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AKCESORIA DO ZNACZENIA
Art. 315-70 # 315-00
Srebrny długopis kulowy, przeznaczony do rysowania na
skórze, futrach, tkaninach, sztucznej skórze, tworzywach
sztucznych etc. Oznaczenia są widoczne zarówno na
jasnych, jak i ciemnych powierzchniach.
Art. 315-700EH # 315-01
Wkład wymienny do długopisu Art. 315-70 # 315-00

_____________________________________________
Art. 736Oryginalny niemiecki mazak zostawiający bardzo dobrze
widoczny ślad szerokości 1-2 mm, lub 2-4 mm
przypominający
po
wyschnięciu
gumkę
silikonową. Najnowsza metoda znakowania pozwala
bardzo łatwo usunąć ślad z gładkich powierzchni
(odkleja się on po pociągnięciu). Szczególnie przydatny
do nanoszenia zaznaczeń na skórze, folii, materiałach
skóro-podobnych, szkle, pleksi, metalu itp. Mazaki
występują w kolorze pomarańczowym i niebieskim.
 Art. 736-12 1-2 mm
 Art. 736-12 2-4 mm
______________________________________________
Art. 100Oryginalna, niemiecka kreda krawiecka, naturalna
(wapniowa). Miękka, znakomita do wyraźnych oznaczeń
na tkaninach, dzianinach, skórze, skaju itp. Zaznaczenia
można łatwo usunąć szczotką lub wytrzepać.
Dostępne kolory:





Art. 100-00 # 100-10001 biała
Art. 100-01 # 100-10003 czerwona
Art. 100-02 # 100-10004 niebieska
Art. 100-03 # 100-10002 żółta

Opakowanie:100 szt.
______________________________________________
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Art. 112-00
Uchwyt do kredy znikającej i kredy woskowej,
ułatwiający zaznaczanie a jednocześnie umożliwiający
zabezpieczenie
kredy
przed
uszkodzeniami
mechanicznymi i utlenianiem. Oprawka eliminuje
jednocześnie bezpośredni kontakt skóry z mydełkiem i
zawartymi w nim substancjami, zwłaszcza przy
długotrwałej pracy. Dodatkowym atutem uchwytu jest
umieszczona na krawędzi ostrzałka do ostrzenia kredy.
Art. 115Niemiecka, oryginalna kreda, mydełko woskowe.
Znakomite do wyraźnych, trwałych oznaczeń na
tkaninach, dzianinach, skórze, skaju i wielu innych.
Należy rysować delikatnie w miejscach, które po uszyciu
nie będą widoczne. Jeżeli zaznaczenia będą w
widocznym miejscu to warto sprawdzić czy da się je
usunąć w zadowalającym stopniu.
Dostępne kolory:
 Art.115-000 # 115-00 extra biała
 Art. 115-010 # 115-10 biała
 Art. 115-011 # 115-11 czerwona
 Art. 115-012 # 115-12 niebieska
 Art. 115-013 # 115-13 żółta
 Art. 115-014 # 115-14 pomarańczowa
 Art. 115-016
czarna
_____________________________________________
Art. A95 # 208-A95
Oryginalny
japoński
pisak,
mazak
znikający
(sublimujący) z cienka końcówką 1-2 mm, niezbędny do
tymczasowego znakowania technologicznych punktów
spotkań min. w szwalniach, krojowniach, hafciarniach,
studiach projektowych itp. Pisze po wszystkich
rodzajach tkanin, papierze, drewnie, plastiku.
Zaznaczenia znikają w zależności od koloru tuszu,
rodzaju materiału oraz warunków otoczenia. W
przypadku błędnego zaznaczenia można go usunąć
natychmiast korektorem do pisaków lub przy użyciu
wody.
Czas sublimacji:



Art. 208-A9512100 różowy – 10-20 godz.
Art. 208-A911100 fioletowy – 2-14 dni
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Art. 210-AT10
Oryginalny, japoński mazak znikający (sublimujący) z
cienka końcówką 1 mm i korektorem umieszczonym na
nasadzie mazaka. Niezbędny do tymczasowego
znakowania technologicznych punktów spotkań min. w
szwalniach,
krojowniach,
hafciarniach,
studiach
projektowych itp. Pisze po wszystkich rodzajach tkanin,
papierze, drewnie, plastiku. Zaznaczenia znikają w
zależności od koloru tuszu, rodzaju materiału oraz
warunków otoczenia. W przypadku błędnego
zaznaczenia można go usunąć natychmiast korektorem
do pisaków lub przy użyciu wody.
Czas sublimacji:



Art. 210-AT10PE # 210-AT1012100 - różowy 1020 godz.
Art. 210-ATVE # 210AT1011100 – fioletowy 214 dni

______________________________________________
Art. 218AT10VP # 214-AT10
Oryginalny, japoński pisak dwukolorowy (różowofioletowy). Mazak znikający (sublimujący) z cienką
końcówką 1 mm.. Niezbędny do tymczasowego
znakowania technologicznych punktów spotkań min. w
szwalniach,
krojowniach,
hafciarniach,
studiach
projektowych itp. Pisze po wszystkich rodzajach tkanin,
papierze, drewnie, plastiku. Zaznaczenia znikają w
zależności od koloru tuszu, rodzaju materiału oraz
warunków otoczenia. W przypadku błędnego
zaznaczenia można go usunąć natychmiast korektorem
do pisaków lub przy użyciu wody.
Czas sublimacji:



Końcówka różowa - 10-20 godz.
Końcówka fioletowa - 2-14 dni

Art. 219-E # 219E012075
Oryginalny, niemiecki korektor do mazaków znikających
z końcówką 1-2 mm (fioletowego i różowego). Korektor
jest bardzo skuteczny i wydajny, pewnie i szybko usuwa
rysunek zrobiony przez mazaki sublimujące na różnego
rodzaju materiałach.
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Art. 220-PW95
Oryginalny, japoński pisak, mazak znikający tylko pod
wpływem wody lub pary wodnej z cienką końcówką 1-2
mm. Niezbędny do tymczasowego znakowania
technologicznych punktów spotkań min. w szwalniach,
krojowniach, hafciarniach, studiach projektowych itp.
Pisze po wszystkich rodzajach tkanin, papierze, drewnie,
plastiku.
Art. 225Oryginalny, biały japoński pisak, mazak znikający
(sublimujący) z cienka końcówką 1-2 mm, niezbędny do
tymczasowego znakowania technologicznych punktów
spotkań min. w szwalniach, krojowniach, hafciarniach,
studiach projektowych itp. Białe mazaki doskonale
sprawdzają się do znakowania na ciemnych materiałach.
Zaznaczenia znikają w zależności od rodzaju materiału
oraz warunków otoczenia. W przypadku błędnego
zaznaczenia można go usunąć natychmiast korektorem
do pisaków , przy użyciu wody lub pary wodnej.



Art. 225-10100 # 225A
z końcówką 1mm
Art. 225-20100 # 225-AB-10 z końcówką 2mm

Czas sublimacji – 2-4 dni
Art. 24-469Oryginalny, japoński aplikator Chaco Liner Style z
naturalną kreda krawiecką w proszku (2,8 grama).
Aplikator dzięki spłaszczonej końcówce, w której
znajduje się bardzo małe kółko zębate podające kredę
pozwala na nanoszenie bardzo precyzyjnych, wyraźnych,
cienkich linii i łuków (również przy linijkach i
krzywikach) na wszelkiego rodzaju materiałach. Kredę
można w większości przypadków wyczyścić, wytrzepać
lub usunąć poprzez pranie.
Bardzo poręczny i wygodny Aplikator posiada skuwkę,
dzięki której można go zabezpieczyć przed
uszkodzeniami, posiada również kapselek umożliwiający
uzupełnienie aplikatora kredą. Idealne zastosowanie do
rysowania wykrojów, linii montażowych, zaznaczania
błędów itp. w pracowniach krawieckich, krojowniach,
zakładach usługowych, brakarniach itp.
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Dostępne są również wkłady wymienne, zasobniki do
aplikatorów (Art. 24-470)
Dostępne kolory aplikatora z kredą:
 Art. 24-46901 biały
 Art. 24-46902 żółty
 Art. 24-46903 czerwony
 Art. 24-46904 niebieski
__________________________________________________

Art. 24-470
Wkłady wymienne do aplikatorów Chaco Liner Stylea
(Art. 24-469). Pojemność 2 x 2,8g.
Dostępne kolory kredy:





Art. 24-47001
Art. 24-47002
Art. 24-47003
Art. 24-47004

biały
żółty
czerwony
niebieski

______________________________________________
Art. 24-471
Aplikator CHACO LINER PEN STYLE oryginalny
japoński. Nanosi on bardzo precyzyjnie i wyraźnie
cienkie linie i łuki (również przy linijkach, krzywikach
itp.) na wszelkiego rodzaju materiałach, które można w
większości przypadków wyczyścić, wytrzepać lub
usunąć poprzez pranie. Bardzo przydatny w pracowniach
krawieckich,
firmach
projektujących
odzież,
wzorcowniach i dla amatorów szycia.
Dostępne kolory aplikatora wraz z kredą:






Art. 24-4710
Art. 24-4711
Art. 24-4712
Art. 24-4713
Art. 24-4714

niebieski
różowy
biały
żółty
srebrny

______________________________________________
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Art. 24-472
Oryginalny, japoński wymienny wkład z kredą 2,5g, do
aplikatora CHACO LINER PEN STYLE (Art. 24-471)
Dostępne wkłady z kredą w kolorach:






Art. 24-4720
Art. 24-4721
Art. 24-4722
Art. 24-4723
Art. 24-4724

niebieski
różowy
biały
żółty
srebrny

Art. 307-1 # 307-0001
Automatyczny niemiecki ołówek krawiecki dł. 15 cm z
jednym białym, kredowym wkładem wymiennym o
grubości 3,2 mm i długości 9 cm. Pozwala nanieść
precyzyjne oznaczenia technologiczne na wszelkiego
rodzaju materiałach, papierze, skaju, skórze i tkaninach
tapicerskich, itp. Doskonały przy szyciu patchworku i
pikowaniu oraz w tapicerstwie. Zaznaczenie jest łatwe do
usunięcia, poprzez wytrzepanie lub wypranie.
Dostępne wkłady wymienne:
 biały
 czarny (grafit)
 żółty
 czerwony
 zielony
 niebieski
__________________________________________________

Art. 715 # 307-00
Wkład - rysik o grubości 3,2 mm, wymienny, do
automatycznego ołówka krawieckiego (Art. 307-1).
Długość rysika 9 cm, pozwala nanieść precyzyjne
oznaczenia technologiczne na wszelkiego rodzaju
materiałach, papierze, skaju, skórze i tkaninach
tapicerskich, itp. doskonały przy szyciu patchworku i
pikowaniu oraz w tapicerstwie. Miękkie i lekkie
prowadzenie po powierzchni pozostawia wyraźny znak,
który jest łatwy do usunięcia, można wytrzepać bądź
wyprać.
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Kolory wkładów:






biały
żółty
czerwony
zielony
niebieski

Art. 307-001
Art. 307-002
Art. 307-003
Art. 307-005
Art. 307-010

Art. 309-00
Automatyczny ołówek krawiecki + 8 wymiennych
rysików ceramicznych o grubości 0,9 mm i długości 6
cm. "SEWLINE" jest oryginalnym japońskim produktem
pozwalającym
nanieść
precyzyjne
oznaczenia
technologiczne na wszelkiego rodzaju materiałach,
papierze itp. doskonały przy szyciu patchworku i
pikowaniu. Miękkie i lekkie prowadzenie po
powierzchni pozostawia wyraźny, bardzo cienki ślad,
który jest łatwy do usunięcia korektorem znajdującym
się bezpośrednio w przycisku ołówka bądź poprzez
pranie. Korektor wysuwa się stopniowo poprzez
przekręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
metalowej nakładki na przycisku.
Kolory dostępnych wkładów:
 biały
 czarny (grafit)
 żółty
 różowy
 zielony
__________________________________________________

Art. 309Rysiki wymienne o grubości 0,9 mm i długości 6 cm,
ceramiczne do automatycznych ołówków krawieckich.
W plastikowym pudełeczku znajduje się 6 szt. rysików.
Kolory dostępnych rysików:






Art. 309-09
Art. 309-01
Art. 309-02
Art. 309-53
Art. 309-05

czarny
biały
żółty
różowy
zielony

__________________________________________________
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Art. 310-2
Ergonomiczny japoński pisak, znacznik trzyfunkcyjny
SEWLINE wyposażony w trzy wymienne wkłady tj. dwa
ceramiczne rysiki o grubości 0,9mm w kolorze białym i
czarnym, które nanoszą cienkie i precyzyjne oznaczenia
na wszelkiego rodzaju materiałach, papierze, itp., oraz w
Tracer - pisak znakujący, zakończony kulką o średnicy
1,6mm. Stosowany do przenoszenia linii montażowych z
papieru samokopiującego lub zaznaczania linii zawinięć,
podwinięć itp. bezpośrednio na materiałach. Znacznik
posiada korektor do usuwania oznaczeń z rysików
ceramicznych, który znajduje się bezpośrednio w
przycisku obudowy, (korektor wysuwa się stopniowo
przez przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
metalowej nakładki na przycisku)
Art. 310-4
Ergonomiczny japoński pisak, znacznik trzyfunkcyjny
SEWLINE wyposażony w trzy ceramiczne, wymienne
wkłady o grubości 0,9mm w kolorze białym, czarnym i
różowym.(Wybór rysika następuje poprzez przekręcenie
trzonka). Zostawiony miękki
ślad pozostaje na
powierzchni tkaniny, dzięki czemu daje się łatwo usunąć
za pomocą korektora, gumki znajdującego się w
przycisku obudowy, lub przez zmycie.

Art. 310-8
Oryginalny japoński marker do znakowania tkanin +
korektor. Doskonały DUET do technologicznych
oznaczeń na materiałach. Duży zbiornik atramentu
pozwala na gładkie nałożenie tuszu bez mocnego
przyciskania końcówki dając długą żywotność końcówce
piszącej. Taką samą zasadę działania i budowy
zastosowano przy korektorze. Duet nadaje się do tkanin z
bawełny i jej mieszanek, tkanin gładkich, a nawet skór.
Niektóre materiały zawierają apretury, kleje lub
substancje chemiczne, które mogą hamować działanie
korektora czyli czyste usunięcie zaznaczeń markera.
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Art. 310-80
Korektor do pisaka Art. (310-8). Za pomocą korektora w
łatwy sposób zostanie usunięte zaznaczenie.

Art. 43001
Oryginalne, niemieckie kredki krawieckie. Długie,
specjalne z miękkimi rysikami do znaczenia tkanin i
dzianin. Stosowane do zaznaczenia technologicznych
punktów spotkań np. miejsca przyszycia guzika, naszycia
kieszeni, patki itp. Kredka posiada na nasadzie
szczoteczkę do usuwania błędów. Zbędne oznaczenia
można czyścić szczotką lub usuwać korektorem. Długość
kredki 17 cm, średnica 8 mm.
Kredki występują w kolorach:




białym
niebieskim
różowym

Art. AKCKRJ-KR
Długie, specjalne kredki krawieckie z miękkimi rysikami
do znaczenia tkanin i dzianin. Stosowane do zaznaczenia
technologicznych punktów spotkań np. miejsca
przyszycia guzika, naszycia kieszeni, patki itp. Zbędne
oznaczenia można czyścić szczotką lub usuwać
korektorem. Kredki kolorowe (różowa, zielona,
niebieska, żółta) długość: 15 cm, średnica 8 mm; kredka
biała długość: 15 cm, średnica 10mm.
Kredki występują w kolorach:






biała
różowa
niebieska
zielona
żółta
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Art. 101
Olejowe kredki do znakowania tkanin o średnicy 9 mm i
długości 85 mm. Używane są do pisania na tkaninach.
Przy pisaniu pozostawiają ciągły ślad, nie brudzą rąk, są
odporne na działanie temperatury i światła. Są również
odporne na łamanie. Ślad wykonany na tkaninie jest
dobrze widoczny. Z niektórych tkanin ślad kredki może
być trudny do usunięcia.
Opakowanie 10 szt.
Dostępne kolory:
 Art. 1016 biały
 Art. 1010 niebieski
 Art. 1015 żółty
 Art. 1011 czerwony
 Art. 1012 zielony
 Art.. 1013 czarny
______________________________________________
Art. 40057
Oryginalna, niemiecka biała kreda znikająca ARGO,
stosowana w pracowniach krawieckich, wzorcowniach.
Bardzo dobrze rysuje na tkaninach i dzianinach.
Stosowana do zaznaczania np. miejsca naszycia kieszeni,
patki itp. Nie pozostawia śladów ani plam. Oznaczenia
znikają po około 2-3 dniach same lub natychmiast pod
wpływem pary z żelazka. Czas znikania oznaczeń może
się różnić w zależności od rodzaju materiału i warunków
otoczenia
(temperatura,
wilgotność,
cyrkulacja
powietrza). Zbędne oznaczenia można również łatwo
zetrzeć przy użyciu szczotki lub korektora.
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Art. 41006-3820
Zestaw - Ołówek krawiecki + 16 wkładów wymiennych.
W skład zestawu wchodzi 16 wymiennych wkładów w
dwóch rozmiarach 3,8mm i 2mm i uniwersalny
automatyczny uchwyt który obsługuje zarówno rysiki
3,8mm i 2mm (działa jak ołówek na wymienne rysiki),
uniwersalna temperówka na gruby i cienki rysik oraz 3
zapasowe korektory gumowe do wkładów. Całość
zapakowana w blister, a rysiki dodatkowo w plastikowe,
otwierane pudełko (4szt białej kredy i 4 szt. kolorowej o
grubości 3,8mm oraz taki sam zestaw kredy o grubości
2mm). Wkłady wykonane z miękkiej kredy pozwalają
nanieść precyzyjne oznaczenia technologiczne na
wszelkiego rodzaju materiałach, tkaninach, skórze,
papierze itp. doskonałe przy szyciu patchworku i
pikowaniu. Miękkie i lekkie prowadzenie po
powierzchni pozostawia wyraźne i cienkie znakowanie,
które jest łatwe do usunięcia korektorem (umieszczonym
w przycisku ołówka), szczoteczką lub przez wytrzepanie.


Dostępny jest również zestaw wymiennych
wkładów (Art. 41106-3820)

Art. 41042
Zestaw – automatyczny ołówek krawiecki +
17
wkładów wymiennych (9 szt. białych i 8 szt.
kolorowych) wraz z temperówką. Całość zapakowana w
blister, a rysiki dodatkowo w plastikowe, otwierane
pudełko. Wkłady można łatwo zaostrzyć pozwalając
nanieść precyzyjne oznaczenia technologiczne na
wszelkiego rodzaju materiałach, tkaninach, skórze,
papierze itp. Doskonały przy szyciu patchworku i
pikowaniu. Miękkie i lekkie prowadzenie po
powierzchni pozostawia wyraźne i cienkie znakowanie,
które jest łatwe do usunięcia korektorem (umieszczonym
w przycisku ołówka), szczoteczką lub poprzez
wytrzepanie.


Dostępny jest również zestaw wymiennych
wkładów ( Art. 41106)

__________________________________________________
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Art. 165Kredka luminescencyjna (fluorescencyjna) oryginalna
niemiecka. Lubryka (kreda) stosowana do urządzeń
tnących i automatów wyposażonych w sensory optyczne.
Ślad bardzo dobrze widoczny, odporny na warunki
atmosferyczne. Długość kredki 12 cm, Ø11 mm. Z
niektórych materiałów ślad kredki może być trudny do
usunięcia.
Dostępne kolory:




Art. 165-03 czerwony
Art. 165-02 żółty
Art. 165-05 zielony

______________________________________________
ZNACZNIKI UV
Art. 117-2001 UV
Kredka fluorescencyjna, której ślady widoczne są tylko
w świetle UV. Doskonała do znaczenia w miejscach
widocznych na gotowym produkcie. Stosowana min. do
znaczenia punktów montażowych, linii stębnowania itp.
Długość kredki 17,5 cm, Ø 9 mm

Art. 117-4 UV
Oryginalne
niemieckie
miękkie
mydełko
fluorescencyjne. Przewidziane do niewidzialnego
znakowania w miejscach widocznych na gotowym
produkcie, zaznaczenia są widoczne tylko w świetle UV.
Kreda UV stosowana min. do znaczenia punktów
montażowych, linii stębnowania zewnętrznych i
wewnętrznych itp. Miękkie woskowe mydełko UV
doskonale rysuje na tkaninach, dzianinach, a także na
powierzchniach szorstkich i tkaninach z włosem.
Mydełko o wymiarach 5 cm x 4,5 cm.
Opakowanie: 50szt
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Art. 456Ultrafioletowy tusz na bazie alkoholu z odbiciem UV.
Płyn przeznaczony do niewidocznego znakowania
tkanin, skór i innych materiałów o gładkiej strukturze,
widoczny dopiero przy świetle UV. Można go stosować
do specjalnych mazaków z dozownikiem do uzupełnienia
(Art. 400-012 i Art. 400-024) oraz metodą natryskową.
Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć i znakować
oszczędnie niezbyt grubymi warstwami.
Dostępne kolory:





Art. 456-00004
Art. 456-00005
Art. 456-25004
Art. 456-25005

niebieski 1000 ml
zielony 1000 ml
niebieski 250 ml
zielony 250 ml

Art. 458Ultrafioletowy tusz na bazie wody z odbiciem UV. Płyn
przeznaczony do niewidocznego znakowania tkanin
chłonnych. Widoczny dopiero przy świetle UV. Można
go stosować do specjalnych mazaków z dozownikiem do
uzupełnienia (Art. 400-012 i Art. 400-024) oraz metodą
natryskową. Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć i
znakować oszczędnie niezbyt grubymi warstwami.
Dostępne kolory:
 Art. 458-00005 zielony 1000 ml
 Art. 458-25005 zielony 250 ml
______________________________________________

Majmasz Majsterek Sp.J.
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420
tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429
e-mail: majmasz@majmasz.com.pl
www.majmasz.pl www.e-majmasz.pl

14

Art. 400Mazak wielokrotnego użytku do wypełniania tuszem, np.
UV (Art. 458-25005 i Art.456-25005). Końcówka
pisząca mazaka występuje w grubościach 1-2mm i 24mm. Stosowany min. do znaczenia punktów
montażowych, linii stębnowania, błędów itp. w
miejscach widocznych na produkcie gotowym. Przed
pierwszym użyciem należy wlać do zbiorniczka tusz,
mocno wstrząsnąć, przycisnąć do powierzchni końcówkę
piszącą. Pisak doskonale rysuje na tkaninach, dzianinach,
a także na powierzchniach szorstkich i tkaninach z
włosem w zależności od tego, którego z tuszy użyjemy.

Dostępne z końcówką:
 Art. 400-012 1-2 mm
 Art. 400-024 2-4 mm
______________________________________________
Art. 405Wkład, filc wymienny do mazaka Art. 400-012, Art. 400024
 Art. 405-012 1-2 mm
 Art. 405-024 2-4 mm
______________________________________________
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OSTRZAŁKI, TEMPERÓWKI
Art. 550-513
Niemiecka temperówka do rysików wymiennych w
kredkach krawieckich różnego rodzaju. Temperówka
posiada dwa otwory do rysików od ∅ 2 mm do ∅ 3,2
mm. Zamykana, by zatrzymywać pył z ostrzonego
wkładu. Ostrzy rysiki różnej twardości oraz wykonane z
różnych materiałów, kredowe jak i ceramiczne.

Art. 810Ostrzałka do różnego typu kred krawieckich w kostce:
woskowych, znikających, kredowych (wapniowych),
UV. Długość powierzchni ostrzącej 7 cm



Art. 810-01 wersja z plastikowymi ostrzami
Art. 810-02 wersja ze stalowymi ostrzami

Art. 556-020
Metalowa,
niemiecka
temperówka
do
kredek
krawieckich różnego rodzaju. Posiada dwa otwory do
kredek standardowych od ∅ 8 mm, do kredek o większej
średnicy do ∅ 11 mm.
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AKCESORIA
Art. 310-0
Sztyft z klejem SEWLINE w plastikowej oprawie
automatycznej. Klej do tkanin w sztyfcie jest łatwy w
użyciu. Szybki, wygodny i skuteczny do łączenia
materiałów przed szyciem (nie potrzeba szpilek, spinek
itp.) Wysycha po kilku minutach. Rozpuszczalny w
wodzie i bezpieczny dla większości materiałów. Wkłady
w obu kolorach dostępne są również osobno!!! Bardzo
pomocny przy naszywaniu aplikacji, taśm ozdobnych ,
lamówek , różnego rodzaju ozdób , patchworku itp.

Art. 310Wymienny wkład do sztyftu z klejem 310-0 SEWLINE.
Opakowanie: 2 szt.
Klej dostępny w kolorze:



Art. 310-04 niebieskim
Art. 310-53 różowym

__________________________________________________

Art. 310-5
Japoński korektor SEWLINE do rysików ceramicznych o
grubości 0,9mm. Zawiera wymienne gumki, którymi
łatwo i wygodnie można usunąć ślady pozostawione
przez ceramiczne wkłady.

Art. 310-50
310-50 wkład – gumka SEWLINE o długość 12 cm i
średnicy 7 mm. do korektora 310-5.
Opakowanie zawiera 2 szt.
______________________________________________
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Art. 181-32
Oryginalna, niemiecka krawiecka kreda, naturalna
(wapniowa). Bardzo przydatna w pracowniach
krawieckich, firmach projektujących odzież, zakładach
usługowych itp. Stosowana min. w przemyśle
odzieżowym, meblarskim do nanoszenia linii na
materiałach podczas konstrukcji za pomocą aplikatorów.
Zaznaczenia można łatwo usunąć szczotką lub
wytrzepać.
Opakowanie 1 kg.
Dostępne kolory kredy:




Art. 181-321
Art. 181-323
Art. 181-322
Art. 180-03

czerwony
żółty
niebieski
biały


__________________________________________________

Art. 365-611203
Nożyk do dziurek - oryginalny japoński do wielorakiego
zastosowania na szwalniach jak i w domu dla osób szyjących.
Idealny do rozpruwania szwów, przecinania dziurek. Posiada
skuwkę zabezpieczającą, całkowita długość 12cm, długość
ostrza prującego 12mm. Nożyki występują w kolorze: żółtym,
czerwonym, niebieskim i zielonym.
__________________________________________________

Art. 365-611203/K
Nożyk do dziurek - oryginalny japoński. Idealny do
rozpruwania szwów, przecinania dziurek. Całkowita długość
6,5cm., długość ostrza prującego 9mm. Nożyki występują w
kolorze: żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym.
__________________________________________________

Art. 805-3
Metalowe radełko krawieckie z ergonomicznym
uchwytem z mocnego, plastikowego tworzywa o dł. 16
cm. Specjalnie profilowany uchwyt daje wygodę pracy
przy szybkim zaznaczeniu linii cięć lub szycia. Główne
zastosowanie przy kopiowaniu wykrojów i zaznaczania
nacięć.
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Art. 805-1410
Stalowe radełko krawieckie z ergonomicznym uchwytem
z mocnego, tworzywa o dł. 16 cm. Specjalnie
profilowany uchwyt daje wygodę pracy przy szybkim
zaznaczeniu linii cięć lub szycia. Główne zastosowanie
przy kopiowaniu wykrojów i zaznaczania nacięć.

Art. 90009 # 78 621
Niemiecki skalpel HOBBY z gumowym uchwytem i
trzema, zapasowymi ostrzami. Umożliwia precyzyjne
rozpruwanie, wycinanie, podcinanie papieru, kartonu,
folii i różnego rodzaju materiałów. Pomocny w
zakładach usługowych, krawieckich, na krojowniach i do
użytku domowego.
______________________________________________
Art. 90008 # 78 722
Niemiecki skalpel HOBBY z gumowym uchwytem i
sześcioma zapasowymi ostrzami o różnych kształtach.
Nóż narzędziowy w profesjonalnym, zamykanym,
plastikowym pudełku. Na ostrza przeznaczona jest
osobna przegródka z zabezpieczeniami. Pomocny w
zakładach usługowych, krawieckich, na krojowniach i do
użytku domowego.
______________________________________________
Art. 960-H11
Znacznik długości spódnic EXACT wysokość 60cm niezastąpiony
w
pracowniach
krawieckich,
wzorcowniach, zakładach usługowych przyrząd służący
do dokładnego wyznaczenia długości spódnic, sukienek,
spodni, płaszczy itp. Wersja lekka, łatwa w użyciu, skala
wysokości od 15 do 60 lub 90cm (co 10mm), stabilna
podstawa, pręt z nasadką na której jest haczyk do
przewieszenia wężyka, zakończony gąbką do wpinania
szpilek. Pojemnik na kredę w proszku ustawiany na
dowolnej potrzebnej wysokości, w zestawie znajduje się
biała kreda do pierwszego napełnienia (ok.50g).
 Art. 960-H1106 wysokość 60 cm
 Art. 960-H1109 wysokość 90 cm
__________________________________________________
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Art. 960-1113
Profesjonalny znacznik długości spódnic IKOS
MOBIL wysokość 80cm - niezastąpiony w pracowniach
krawieckich, wzorcowniach, zakładach usługowych.
Przyrząd służący do dokładnego wyznaczenia długości
spódnic, sukienek, spodni, płaszczy itp. Przyrząd na
ciężkiej stabilnej żeliwnej podstawie z kółkami
ułatwiającymi przemieszczanie, bardzo łatwy w użyciu.




skala wysokości od 10 do 70cm ( co 10mm)
ciężka metalowa podstawa o szerokości 27cm
pręt zakończony rączką pod którą zamocowana
jest gruszka
 pojemnik na kredę w proszku ustawiany na
dowolnej potrzebnej wysokości
 w zestawie znajduje się jedna paczuszka z kredą
białą do pierwszego napełnienia.
______________________________________________
Art. 960-1113/6
Poduszka do wbijania szpilek, doskonały pomocnik dla
osób szyjących. Poduszka posiada uchwyt do
zawieszenia by zawsze była pod ręką. Promień miękkiej
podstawy do wbijania szpilek wynosi 6 cm i jest na tyle
wysoka by stabilnie tkwiły nawet długie szpilki.
Pasuje do znacznika IKOS Art. 960-1113
__________________________________________________

Art. DW-401
Pudełko na szpuleczki w którym mieści się 25 szt.
(szpulek do stębnówki, ryglówki i maszyn domowych).
Wykonane z wytrzymałego tworzywa z zapięciem.
Wymiary 12 cm x 10 cm, wysokość 2,6 cm.

______________________________________________
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NOŻYCZKI ELEKTRYCZNE

Art. EC-1
Elektryczne nożyczki z wymiennymi ostrzami, idealne
do krojenia pojedynczych warstw materiału, skóry, futer,
papieru etc. Doskonałe do przygotowywania wzorów,
przy patchworku, na krojowni itp. Lekkie i
ergonomiczne, niezastąpione narzędzie dla projektanta.
Możliwa jest praca na akumulatorku lub bezpośrednio z
sieci 230V.
opakowania zawiera:






zasilacz
ładowarkę
akumulator
dwa rodzaje ostrzy
adapter umożliwiający zasilanie z sieci

Noże zawierają wkładkę widiową dzięki czemu bardzo
powoli się tępią, wymiana końcówki z nożyczkami czy
baterii nie wymaga narzędzi.
Element wymienne dostępne osobno:


Art. EC-DC – akumulator



Art. EC-11 - ostrze bez płozy



Art. EC-12 - ostrze z płozą
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SZCZYPCE DO NACINKÓW, DZIURKACZE,
WYBIJAKI

Art. 50N-1/16” x 5/16”
Cęgi do robienia nacinków w kształcie litery "U" o
wymiarach 1,5mm x 9mm na formach i szablonach
krojczych. Małe, poręczne cęgi z mocną spiralną
sprężyną, długość całkowita 11,5cm, max. wysokość
warstwy do przecięcia 3mm.
Art. 50N-1/16” x 7/32”
Cęgi do robienia nacinków w kształcie litery "U" o szer.
1,5mm i dł. 5,5mm na formach i szablonach krojczych.
Masywne stalowe cęgi mają dodatkową możliwość
robienia dziurek o Ø 13,5mm (przydatne do zawieszania
szablonów)
Art. 28402
Szczypce rewolwerowe Professional (WIHA), 225 mm,
służące do wykrawania dziurek w sześciu różnych
rozmiarach Korpus szczypiec wykonany ze stali o
wysokiej wytrzymałości, niklowany.
Oznaczenie
rozmiaru nasadek dziurkujących we wzierniku.
Obrotowy magazynek ze sprężyną otwierającą i blokadą,
umożliwiającymi wygodną obsługę jedną ręką zawiera
wykrojniki o rozmiarach: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5
mm.
Art. 29550
Szczypce rewolwerowe Professional (WIHA) 225mm,
do wykrawania dziurek i zaciskania oczek w trzech
różnych rozmiarach. Korpus wykonany ze stali o
wysokiej
wytrzymałości,
niklowany.
Obrotowy
magazynek zawiera wykrojniki o rozmiarach 4,0/4,5 i
5,0 mm i zaciskami do oczek o rozmiarach 4,5 / 5,0 / 5,5
mm. Ergonomiczny uchwyt pokryty tworzywem
sztucznym.
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Art. CN8
Przyrząd do robienia nacinków 12mm x 1,5mm na
formach i szablonach krojczych. Urządzenie pracuje na
zasadzie docisku dwóch tulei łączonych w połowie
sprężyną odbijającą, która umożliwia łatwy przesuw
nożyka tnącego.

_____________________________________________
Art. DR19
Szydło, szpikulec do ręcznego przebijania, znakowania.
Nadaje się do skór, filcu itp. Długość szpikulca 90mm,
grubość 3mm, drewniana, mocna rękojeść.

Art. DR12
Szydło, szpikulec, do ręcznego przebijania, znakowania.
Nadaje się do skór, filcu itp. Długość szpikulca w
kształcie stożka 60mm, długość całkowita narzędzia
120mm, drewniana, mocna rękojeść.

Art. DD3
Szydło, szpikulec, do ręcznego przebijania, znakowania.
Nadaje się do skór, filcu itp. Długość szpikulca 65mm,
grubość 3mm, drewniana, mocna rękojeść.

Art. SN-BHCK2
Wygodny wycinak spiralny do otworów w skórze,
materiale, papierze, folii, tekturze itp. Przyrząd z
pięcioma wymiennymi końcówkami do wycinania
otworów o średnicy: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm.
Drewniana rękojeść pokryta jest antypoślizgową
nakładką. Całkowita długość bez wymiennej końcówki
12cm.
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Art. 300-11
Rozwiertak WIHA z drewnianą rękojeścią i płytą
udarową. Końcówka czworokątna. Przeznaczony do
powiększania otworów i nawierceń. Trzon wykonany ze
stali chromowo – wanadowej, całościowo hartowany,
niklowany. Całkowita długość 190 mm, długość trzonu
100 mm. Średnica rękojeści 36 mm.
______________________________________________
Art. 301-11
Szydło WIHA z drewnianą rękojeścią i płytą udarową.
Końcówka okrągła. Zastosowanie do punktowania
otworów i nawierceń. Trzon wykonany ze stali
chromowo – wanadowej, całościowo hartowany,
niklowany. Całkowita długość 190 mm, długość trzonu
100 mm. Średnica rękojeści 36 mm.
______________________________________________
Art. 301-2
Szydło WIHA z okrągłą końcówką i uchwytem z
tworzywa sztucznego. Zastosowanie do punktowania
otworów i nawierceń. Trzon wykonany ze stali
chromowo – wanadowej, całościowo hartowany,
niklowany. Rękojeść wykonana z octanu celulozy,
czerwono-przezroczysty. Całkowita długość 185 mm,
długość trzonu 100 mm. Średnica rękojeści 34 mm.

______________________________________________
Art. 300-2
Rozwiertak WIHA z końcówką czworokątną i uchwytem
z tworzywa sztucznego. Zastosowanie do powiększania
otworów i nawierceń. Trzon wykonany ze stali
chromowo – wanadowej, całościowo hartowany,
niklowany. Rękojeść wykonana z octanu celulozy,
czerwono-przezroczysty. Całkowita długość 185 mm,
długość trzonu 100 mm. Średnica rękojeści 34 mm.
______________________________________________
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Art. 028
Niemiecki oryginalny uchwyt z drewnianą rękojeścią i
mosiężną końcówką do szybkiej i łatwej wymiany igieł
służących do przebijania i dziurkowania.
Dostępne dodatkowo długości igieł: 50,60,70,80 cm

______________________________________________

Art. R1144
Oryginalne profesjonalne niemieckie wybijaki wykonane
ze stali.
Dostępne rozmiary:















Art. R1144.002
Art. R1144.003
Art. R1144.004
Art. R1144.005
Art. R1144.006
Art. R1144.007
Art. R1144.008
Art. R1144.010
Art. R1144.012
Art. R1144.013
Art. R1144.014
Art. R1144.015
Art. R1144.016
Art. R1144.520

2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
20mm

____________________________________________
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SZABLONY DO PATCHWORKU, KRZYWIKI,
LINIJKI

Art. 10320
Szablon do patchworku z podziałką (cm, mm i cal) oraz
kąty. Rozmiar 15 x 15 cm. Wykonany z wysokiej
jakości przeźroczystej plexi o gr. 3mm, posiada
precyzyjne, doskonale widoczne podziałki w kolorze
żółtym i czarnym.

Art. 10324
Szablon do patchworku
kąty. Rozmiar 7,5 x
jakości przeźroczystej
precyzyjne, doskonale
żółtym i czarnym.

z podziałką (cm, mm i cal) oraz
60 cm. Wykonany z wysokiej
plexi o gr. 3mm, posiada
widoczne podziałki w kolorze

Art. 10323
Szablon do patchworku
kąty. Rozmiar 7,5 x
jakości przeźroczystej
precyzyjne, doskonale
żółtym i czarnym.

z podziałką (cm, mm i cal) oraz
40 cm. Wykonany z wysokiej
plexi o gr. 3mm, posiada
widoczne podziałki w kolorze

Art. 10325
Szablon do patchworku z podziałką (cm, mm i cal) oraz
kąty. Rozmiar 15x60 cm. Wykonany z wysokiej jakości
przeźroczystej plexi o gr. 3mm, posiada precyzyjne,
doskonale widoczne podziałki w kolorze żółtym i
czarnym.
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Art. 365-611501
Niemiecki profesjonalny krzywik z linijką do konstrukcji
odzieży wykonany z przezroczystego materiału. Posiada
nadrukowaną siatkę konstrukcyjną 40cm x 2,5cm z
kratką co 0,5cm. Krzywik z dokładną miarą do 65cm
wzdłuż obwodu. Uniwersalne krzywe do podkrojów
pleców, szyi rękawa, talii itp. + linijka. Przyrząd
niezbędny do tworzenia szablonów konstrukcji odzieży
doskonały do każdej szwalni, krojowni jak i dla
pasjonatów szycia. Posiada otwór umożliwiający
powieszenie szablonu.

Art. 4156-TASAK
Krzywik do konstrukcji odzieży 45 x 15 wykonane z
przeźroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm.
Doskonały min. do modelowania rękawa, główki, pachy
oraz wszelkiego rodzaju pasków i karczków. Tasak jest
jednym z najczęściej używanych krzywików, niezbędny
do tworzenia szablonów konstrukcji odzieży w każdej
wzorcowni, krojowni jaki i w zaciszu domowym.

Art. 41534-SZABLA
Krzywik do konstrukcji odzieży 65 x 10 wykonany z
przezroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm.
Doskonały do modelowania długich odcinków gdzie
linie nieznacznie się zakrzywiają min. nogawki spodni,
długie spódnice itp. Przyrząd niezbędny do tworzenia
szablonów konstrukcji odzieży w każdej wzorcowni,
krojowni jaki hobbystów krawieckich.

Art. 41355-NR20
Krzywik do konstrukcji odzieży 30 x 15 wykonane z
przeźroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm.
Narzędzie do modelowania form i odzieży głównie przy
mocno zaokrąglonych elementach, pomocny przy
eliptycznych i hiperbolicznych kształtach. Przyrząd jako
jeden z elementów serii krzywików przydatny przy
konstrukcji odzieży w każdej wzorcowni, krojowni oraz
w warunkach domowych.
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Art. 41533-SIERP
Krzywik do konstrukcji odzieży 48 x 15 wykonany z
przeźroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm.
Przydatny min. do podkroju tyłu spodni oraz przy
modelowaniu długiego odcinka zakończonego ostrą
krzywą. Przyrząd jako jeden z elementów serii
krzywików przydatny przy konstrukcji odzieży w każdej
wzorcowni, krojowni oraz w warunkach domowych.

Art. 41531-FINKA
Krzywik do konstrukcji odzieży 36 x 10 wykonany z
przeźroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm.
Pomagający modelować min. kołnierzyki, stójki oraz
małe zaokrąglenia. Doskonały do dziecięcych szablonów
ze względu na swój mały rozmiar. Przyrząd niezbędny
przy modelowaniu odzieży w każdej wzorcowni,
krojowni oraz dla domowych miłośników szycia.

Art. 9053
Krzywik giętki z dwustronną podziałką cm/cal
wykonany z plastycznego tworzywa. Pozwala na
rysowanie złożonych krzywizn o różnych promieniach.
Bardzo pomocny przy konstrukcji odzieży, patchworku
itp.
Dostępny w trzech długościach:
 Art. 90535 z podziałką 0-30 cm
 Art. 90536 z podziałką 0-40 cm
 Art. 90537 z podziałka 0-60 cm
______________________________________________
Art. LINIJKA „niezbędni krawcowej”
Idealna podręczna miarka wykonana z elastycznego,
wytrzymałego PCV posiadająca większość potrzebnych
w krawiectwie przymiarów tj. grzebień do odmierzania
odległości między guzikami, miarę ilości ściegów w
centymetrze i calu, linijkę ze skalą w centymetrach
(20cm) i calach (8"), okienka do porównywania i
dobierania kolorów (np. nici, materiałów), otwór 10mm
do zawieszenia. Nadruki wykonane na linijce są odporne
na ścieranie.
______________________________________________
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Art. 74
Oryginalne niemieckie linijki stalowe INOX, nierdzewne,
elastyczne. Podziałka cm/mm lub cm/mm + cal, Linijki
posiadają na końcu otwór umożliwiający powieszenie.
Występują w kilku długościach, najbardziej popularne to:
 podziałka cm/mm





Art. 740rm/489
Art. 740RM/492
Art. 740RM/493
Art. 740RM/494

15 cm
30 cm
50 cm
100 cm

 podziałka cm/mm + cale





Art. 741R-30
Art. 741R-50
Art. 741R-100
Art. 741R-150

30 cm
50 c m
100 cm
150 cm

Dostępne są również linijki INOX fabrycznie pokryte od
dołu mocną substancją klejącą co umożliwia ich
przyklejenie do płaszczyzny np. maszyny, blatu itp.
(podziałka cm/mm)
 podziałka cm/mm






Art. 740RMS-15
Art. 740RMS-30
Art. 740RMS-50
Art. 740RMS-100
Art. 740RMS-150

15 cm
30 cm
50 cm
100 cm
150 cm

 podziałka cm/mm + cale






Art. 740RES-15
Art. 740RES-30
Art. 740RES-50
Art. 740RES-100
Art. 740RES-150

15 cm
30 cm
50 cm
100 cm
150 cm
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PĘSETY
Pęseta pojedynczo zagięta z delikatnymi ząbkami,
wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
spełniającej wszystkie normy i dyrektywy UE. Idealna
do nawlekania i przy pracach konserwatorskich.


Art. P130 - dł. całkowita 130mm, dł. końcówki
roboczej 7mm.
 Art. P160 - dł. całkowita 160mm, dł. końcówki
roboczej 15mm.
______________________________________________
Art. BD.500.
Pęseta prosta z zaokrągloną końcówką, zaopatrzoną w
delikatne nacięcia ułatwiające przytrzymywanie.
Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
spełniającej normy i dyrektywy UE.


Art. BD.500.130 - dł. całkowita 130mm, dł.
końcówki roboczej 15mm.
 Art. BD.500.150 - dł. całkowita 150mm, dł.
końcówki roboczej 18mm.
 Art. BD.500.200 - dł. całkowita 200mm, dł.
końcówki roboczej 24mm.
 Art. BD.500.250 - dł. całkowita 250mm, dł.
końcówki roboczej 30mm.
 Art. BD.500.305 - dł. całkowita 305mm, dł.
końcówki roboczej 34mm.
______________________________________________
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SZPILE I SZPILKI NA KROJOWNIE

Art. 361-1
Trójkąt ze szpilkami - na podstawie znajdują się trzy
szpilki rozmieszczone co 35mm. Za pomocą jednego
trójkąta mocowane są trzy punkty strategiczne, idealny
do zachowania odpowiedniego kąta lub raportu wzoru
podczas krojenia. Stosowany do mocowania warstw
tkanin podczas lagowania. Bardzo przydatny również do
mocowania tkanin podczas krojenia skomplikowanych
kształtów.
Dostępne długości/grubości szpil:




Art. 361-120110 20 x 0,7 mm
Art. 361-14004 40 x 0,9 mm
Art. 361-140110 40 x 0,7 mm

Art. 361-3
Listwa ze szpilkami - na listwie znajdują się trzy szpilki
w odległości co 20mm. Za pomocą jednej szpilki
mocowane są trzy punkty strategiczne, idealna przy
zachowaniu odpowiedniego kąta lub raportu wzoru
podczas krojenia. Stosowana do mocowania warstw
tkanin podczas lagowania, Idealna do mocowania tkanin
podczas krojenia skomplikowanych kształtów.
Dostępne długości/grubości szpil:








Art. 361-315110
Art. 361-320110
Art. 361-330110
Art. 361-34004
Art. 361-340110
Art. 361-35004
Art. 361-36005

15 x 0,7 mm
20 x 0,7 mm
30 x 0,7 mm
34 x 0,9 mm
40 x 0,7 mm
50 x 0,9 mm
60 x 1,0 mm
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Art. 361-2
Szpilka na krojownię z wygodnym uchwytem, stosowana
do mocowania tkanin podczas lagowania, bardzo
przydatna również do mocowania tkanin podczas
krojenia skomplikowanych kształtów.
Dostępne długości/grubości szpilek:




Art. 361-24004 40 x 0,9 mm
Art. 361-240110 40 x 0,7 mm
Art. 361-26005 60 x 1,0 mm

Art. 361-4
Szpilka na krojownię z płaską podstawą z plastiku,
stosowana do mocowania tkanin podczas lagowania.
Bardzo przydatna również do mocowania tkanin podczas
krojenia skomplikowanych kształtów.
Dostępne długości/grubości szpilek:






Art. 361-430066
Art. 361-44504
Art. 361-445110
Art. 361-45504
Art. 361-46505

30 x 0,65 mm
45 x 0,90 mm
45 x 0,70 mm
55 x 0,90 mm
65 x 1,00 mm

Art. 913
Szpilka na krojownię o długości 95mm z płaską
podstawą z plastiku o średnicy 45mm, stosowana do
mocowania tkanin podczas lagowania. Bardzo przydatna
również do mocowania tkanin podczas krojenia
skomplikowanych kształtów. Grubość szpilki 1,8 mm.
______________________________________________
Art. SZPILA
Szpilka z metalową podstawą o średnicy 50mm,
stosowana do mocowania tkanin podczas lagowania.
Dostępne długości:



Art. SZPILA100MMKRJ 60 mm
Art. SZPILA60MMKRJ 100 mm
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Art. 148
Szpilka stalowa, niklowana o długości 67mm, grubość
ok.1,6mm. Doskonała do tkanin tapicerskich i o luźnym
splocie. Stosowana do mocowania tkanin podczas
lagowania. Nadaje się również do mocowania cen na
meblach tapicerowanych.
Art. 208
Szpilka stalowa, niklowana o długości 80mm, grubość
ok.1,6mm. Doskonała do tkanin tapicerskich i o luźnym
splocie. Stosowana do mocowania tkanin podczas
lagowania, Nadaje się również do mocowania cen na
meblach tapicerowanych..

Art. 1,40x60
Szpilka tapicerska ∅1,40mm, długość 60mm. Idealne do
łączenia tkanin tapicerskich, skór i innych materiałów
stosowanych w tej gałęzi przemysłu.

Art. 787 VEIT STOLK
Uchwyt Veit Stolk z czterema szpilami na prostokątnej
podstawie o powierzchni roboczej 8x22cm. Odległość między
szpilami
4,5x19
cm.
Przyrząd
doskonały
do
zabezpieczania,
mocowania warstw tkanin podczas
lagowania. Bardzo pomocny również do mocowania tkanin
podczas krojenia skomplikowanych kształtów, idealny przy
zachowaniu odpowiedniego kąta lub raportu wzoru podczas
krojenia. Po naciśnięciu mechanizmu 4 igły mogą być
wypychane na dowolną długość do 45mm. Cienkie bardzo
ostre igły wbiją się mocno w lagę zapobiegając przesuwaniu
się warstw. Daje to możliwość transportowania ich do
dalszego etapu produkcji nie naruszając precyzyjnego spięcia
warstw. Możliwy jest zakup wymiennych igieł (Art. 814)

______________________________________________
Art. 814
Wymienne igły do uchwytu VEITH STOLK na listwie,
długość 45mm.
______________________________________________
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Szpilki krawieckie zwykłe 26mm




Art. SK02 Pudełko – ok.280 szt.
Art. SZL05 Opakowanie kartonowe 0,5 kg
Art. SZL1 Opakowanie kartonowe 1,0 kg

Szpilki krawieckie, stalowe, twarde 30mm




Art. SZ03 Pudełko ok.250 szt.
Art. STL05 Opakowanie kartonowe 0,5 kg
Art. STL1 Opakowanie kartonowe 1,0 kg

Szpilki krawieckie, kolorowe
 O długości 30 mm




Art. SK01
Art. SK05
Art. SK1

Pudełko ok.115 szt.
Opakowanie kartonowe 0,5 kg
Opakowanie kartonowe 1,0 kg

 O długości 44 mm




Art. SKD44
Art. SKD05
Art. SKD1

Pudełko ok. 80 szt.
Opakowanie kartonowe 0,5 kg
Opakowanie kartonowe 1,0 kg

 O długości 50 mm



Art. SKD075x50 Pudełko ok.60 szt.
Art. SKD075x 5KARTON Opakowanie
kartonowe 0,5kg

 O długości 60 mm


Art. 1,17x 60

Pudełko 20 szt.

_______________________________________________
Art. MPS-101
Podstawka magnetyczna utrzymująca drobne elementy
metalowe potrzebne podczas szycia takie jak szpilki,
igły, szpuleczki itp. Pomocnik posiada wysuwaną
szufladkę, w której można schować podstawowe
przybory. Spód podstawki posiada silikonowe podkładki,
Podstawki występują w kolorze różowym i niebieskim.

Majmasz Majsterek Sp.J.
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420
tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429
e-mail: majmasz@majmasz.com.pl
www.majmasz.pl www.e-majmasz.pl

34

ZSZYWACZ DO SZABLONÓW
Art. 20.304
Zszywacz L19 Legend – Deluxe firmy Anker-Tex,
popularny i niezawodny zszywacz do mocowania
szablonów. Ręczny, ergonomiczny i prosty w obsłudze o
bardzo charakterystycznym kształcie. Zszywki nie są
zapinane tylko mocują szablon i warstwy materiału tak
aby nie przesuwały się podczas krojenia. Zszywki po
wykrojeniu bardzo łatwo usunąć, wystarczy strząsnąć.
Zszywki do zszywacza produkowane są w Austrii
lub Niemczech. Wykonane są z najwyższą starannością,
zachowując wysokie kryteria jakości. Czubek ostrza ma
kształt tkz. przepołowionej igły. Nie powoduje to
rozpychania włókien w strukturze materiału podczas
pracy.
Rodzaje obsługiwanych zszywek:




Art.20.941 - L19 1/4”
Art.20.942 - L19 3/8”
Art.20.943 - L19 1/2”

Opakowanie 5.000 szt.

______________________________________________
ZNACZNIK IGŁOWY
Art. SM201L
Znacznik igłowy (punktowy) to urządzenie stosowane do
zgrzewania, stapiania warstw przed krojeniem lub
znaczenia technologicznych punktów rozkroju. Tkaniny
powinny posiadać wysoką zawartość włókien
syntetycznych. Regulowana temperatura podgrzewania
igły.
 max. temperatura 280ºC
 zasilanie 230V/50Hz
 ciężar 4,5 kg
 prędkość 0,2 obr/min
Igły stosowane do znacznika mają średnicę 1,6 i 2,0 mm.
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RĘKAWICE DLA KROJCZYCH
Art. 5890
Stalowe rękawice ochronne zostały zaprojektowane i
wykonane zgodnie z normami standardów europejskich
EN 1082-1, w celu zapewnienia optymalnego
bezpieczeństwa. Zapewniają pełne bezpieczeństwo w
zakresie ran kłutych i ciętych. Używanie ich jest
szczególnie wymagane przy wykonywaniu prac z
użyciem noży krojczych w przemyśle tekstylnym,
skórzanym, papierniczym. Wykonane ze stali
nierdzewnej. Pasują na prawą lub lewą rękę (wystarczy
przewinąć).
Dostępne rozmiary:
 Art. 58902 - 0 XXS – 5 - 5 ½”
 Art. 58903 - 1 XS – 6 - 6 ½”
 Art. 58904 - 2 S – 7 - 7 ½”
 Art. 58905 – 3 M – 8 - 8 ½”
 Art. 58906 – 4 L – 9 - 9 ½”
 Art. 58907 - 5 XL – 10”
_____________________________________________

ŻELAZKO DO PAPIERU
Art. AKN07
Specjalne żelazko do zaprasowywania papieru trafaretu z
klejem (termoprzylepnego).





waga 6 kg
podłączenie elektryczne 230V
moc grzałek 2 x 650W
stopa aluminiowa 14 x 75 cm

______________________________________________
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KLAMRY NA KROJOWNIE
Art. 287
Klamra, zacisk na krojownię, stalowy bardzo
wytrzymały, z gładkim mocowaniem, szerokość klamry
11cm, rozwarcie 8,5cm. Główne zastosowanie klamry na
krojowniach, szwalniach, hafciarniach, pracowniach
krawieckich i wzorcowniach.

Art. 660
Klamra, zacisk na krojownię, stalowy bardzo
wytrzymały, z ząbkowanym mocowaniem, szerokość
klamry 11cm, rozwarcie 5,5cm. Główne zastosowanie
klamry na krojowniach, szwalniach, hafciarniach,
pracowniach krawieckich i wzorcowniach

Art. 288
Stalowa klamra, klamerka na krojownię bardzo
wytrzymała z ząbkowanym zaciskiem. Szerokość klamry
7cm, długość 22cm, rozwarcie max.11cm. Główne
zastosowanie klamry na krojowniach, szwalniach,
hafciarniach, pracowniach krawieckich i wzorcowniach.

Art. 661
Stalowa, mała klamra, na krojownię bardzo wytrzymała
Szerokość klamry 5cm, długość 14cm. Główne
zastosowanie klamry na krojowniach, szwalniach,
hafciarniach, pracowniach krawieckich i wzorcowniach.
___________________________________________

Art. 662
Stalowa klamra, na krojownię bardzo wytrzymała
Szerokość klamry 7cm, długość 18,5cm, rozwarcie
max.10 cm. Główne zastosowanie klamry na
krojowniach, szwalniach, hafciarniach, pracowniach
krawieckich i wzorcowniach. Stosowana również w
innych gałęziach przemysłu.
______________________________________________
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Art. 0553005000
Klamerka metalowa do mocowania materiałów na
krojowni, wzorcowni, szwalni itp, długość klamerki
53mm, szerokość szczypców 20mm, maksymalne
rozwarcie klamerki 20mm, szczypce pokryte gumą co
zabezpiecza przed wyślizgiwaniem się spinanych
materiałów.

Art. 0564005000
Klamerka metalowa z uchwytem, do mocowania
materiałów na krojowni, wzorcowni, szwalni itp, długość
klamerki 53mm, szerokość szczypców 20mm,
maksymalne rozwarcie klamerki 20mm, szczypce
pokryte gumą co zabezpiecza przed wyślizgiwaniem się
spinanych materiałów.

Art. CL
Klamra metalowa, kolumnowa zaciskana od góry. Do
mocowania materiałów na krojowni, wzorcowni, szwalni
itp.
Dostępne wysokości:




Art. CL6AA 6”
6 ” (15cm)
Art. CL8AA 8”
8” (20cm)
Art. CL10AA 10” 10” (25cm)

Art.AP8
Klamra kolumnowa, aluminiowa do mocowania
materiałów na krojowni, wzorcowni, szwalni itp. Zaciski
klamry są pokryte wykładziną gumową antypoślizgową .

___________________________________________________
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CENTYMETRY, MIARKI KRAWIECKIE

STANDARD 15 CL - Oryginalna niemiecka miarka
krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze
czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło
białe/żółte. Długość 150cm, szerokość 15mm,
zakończona metalowymi klipsami.



Art. 35102 cm/cm
Art. 35202 cm/cal

STANDARD 19 CL - Oryginalna niemiecka miarka
krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze
czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło
białe/żółte. Długość 150cm, szerokość 19mm, zakończona metalowymi klipsami.



Art. 39102 cm/cm
Art. 39202 cm/cal

SPECIAL - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka
wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym
naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło żółte
/multikolor (biały/zielony/czerwony w odcinkach po
10cm). Długość 150cm, szerokość 19mm, zakończona
metalowymi klipsami.



Art. 59102 cm/cm
Art. 59202 cm/cal

Art. 72105
PROFI 200 - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka
wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym
naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło
żółte/żółte. Długość 200cm, szerokość 19mm,
zakończona metalowymi klipsami..
Zapakowany w plastikowe pudełko.



Art. 72105 cm/cm
Art. 72205 cm/cal

___________________________________________________
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CEFES - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka
wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym
naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło
białe/białe. Długość 150cm, szerokość 19mm,
zakończona metalowymi klipsami.
Zapakowany w plastikowe pudełko.



Art. 69105 cm/cm
Art. 69205 cm/cal

Art. 59105
SPECIAL CENTOBOX - Oryginalna niemiecka miarka
krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze
czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło
żółte/multikolor (biały/zielony/czerwony w odcinkach po
10cm). Długość 150cm, szerokość 19mm, zakończona
metalowymi klipsami. Zapakowany w plastikowe
pudełko.

Art. 88242
ECCO – obszyta - oryginalna niemiecka miarka zwijana
automatycznie
z
opatentowanym
precyzyjnym
mechanizmem zwijającym. Miarka wykonana na płótnie,
podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie
cm/cal. Tło białe/białe. Długość 150cm, szerokość
10mm, zakończona metalowym klipsem.
Ekskluzywna , obszyta skórą , zapakowana w pudełko
prezentowe. Dostępne dwa kolory skóry czarny i czerwony.

Art. W77
DIAMETR - Oryginalna niemiecka miarka zwijana automatycznie z opatentowanym precyzyjnym mechanizmem zwijającym. Miarka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie
cm/diametr. Tło białe/białe. Długość 150cm, szerokość
10mm, zakończona metalowym klipsem. Idealna do pomiaru średnicy.
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Art. 80103
ROLLFIX - Oryginalna niemiecka miarka zwijana
automatycznie
z
opatentowanym
precyzyjnym
mechanizmem zwijającym. Miarka wykonana na płótnie,
podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie
cm/cm. Tło białe/białe. Długość 150cm, szerokość
10mm, zakończona metalowym klipsem.
Dostępny w 9 kolorach.

Art. 80203D
ROLLFIX DECOR - Limitowana seria pięknie
zdobionych oryginalnych niemieckich centymetrów
(miar) krawieckich. Obudowa wykonana z wytrzymałego
tworzywa w szerokiej gamie kolorystycznej. Wewnątrz
wytrzymały opatentowany mechanizm "stop/go"
zwijający taśmę, dzięki niemu możemy zwijać miarkę po
kawałku lub od razu całą. Długość 150 cm, szer.1 cm,
podziałka na białym tle naniesiona na płótnie dzięki
czemu centymetry nie wyciągają się i są bardzo
wytrzymałe.
Występują
w
kolorystycznych

wielu

wzorach

i
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Art. 86103
HEXAGON MAGNETIC FLORAL - limitowana seria
pięknie
zdobionych
oryginalnych
niemieckich
centymetrów (miar) krawieckich z wbudowanym
magnesem. Dzięki niemu można przymocować je w
widocznym miejscu na maszynie, w biurze, domu,
samochodzie itp.
Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa w szerokiej gamie kolorystycznej. Opatentowany mechanizm
stop/go zwijający taśmę dzięki któremu możemy zwijać
miarkę po kawałku lub całą. Długość 150 cm, szer. 1 cm,
podziałka cm/cm na białym tle naniesiona na płótnie
dzięki czemu centymetry nie wyciągają się.

Art. 59105BRA
Niemiecki centymetr do mierzenia obwodów klatki
piersiowej u kobiet. Długa na 140cm miarka, szer. 19mm
z dwustronną skalą pozwala samodzielnie i dokładnie
mierzyć obwód biustu. Centymetr na awersie posiada
miarę w centymetrach, natomiast na rewersie
umieszczona jest miara mówiąca o konkretnym
rozmiarze biustu tzn. 80B, 75D, 75E itd. Miarka
pakowana jest w przezroczyste pudełeczka i występuje w
kolorze różowym, niebieskim i zielonym.

Art. 85442
FORMA - Automatyczny, niemiecki centymetr do
mierzenia obwodów podziałka cm/cal z systemem
wysuwu STOP/GO. Długa na 150cm miarka z
dwustronną skalą pozwala samodzielnie i dokładnie
mierzyć wybrany obwód. Centymetr posiada uchwyt, w
który wsuwamy początek taśmy, a odczyt możliwy jest i
w calach i centymetrach. Centymetry nie wyciągają się i
są bardzo wytrzymałe. Obudowa miarki występuje w
kolorze czerwonym i niebieskim.
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CEFES CONTROL - Centymetr z indywidualnym certyfikatem (CE) zgodny z dyrektywami UE. Tolerancja na
całej długości : max +/- 0,7 mm, w temperaturze 20
stopni Celsjusza przy sile rozciągającej 10N.
Szerokość 19mm, 150cm podziałka w kolorze czarnym
naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal .
Profesjonalny, oryginalny centymetr niemiecki w kolorze
białym, zapakowany w przezroczyste pudełeczko.



Art. 63105 cm/cm
Art. 63205 cm/cal

Art. 31142
STANDARD 10 CL - Oryginalna niemiecka miarka
krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze
czarnym naniesiona obustronnie cm/cm. Tło białe/żółte.
Długość 150cm, szerokość 10mm, zakończona
metalowymi klipsami. Zapakowana w kolorową folię do
złudzenia przypominającą cukierek. Idealna jako
gadżet reklamowy.
Możliwe jest również kupienie zestawu promocyjnego
100 sztuk miarek zapakowane w słój z taśmą reklamową
przypominająca centymetr.

Art. 83503
HOBBY - Oryginalna niemiecka miarka zwijana
automatycznie
z
opatentowanym
precyzyjnym
mechanizmem zwijającym. Miarka wykonana na płótnie,
podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie
cm/analog. Tło białe/żółte. Długość 300cm, szerokość
19mm, zakończona metalowym łańcuszkiem lub
„smyczą”.
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Art. REXMIARKA
Centymetr naklejany w kolorze biało-żółtym, wykonany
na taśmie papierowej z klejem, podziałka co centymetr,
długość miarki 1 metr. Doskonały na blaty do maszyn
szwalniczych, blaty stołów krojczych itp.

Art. 11102
ADHESIVO - Oryginalna precyzyjna niemiecka miara
samoprzylepna o długości 150cm, szerokości 19mm z
podziałką co milimetr, wykonana na folii dzięki czemu
ma dużo wyższą odporność na ścieranie.
Mocny klej umożliwia pewne przyklejenie centymetra.
Miary tego typu często nakleja się na stoły do odmierzania materiałów, wykładzin, firan, zasłon itp.

Art. 137/227
Miara samoprzylepna odporna na ścieranie o długości
20m, szerokość 16mm, podziałka do 99cm i okienko na
wpisanie kolejnych pełnych metrów, skala od prawej
do lewej, wykorzystywana do naklejania na stoły do
odmierzania materiałów, wykładzin, firan, zasłon oraz na
urządzeniach krojczych, lagujących itp.

Art. 227/137
Miara samoprzylepna odporna na ścieranie o długości
20m, szerokość 16mm, podziałka do 99cm i okienko na
wpisanie kolejnych pełnych metrów, skala od lewej do
prawej, wykorzystywana do naklejania na stoły do odmierzania materiałów, wykładzin, firan, zasłon oraz na
urządzeniach krojczych, lagujących.
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