
Přehled druky a nýty

Kleště vario prym - děrovací a nýtovací (fialové)
S těmito kleštěmi lze udělat pouze dírky velké 3 a 4 mm
Lze k nim přikoupit ostatní příslušenství

Vše co jsem zjistila na téma druky a nýty značky PRYM.
Fotografie mám pro tentokrát půjčené z netu, nevlastním všechny produkty o kterých píši. 

Balení obsahuje:
1. kleště
2.přípravek k povysunutí nástavců (děrovacích přípravků)        
   z kleští který zároveň slouží k zajištění složených kleští
3. přípravek k zajištění složených kleští (nemám foto)
4. děrovací přípravky 

Kleště vario prym love - děrovací a nýtovací (mentolové)
S těmito kleštěmi lze udělat dírky velké 3 a 4 mm
S těmito kleštěmi lze aplikovat plastové patenty color snaps

Balení obsahuje:
1. kleště
2.přípravek k povysunutí nástavců (děrovacích přípravků)        
   z kleští který zároveň slouží k zajištění složených kleští
3. přípravek k zajištění složených kleští (nemám foto)
4. děrovací přípravky 
5. nýtovací přípravky pro plastové patentky color snaps

Kleště vario plus - děrovací a nýtovací 
S těmito kleštěmi lze udělat dírky velké 3 a 4 mm
S těmito kleštěmi lze aplikovat plastové patenty color snaps
S těmito kleštěmi lze aplikovat kovové drukyrůzné 

Balení obsahuje:
1. kleště
2.přípravek k povysunutí nástavců (děrovacích přípravků)        
   z kleští který zároveň slouží k zajištění složených kleští
3. přípravek k zajištění složených kleští,
4. děrovací přípravky 
5. dále pak druky, průchodky .....

Kleště vario prym love - děrovací a nýtovací (růžové)
S těmito kleštěmi lze udělat dírky velké 3 a 4 mm
S těmito kleštěmi lze aplikovat plastové patenty color snaps

Balení obsahuje:
1. kleště
2.přípravek k povysunutí nástavců (děrovacích přípravků)        
   z kleští který zároveň slouží k zajištění složených kleští
3. přípravek k zajištění složených kleští (nemám foto)
4. děrovací přípravky 
5. nýtovací přípravky pro plastové patentky color snaps
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Balení obsahuje:
1. kleště
2.přípravek k povysunutí nástavců (děrovacích přípravků)        
   z kleští který zároveň slouží k zajištění složených kleští
3. přípravek k zajištění složených kleští (nemám foto)
4. děrovací přípravky 
5. nýtovací přípravky pro plastové patentky color snaps

Ke všem kleštím prym lze dokoupit nástavce podle toho, které druky nebo průchodky budete používat.
Většinou lze dané druky koupit ve dvou variantách, s nástavci do kleští prym a bez. 
Stejně tak se dají dokupovat různé nástavce jako náhradní díly.
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Toto není kompletní přehled příslušenství, spíš náhled možností :-)

nástavec pro průchodky průměru 
3,4 a 8 mm
nástavec pro průchodky průměru 
3,4 a 8 mm

Odstraňovací set pro druky color 
snaps

nástavec pro color snaps

Rozhodně doporučuji shlédnout videa na youtube. Přímo výrobce prym má videa moc hezká a názorná. Pro ty, co tu 
možnost nemají, tak zde je udělaný foto návod (jako podklad sloužila ta originál videa).

Nejdříve něco málo k průchodkám.
Prym má možnost používat průchodku s podložkou nebo průchodku bez podložky. 
Průchodky jsou levnější a hodí se na pevnější materiály, aby se zabránilo jejich vytrhávání. bez podložky 
Průchodky  jsou pevnější.s podložkou

průměr 4 mm průměr 5 mm průměr 8 mm

Firma Prym vyrábí i jiné velikosti průchodek, ale tyto jiné rozměry nejdou aplikovat kleštěmi Prym.
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Součástí kleští je nástroj,který slouží k vyndavání nástavců a následně ke secvaknutí kleští
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Zde je zapotřebí nejprve udělat v budoucím místě průchodky díru a poté aplikovat samotnou průchodku.

A nakonec trochu subjektivního názoru.
Mám zkušenost s druky roland  kooh-i-noor, ale nepracovalo se mi s nimi dobře a vytrhávaly se.
Mám zkušenost s druky color snaps - bylo to tak 50/50 někdy se vytrhly, někdy jsem je nemohla  rozepnout a 
někdy byly ok.
Kleštěmi Vario jsem zkoušela aplikovat patenty KAM z Ali. 
Šlo to, ale výsledkem jsem byla zklamaná - nic nevydržely.

Dokud jsem měla malinkatýho Dulíčka, tak jsem používala druky jersey 8 mm. 
Taky nedržely ve všem,  ale šlo o velikost druku.
Od té doby co mi Dulíček povyrostl kupuji velké balení jersey 10 mm. A za mě jsou
skvělé, drží ve všem a nemusím to ani podkládat a vyztuhovat, jak jsem to dělala
dříve. Dá se koupit i malé balení těchto druků. 

Sehnat je můžete tady:
http://www.moje-siti.cz/sici-pomucky/knoflik-stiskaci-jersey-10-mm-nikl--amutec/     


