KÄTSY
on kärryn- ja trimmipöydän päällinen, joka toimii molemmissa loistavasti!! Ja
kammat ja pullot ja sakset ovat käsien ulottuvilla. Lisäksi taskuihin kuuluu
päällinen liukumattomalla pohjalla. Mallista riippuen se on pehmustettu tai
pelkkä kankainen, jotta voin pitää omaa alustaasi taskukankaan päällä niin,
että taskut ovat edelleen pöydän reunoilla. Napakka muotoonompelu ja
tavaroiden paino pitää taskut paikoillaan.
Jokaisessa mallissa vakiona 6 tilavaa sivutaskua, sekä takatasku papereille,
liukumaton pohjamateriaali ja konepestävät /helppohoitoiset päällystekankaat.
Toiveidesi mukaan taskujen kokoa voidaan muuttaa tai niiden määrää
vähentää.
Jokainen ommellaan pöydän koon mukaan. Kuvien pöytä n. 39cm x 75cm eli
taitaa ainakin Milopetin rattaissa olla standardi , paksuus n.2cm. Mitat
tarkistetaan aina ennen ompelua asiakkaan kanssa.
Voit varautua ottamaan seuraavat mitat tilauksellesi:
Pöydän ulkomitta cm x cm
Mitta pöydän etureunasta työntöaisaan sivulla ( yleensä n. 60cm )
Mitta verhoja varten, kokoverhon mitta pituus ja korkeus pöydän reunasta.
Kärryt kuvissa PetStro/ GX super malliset.

PERUSMALLI (kuvissa musta KÄTSY)
on kevyin muttei rimpula, sen tukeva kangas
pitää sen ryhdissä.
sis. 6 tilavaa sivutaskua, takatasku
papereille, liukuestepohja, päällikangas
vedenpitävä kalvotettu Cordura, Luja ja Uv
suojattu ulkoilukangas.
Materiaalia käytetään mm. Mp asuihin,
kuluviin lastenvaateosiin, sekä veneissä.
Hoito:Konepesu 60, ei rumpukuivausta ei
suositella, mutta se on sallittua.

PERUS 2 (kuvissa pinkit kantit)
Sis. 6 tilavaa sivutaskua, takatasku läpällä
papereille, liukuestepohja, päällikangas
vedenpitävä likaahylkivä Polyester tai Keinonahka,
välivanu.
Keinonahka ei luista tassun alla vaan on kovin
pehmeä materiaali. Palo- ja homesuojaus.
Kankainen päällinen konepesu 40 astetta ja
rumpukuivaus on sallittua.
Keinonahka maailman helpoin puhdistus, mieto
pesuaine tai märkä liina.
Myös keinonahkaisen päällisen voi pestä 30 asteessa hienopesulla.
Perus2-malliin kuuluu piilotaskut puhelimelle ja lompakolle molemmin puolin
kansiosaa. Nämä taskut vedenpitävät päältä.
Kanttivärit pinkki, turkoosi ja musta.
PERUS JA PERUS2 malleissa mahdollisuus pidentää sivuliepeitä peittämään
verkko-osia sivuilla.
Ei etulievettä.

PARAS-malli on kuten PERUS, mutta siihen tulee ylös käärittävä kokoverho
peittämään kärryn verkotettua osaa, näköesteeksi Räyhä-Roopeille ja HaukkuHelunoille 👍 Lisäksi tähän malliin valitset itse kanttien värin!

Jokainen päällinen valmistetaan käsin yksilöllisesti sinulle. Jokainen sauma on
Suomalaista käsityötä ❤️

Hinnat malleille (1.9. 2019 lähtien) :
PERUS-malli ilman pehmikettä 38 e
PERUS 2- malli 49 e
PARAS-malli näköesteverhoilla 59 e
Hinta sis alv 24%, mutta ei sisällä postitusta 5,50e/kpl
Kysy myös oman toiveesi mukaista suojaa esim häkkeihin. Trimmipöytä-malliin
voit tilata föönitaskun isompana sekä saksille omat säilytyspussit.
PERUS malli on itselläni sekä kärryissä että trimmipöydällä, joten molempiin
mallit soveltuu jos koko on oikea.
Kennel-yksilöinti mahdollinen, yhteystyökumppani hoitaa
painatuksen/Brodeerauksen, tässä tarjouskyselyt vielä menossa. Kysy lisää!
anna.kokko@annamiini.com

