
Felvetés megrendeléséről...

Írta: András
2017. szeptember 04. hétfő, 07:16 - Módosítás: 2020. augusztus 27. csütörtök, 05:15

Tisztelt Kéziszövő!

  

Ha szövőszékére felvetést kér műhelyünktől, minden esetben írjon megrendelőt, amin szerepel:

    
    1.   

a  fonalak szálszáma

    
    2.   

a  fonalak minősége, vastagsága

    
    3.   

a  fonalak hossza

    
    4.   

a  felvetés szélessége

    

  

1. – 2. Ha ezeket nem tudja, számolja meg a bordát. 10 cm-ben (NEM 1cm) hány bordafog
van? Mérje meg hány cm széles a szövőborda? Számolja meg, egy nyüstkereten hány nyüst
van? Mérje meg a nyüstkeret hány cm széles?
3. A fonalak hossza 25 – 500 m lehet. A felvetés árát csak akkor tudjuk megmondani, ha tudjuk
már 1 – 2 – 3 - 4 adatokat!
4. A felvetés szélessége: a lánchenger két oldalán lévő két tárcsa közti BELSŐ szélesség
cm-ben. Vigyázat! Ez nem a szőttes szélessége! Ha az Ön hengerén nincsenek tárcsák,
teszünk rá! FONTOS! A hengerén jelölje meg egy nyíllal a fonal LEFEJTŐDÉSI irányát!
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Ha a fenti adatokat megszámolta, megmérte, hívjon fel bennünket telefonon egyeztetésre!

  

Megrendelési Minta:

  

Kérek felvetést 75 cm-re 345 szálat, sodrott pamut Nm 4-ből 100 m-t.

  

Kérjük adja meg a pontos szállítási címet, számlázási címet és telefonszámát!

  

  

A megrendelőt NE telefonon, NE e-mailben küldje! Papírra írja, kötözze a lánchengerre!

  

  

  

  

Csomagolás

  

Ne felejtse el a fonal lefejtődési irányát megjelölni! A henger két végét tekerje be ronggyal, ezt
rögzítse. Tegye a hengert erős textil zsákba, a zsák száját kösse be zsinórral! Küldje
műhelyünkbe!
Ha megkapta a felvetett hengert:
A szálak végétől 1 méterre leragasztást talál. Ez mutatja meg a szálak sorrendjét, a sorrend
szerint kell a nyüstbe, bordákba fűzni a fonalakat. Csak a befűzések, és ha lehet, a felkötözés
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után távolítsa el a leragasztást!
Ha sikeresen leszőtte a hengerét, látni fogja, hogyan rögzítettük a fonalak végét. A maradékot
szedje le, a kezdővásznat és a pálcát NE tépje le!
Fonallal kösse a hengerre, írjon megrendelőt, csomagoljon, postázzon!
Azt is lehet, hogy a szövőszék hengerét elhozza műhelyünkbe, a felvetés elkészítését
megvárja. Közben lehet szövőfonalat, szövőrongyot vásárolni. Ilyenkor jó előre egyeztessen
velünk az időpontról!

  

Lőrincz Textiles Műhely Kft.

  

 8500 Pápa Korona u. 3.

  

 Telefon: 89/ 322 771

  

 Honlap: www.keziszoves.hu

  

 E-mail: info@keziszoves.hu

  

Nyitva hétköznap: 07 – 15 óráig

  

Telefon: hétköznap: 07 – 15 óráig

  

  

Tájékoztatás – Tanácsadás – Rendelés: 07 – 15 óráig
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