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DESCRIERE Cod

ECHIPAMENTE DIVERSE

Recipient pentru lipici. Păstrează nivelul lipiciului constant. 
Capacul alungit servește la conținerea pensulei, împie-
dicând lipiciului și pensulei să se usuce.
Pensula nu este inclusă în preț. Pensulele pentru lipire sunt 
ilustrate la pag. 83.

Mediu (conține 900 de 
grame de lipici)

Clește de întindere cromat. Fălci de cm 6.
Nu prea solid. Dacă cade, s-ar putea rupe.

Set format din 3 unelte folosite pentru îndepărtarea particulelor de praf sau a altor 
materiale rămase în interiorul cadrului. Astfel se evită demontarea cadrului.
Kitul include, de asemenea, o sticlă de detergent lichid și o cârpă antistatică pentru a 
curăța instrumentul după utilizare. Lungime 30 cm.

Clește de întindere negru. Fălci de 8 cm.
Mai puțin elegant, dar mai solid decât cel cromat.

Clește de întindere cu fălci de 12 cm. Material plastic 
pentru o mai bună aderență la pânză.

IMAGINI Preț
Reducere
Cant.

Centrometru. Se folosește pentru a obține automat centrul părții laterale a cadrului 
pentru aplicarea agățătorii.
Operarea este foarte simplă; așezați cele 2 capete ale instrumentului pe exteriorul 
cadrului așa cum se arată în fotografie; un arc facilitează aderența la cadru. Nu este 
necesar să desenați marca centrală.
Dimensiunea maximă a laturii cadrului este de 100 cm.

Dispozitiv de strângere a cadrului cu bandă metalică.
În unele cazuri, acestea sunt utilizate pentru a ține rama strânsă în timp ce lipiciul se 
usucă.
Potrivit pentru cadre cu un perimetru maxim de 5 metri cu 4 laturi.

Răzuitor Stanley pentru decoratori. Corp din oțel. Lama retractabilă. 5 lame gratuit.

Lame pentru răzuitor Pachet de 10 lame

Minicentrometru. Mai potrivit pentru rame de format mic.
Dimensiunea maximă a laturii cadrului este de 40 cm.

Material gri de aplicat pe masa de lucru.
Înălțimea rolei 200 cm.

Căptușeală din cauciuc de aplicat pe masa de lucru. 
Bucăți de sticlă, capse metalice și cuie rămân între linii, 
dar pot fi ușor măturate. Înălțimea rolei 130 cm.

Lungimea rolei m 2

Lungimea rolei m 3

Lungimea rolei m 4

Lungimea rolei m 10

Lungimea rolei m 20

Lungimea rolei m 2 

Lungimea rolei m 3

Lungimea rolei m 4

Lungimea rolei m 10

Lampă 28 LED cu braț flexibil, echipată cu un fir electric și o priză.
Standul este magnetic și, prin urmare, poate fi atașat cu ușurință la orice mașină dacă 
este necesară mai multă iluminare. Ideal pentru capsatoare si ghilotine.

pe tip

pe tip

Burete sintetic 15x10,5x7 cm. Este folosit pentru umezirea hârtiei de protecție din spatele 
cadrului, astfel încât să rămână încordată.

Recipient din plastic 23x17x10 cm cu capac. Se folosește pentru a menține buretele 
înmuiat constant în apă. De asemenea, util ca recipient pentru lipici.

Video pe
 site-ul Rinaldin

Video demonstrativ
pe site-ul Rinaldin

Pachet de 1200 fire 

Pistolul MicroStitch este folosit pentru a atașa țesături sau 
broderii la suportul cadrului. Pistolul „împușcă” fire de nailon 
care pătrund în carton (sau alt suport de cadru). Țesătura 
rămâne astfel ancorată de carton.
Un ac inclus. Alte ace de înlocuire pot fi comandate separat.

Video pe 
site-ul Rinaldin

Mic (conține 400 de 
grame de lipici)

Pachet de 10 lame

Pachet de 5 lame

Pachet de 20 lame

Dispozitiv Fletcher „Oval / Circle” pentru tăierea paspartouturilor ovale și rotunde.
Poate tăia ovale de la minimum 10 cm (latura lungă) la maximum 57 cm.
Diferența maximă între partea lungă și partea scurtă de 8 cm. Reglarea este foarte simplă.

Dispozitiv “Logan 201” pentru tăierea paspartoutului oval și rotund. Poate tăia ovale de la 
minimum 7x11 cm la maximum 51x58 cm și rotunde de la un diametru minim de 10 cm 
la maxim 51 cm. Diferența maximă între latura lungă și partea scurtă de 8 cm. 

Lame pentru
dispozitivul Oval/Circle

Lame pentru
dispozitiv Logan 201

Video demonstrativ 
pe site-ul Rinaldin

Video demonstrativ 
pe site-ul Rinaldin

Balamale cu vârfuri în formă de săgeți pentru a uni două cadre.
Pachete de 100 de bucăți.

Pistol MicroStitch

Ac de schimb

www.rinaldin.ro
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