 75
Vävtejp.........................................................180
Welltex.......................................................... 95
Zenith........................................................... 23
Ögla för gardinspiral.......................................... 73
Öljettverktyg och huggpipor................................. 53
Överstopp....................................................... 64

Tagelprodukter................................................. 93
Teflonspray.....................................................162
Tejp.............................................................179
Tejphållare.....................................................180
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Nevotex AB
Tel 0380-55 38 00
www.nevotex.se
Brogatan 12 [ Box 235 ]
571 23 Nässjö
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