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Tuoteuutuudet 2018

7. Muistolaatat
7.1. Valetut laatat kohokirjaimin

Valettu lehdenmuotoinen laatta
- valettu pohja, teksti pohjasta koholla
- koko 90 x 160 mm
- tekstialan koko n. 70 x 130 mm

Köynnösvarsi
erillinen, koko 185 x 55 mm
A. köynnösvarsi, isompi lehti oikealla
B. köynnösvarsi, isompi lehti vasemmalla

 A. Köynnösvarsi, isompi lehti oikealla
 Lehdenmuotoinen laatta, vasen
(lehtiruoti lehden oikealla puolella)

 Lehdenmuotoinen laatta, oikea
(lehtiruoti lehden vasemmalla puolella)

Valettu lehtilaatta kohokirjaimin, pintakäsittelyvaihtoehdot
- pohja tumma patina, teksti ja reunus kirkas (kuvassa yllä)
- pohja tumma patina, teksti ja reunus taidepatina
- pohja taidepatina, teksti ja reunus kirkas
- kokonaan kromattu
- pohja kromattu, teksti tumma patina

 kokonaan kromattuna
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Asetteluesimerkkejä
 A. Köynnösvarsi,
isompi lehti oikealla

Molemmat köynnösvarret
A. Köynnösvarret,
isompi lehti oikealla

 B. Köynnösvarsi,
isompi lehti vasemmalla

7.2. Valetut laatat kaiverretulla tekstillä

5. Kaiverrettu kirja, pienempi koko
115 x 220 mm
Uutena pintakäsittelyvaihtoehtona
pohja tumma patina, hiottu,
teksti hopeansäv. maalattu, kestolakkaus

5. Kaiverrettu kirja, isompi koko
155 x 310 mm

 pohja kirkas, hiottu,
teksti tumma patina, kestolakkaus
 pohja tumma patina, hiottu,
teksti hopeansäv. maalattu, kestolakkaus
Kaiverrettu kirja, pintakäsittelyvaihtoehdot
- pohja tumma patina, teksti kirkas
- pohja tumma patina, teksti taidepatina
- pohja tumma patina, teksti hopeansävyisellä
maalilla maalattu
- pohja kirkas, teksti tumma patina
- pohja kokonaan kromattu, teksti tumma patina
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Kaiverretut kirjat toimitetaan jatkossa hiotulla
pinnalla, saatavissa myös raepuhalletulla pinnalla
(maalatulla tekstillä vain hiotulla pohjalla),
raepuhalletusta pohjasta maininta tilatessa.

Vinotuki sis. kaiverrettuun kirjaan,
maininta tilatessa kummalla
vinotuella toivotaan

A. Kiinteä vinotuki

B. Irrotettava vinotuki

laatta kiinnitetään kiven päälle
kierretapeilla ja liimalla

laatta kiinnitetään ruuveilla vinotukeen ja
irrotettavissa siitä myöhempää kaiverrusta varten,
vinotuki kiinnitetään kiveen joko ruuveilla
tai piilokiinnityksenä kierretapeilla

5.4. Muut symbolit

26. Nalle
kiven etupintaan kiinnitettävä
90 x 80 mm

27. Suomenhevonen
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kiven etupintaan kiinnitettävä
105 x 150 mm
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