
Nici

LENO 40LENO 40
100 % len

LENO 40LENO 40

- szycia ręcznego (wyroby z lnu, filcu itp.);

LENO 40

LENO 40

- to nici wykonane w 100 % z najwyższej jakości lnu rosnącego we

Francji. To najprawdopodobniej najcieńsze nici lniane oferowane w Polsce. Nici

są odporne na tarcie i rozciąganie. Charakteryzują się

antyalergicznością oraz wysoką chłonnością wilgoci. Jest to produkt

biodegradowalny, czyli przyjazny dla środowiska.

artykuł oznaczenie

średnia
masa liniowa

nici

minimalna
średnia siła
zrywająca

podstawowe
nawoje

dane techniczne

tex tex cN

LENO 40 38 x 2 78 1700

m

70, 500

Nici LENO 40
spełniają wymagania bezpiecznego wyrobu,

zawarte w obowiązujących aktach prawnych.

polecane są do:

- obszywania dziurek;

- przyszywania guzików;

- tworzenia koronki klockowej;

- modelarstwa.

Nawoje cylindryczno - krzyżowe.
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100%

len

LENO 40 oferujemy w następujących kolorach:

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 nici lniane .LENO 40

LENO 40LENO 40
100 % len

numer koloru opis kolorukolor*

2200

2201

1819

1514

1553

1597

1610

1643

szary (naturalny)

biały

czarny

żółtopomarańczowy

czerwonożółty

jasnowrzosowy

niebieski

niebieskoturkusowy

1693

1765

zielony

beżowy

* graficznie przedstawiony kolor jest poglądowy
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