
Sznurek

LENO 3LENO 3
100 % len

LENO 3LENO 3

- w szeroko pojętych pracach rękodzielniczych (szczególnie do makramy),
można z niego wykonać m.in. bransoletki, paski, chwosty;

LENO 3

LENO 3

- to sznurek polerowany wykonany w 100 % z najwyższej jakości lnu rosnącego we

Francji. Proces polerowania sprawia, że sznurek zyskuje połysk, miękkość, delikatność

i estetyczny wygląd. Dodatkowo, jak każde włókno lniane, sznurek jest odporny

na tarcie i rozciąganie. Charakteryzuje się antyalergicznością oraz wysoką chłonnością

wilgoci. Jest to produkt biodegradowalny, czyli przyjazny dla środowiska.
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Sznurek LENO 3
spełnia wymagania bezpiecznego wyrobu,

zawarte w obowiązujących aktach prawnych.

znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in.:

- w majsterkowaniu;

- w archiwizacji akt;

- w bukieciarstwie i do fantazyjnego pakowania prezentów.
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100%

len

numer koloru opis kolorukolor*

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

szary (naturalny)

biały

czerwony

żółty

brązowy

granatowy

biało-czerwony

biało-żółty

LENO 3 oferujemy w następujących kolorach:

* graficznie przedstawiony kolor jest poglądowy

Len jest jednym z tych włókien naturalnych, które zdobywają sobie coraz
większe grono zwolenników. Sięgają po niego nie tylko najlepsze firmy
i projektanci mody, ale także wszystkie osoby, którym zależy na otaczaniu się
produktami przyjaznymi dla ciała i ekologicznymi. Z myślą o takich klientach
wprowadzamy do naszej oferty sznurek polerowany .LENO 3

LENO 3LENO 3
100 % len
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