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Banok tekstilpistol

Nåle, Banok 
Stålnåle.
Æske m. 5 stk.
Varenr.: 71231-00
149,-

Den rigtig 
stærke

Banok tekstilpistol 
Inkl. 1 alm. nål. 
Varenr.: 71230-00

495,-

NYHED

Pins sort, normal 
40 mm.
Pakke m. 5.000 stk.
Varenr.: 71184-40

Pins klar, normal
20, 25, 40 eller 65 mm.
Pakke m. 5.000 stk.
20 mm. Varenr.: 4077-20 
25 mm. Varenr.: 4077-25 
40 mm. Varenr.: 4077-40 
65 mm. Varenr.: 4077-65
Frit valg              

99,-
99,-

pins

Nåle, normal 
Til pistol A1. Æske m. 5 stk.
Varenr.: 4076-00

119,-

nåle NYHED

Vi har fundet en ny tekstilpistol, der kan gøre din hverdag nemmere.
Den kan klare næsten alle materialer 
 
Men kan tekstilpistolen nu det?
Ja, vi har haft tekstilpistolen til afprøvning i 4 genbrugsbutikker. 
Aftalen var, at de skulle teste den på alt, fra tøj og nips til møbler, plastikspande og læder. 
 

afprøvningen har været en kæmpe succes!
 
Vores testbutikker har været meget positive for holdbarheden på både nåle og pistolen. 
” Den var god og let at arbejde med. Virker hver gang”
 
Sådan ser den ud...
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Men hvad er det lige den kan? 
 
•  Afskærer pins inde i pistolen = giver mindre slid på pistolen 
•  Nemmere at holde ren for pins-rester 
•  Let at trykke, lettere at arbejde med.    
•  Du lærer din tekstilpistol at kende, da du har den i mange år. 
•  Kraftigere kvalitet 
•  Kan bruge almindelige nåle og de nye stålnåle.

Se vejledninger på SuperSellerS´ YouTube kanal

stålnåle er meget stærke og de er specielt gode når:

Du har et stort forbrug af nåle 
Man skal sætte et prisskilt i tæpper, møbler og andre kraftige materialer 
 
er prisen høj ?
Ja, den er noget højere end de billige modeller. 
Men kvaliteten følger prisen, og det vigtigste er, at den er billigere på længere sigt. 
 
Derudover sparer man de frivillige for at spilde tid på reparationer og de bliver sparet for den irritation det er, når den gamle type tekstilpistol går i stykker 
Gør din hverdag nemmere med en god tekstilpistol


