Kiinnitysohje

KIINNITYSOHJE SILITETTÄVILLE NIMILAPUILLE
Rautakaisen laadukkaiden silittämällä kiinnitettävien nimilappujen materiaali on ohutta ja joustavaa, ja siten
vaatteissa miellyttävän tuntuinen. Silitettävien nimilappujen kiinnipysyminen on erinomainen eivätkä ne rispaannu
käytössä. Silitettävät nimilaput kestävät jopa 90 asteen pesulämpötiloja. Silitettäville nimilapuille suositeltava
pesulämpötilan on 60 astetta. Silitettävät nimilaput soveltuvat hyvin asusteiden nimikointiin mm. hoitolaitoksissa,
ja päiväkodeissa. Silitettävät nimilaput ovat helppo silittää silitysraudalla kiinni kankaaseen tai logo-merkkiin
leivinpaperin avulla. Silitettävät nimikointinauhat soveltuvat mm. puuvillalle, pellavalle ja useimmille keinokuiduille
lukuun ottamatta nylonia. Nimilappujen koot ovat 35 mm x 12 mm ja 48 mm x 12 mm











materiaali vinyyli
lämpötilankesto 90 astetta
kiinnitys suoraan kankaaseen
säädä silitysrauta keskilämmölle 2.5 pistettä tai hieman voimakkaammalle (160 astetta)
jos nauha menee ”kurtulle”, säädä raudan lämpötilaa hieman pienemmälle
silitysaika noin 20 sekuntia
käytä nauhan ja raudan välissä leivinpaperia
paina rautaa kohtalaisella painolla
kiinnitysvideo löytyy Rautakaisen Facebook sivustolta
vältä nimilapun silitettävän pinnan koskettelua sormilla, kun irrotat silitettävän nimilapun kiinnitystä
varten kiiltävästä taustakalvosta

KIINNITYSOHJE NIMITARROILLE
Rautakaisen laadukkaat nimitarrat ovat painettu erittäin korkealuokkaiselle vinyylille. Tarrat kestävät 40 asteen
satunnaista pesua. Nauhan pituus on 30 mm ja leveys 12 mm. Materiaali vinyyli









Pysyvään nimikointiin suosittelemme silittämällä kiinnitettäviä nimilappuja
Lämpötilan kesto 40 astetta
Kiinnitys vaatteissa logoetiketteihin tai pesumerkintöihin
Kiinnitys tavaroissa ja astioissa sileille pinnoille, kestävät myös astiakonepesun
Nimitarrojen kiinnittämisessä vältä liimapinnan koskettamista, että liiman pito ei heikkene
Nimitarran kiinni pysyvyys riippuu logo- tai pesumerkkien pinnasta, jotka vaihtelevat tuotteittain
Nimitarra kannattaa kiinnittää 24 tuntia ennen käyttöä/pesua, jotta tarran liima ehtii kuivua kunnolla
Jokaisen pesun jälkeen kannatta tarkastaa nimitarran kiinnitys, ja varmistaa, että pienet lapset eivät
pysty irrottamaan nimitarraa irti vaatteesta.

KIINNITYSOHJE OMMELTAVILLE NIMINAUHOILLE
Rautakaisen laadukkaat nimikointinauhat ovat painettu erittäin korkealuokkaiselle satiinikankaalle. Niminauhat
kestävät 90 asteen pesua. Niminauhojen pituudet ovat 80 mm x 15 mm ja 62 mm x 10 mm. Voit tilata
niminauhasi valmiista mallistostamme tai suunnitella nauhasi itse ja me hoidamme toteutuksen.




materiaali satiinikangas
lämpötilankesto 90 astetta
kiinnitys päistä ompelemalla

Rautakainen Ay
Kornetinkuja 3, LT4, 00380 Helsinki p. 0400 95345
rautakainen@rautakainen.com

Mainos ilmoitustaululle

ASUSTEIDEN NIMIKOINTILAPUT JOTKA
KESTÄVÄT PESUSSA JA KÄYTÖSSÄ
PESULÄMPÖTILAN KESTO JOPA 90 ASTETTA

HELPPO KIINNITYS SILITTÄMÄLLÄ

HINTA 15 € / 80 KPL

Rautakainen Ay on suomalainen yritys joka toimittaa yksityisille ja
yrityksille helposti silittämällä kiinnitettäviä nimilappuja, joita käytetään
lukuisissa palvelutaloissa, hoitokodeissa, palvelukeskuksissa ja
päiväkodeissa.
Annamme takuun, että nimilaput kestävät pesussa ja käytössä

YHTEYDENOTOT

VERKKOKAUPPA

RAUTAKAINEN AY

www.rautakainen.com

Kornetinkuja 3, LT4
00380 Helsinki
p. 0400 953457
s.posti: rautakainen@rautakainen.com

