
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1x Εργαλείο 
Κοπής Χειροτεχνίας
• 3x 
Αντικαταστάσιμη 
Κεφαλή Κοπής

• Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
• Υλικό λαβής: Πλαστικό
• Χρώμα: Μαύρο
• Διαστάσεις: 20,5x8x1 εκ.

• Αυτό το εργαλείο χειρός διαθέτει περιστρεφόμενη λεπίδα 360 
μοιρών που σας επιτρέπει να κόβετε πολύ περίπλοκα σχήματα 
εύκολα και γρήγορα.

• Θα σας επιτρέψει να κόψετε πολύπλοκα σχήματα από υλικά 
επικάλυψης βινυλίου για να δημιουργήσετε τα δικά σας αυτοκόλλητα 
και ροτόντες. Κοπή χαρτιού, ντεκουπάζ, κατασκευή στένσιλ, 
αυτοκόλλητα ημερολογίου, έργα τέχνης, γραφιστική, αρχιτεκτονική, 
λευκώματα, επιγραφές και πολλές άλλες χρήσεις.

• Αυτό το εργονομικά σχεδιασμένο εργαλείο χειρός έχει 
περιστρεφόμενη κεφαλή 360 μοιρών που επιτρέπει σε οποιονδήποτε 
να κόβει πολύπλοκα σχήματα εύκολα και γρήγορα.

• Σε αντίθεση με τα μαχαίρια τύπου νυστεριού, η λεπίδα δεν κόβει 
εύκολα το δέρμα σε κανονική χρήση.

• Ιδανικό για όλους τους τύπους έργων κατασκευής χάρτινων 
χειροτεχνιών και στένσιλ, όπως ντεκουπάζ, κατασκευή καρτών, 
λευκώματα και κατασκευή μοτίβων.

• Με τον κορμό του μαχαιριού που έχει σχεδιαστεί για να μη γλιστράει, 
είναι ευκολότερο και πιο ευέλικτο στον χειρισμό.

• Η λεπίδα από ανοξείδωτο μέταλλο είναι εξαιρετικά κοφτερή και 
μεγάλης διάρκειας.

• ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Χαρτί
Λεπτή κάρτα
Βινύλιο & αλουμινόχαρτο
Υλικά για Μάσκες
Λεπτό Mylar/Ρεγιόν

• ДЪЛГО
Λεπτό Ύφασμα
Τσόχα μέχρι χιλ.
Ζαχαρόπαστα
Μέτριο ξύλο μπάλσα
Λεπτό Δέρμα (3 χιλ.)
Πιο χοντρή κάρτα
Χαρτοκιβώτια
Πολυμερής πηλός

• ΜΕΣΑΙΟ
Λεπτό Ύφασμα
Λεπτή Τσόχα
Medium Mylar/Ρεγιόν
Λεπτό Δέρμα (2 χιλ.)
Λεπτό ξύλο μπάλσα
Μεσαία κάρτα


