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- som ikke står på denne side hjemtages gerne til dig direkte fra Holland. se kataloget på: www.louet.nl
Klik derefter på "ENGLISH". Herefter klikker du på "PRODUCTS" o.s.v. Vi leverer fragtfrit når ordren
overstiger kr. 2000,- (2500,-) Indhent tilbud pr. mail til mail@terapi-hobby.dk Der er nu og da også
tilbud på andre Louet produkter på denne og næste side. Blot forhør dig næste gang du mailer os en
ordre!Europæisk topkvalitet!

Verdens absolut bedste kartemaskiner kræver ingen justering. Flere uldtyper og farver kan indgå i
samme kartning, hvorved pragtfulde meleringer frem-kommer. Omdanner nemt uld til karteflor.

CLASSIC & STANDARD
Tilbud CLASSIC eller
STANDARD 2.918,(3647,50)

De ekstra lange tænder
med fint karteklæde &
den 25Øx19 cm. brede
tromle tillader at
producere tykkere og
længere plader end andre
karte-maskiner.
Vægt 7,6 kg.
Mest populære modeller
til dato!

KP0103 STANDARD
*Ekstra fint karteklæde
72 tænder pr. 2,54x2,54 cm.

KP0101 Classic
*Fint karteklæde
46 tænder pr. 2,54x2,54 cm.

JUNIOR

ELITE

KP0105 Elite = ekstra
fint karteklæde
KP0106 Elektrisk
Tilbud 3998,00
220V
(4997,50)
Tilbud 7671,60
Med praktiske
(9589,50)
fødebakke til

KP0100 Junior =
ekstra fint karteklæde
Tilbud 2078,80
(2598,50)

blandeteknikker. Den
lille tromle modvirker
opbygning af kostbare
fibre. De ekstra lange
tænder med fint eller
ekstra fint karteklæde
karteklæde & den
25Øx19 cm. brede
tromle tillader at
producere tykkere og
længere plader end
andre kartemaskiner.

De ekstra lange
tænder med ekstra
fint karteklæde &
den 25Øx10 cm.
brede tromle tillader
at producere tykkere
og længere plader
end andre
kartemaskiner.

5398,50

2287,20

3095,20 (3869,-)
(2859,00)
EKSTRA BØRSTE T/KARTEMASKINE
KP0112 Ekstra børste til
kartema-skine. 159,00 (198,75)

HOLLANDSK HÅNDKARTER BUEDE
Louet håndkarter. Ekstra solide til skole & inst.

ELECTRIC

kartemaskine letter
arbejdet betydeligt.
Udstyret med
indbygget kraftig 1100 w. motor
med den rette gearing.
Den drejer tromlen
90 omgange i
minuttet. Fint klæde i
19 cm. bredde!
Dimensioner

49 x 30 x 45 cm.
Transp.vægt 25 kg.

7.998,80
(4318,80)
(9998,50)

(53798,934,50)
EKSTRA KARTEKLÆDE T/MASKINE
3743 1 meter ekstra Tilbud 1180,00
(1475,00)
karteklæde for
kartemaskine

1243,20 (1554,-)

X-TRA KARTEKLÆDE T/HÅNDKARDERE
KP0108 *m/ekstra fint karteklæde 19x10 cm.
KP0109 *m/fint karteklæde
19x10 cm.
Pris pr. par 427,60 (534,50)
KP0110 Børnemodel 10x10 cm.
*ekstra fint kareklæde 295,80 (369,75)

SC0111

Originale dobbelt tandede Louet uldkamme

KP0114
Sæt: 622,80 (778,50)

SP0101

Loue S10C "S10DT
Louet S11 Julia
Louet S10
Classic lrT"
3198,40
(3998,00)
2695,80 (3369,75)
3199,00 (3998,75)
Bøg & lamineret
Lakeret solid bøg.
Komplet som
på billedet!

birk. Komplet som
på billedet!
Vores mest
efterspurgte!

HÅNDSORTERET SPINDE RÅULD

0130:Lanolinholdig økologisk uld Koldt-vasket
Rent til håndspinding.
198,80 (248,50)

HOLLANDSKE HÅNDTENE
Hollandsk
håndten. m/
hjulet øverst
stk.
SP0108 Louet
håndten
79,00 (98,75)

Hollandsk
håndten. m/
hjulet nederst
stk.
SP0109 Louet
håndten
79,00 (98,75)

SVENSKE HÅNDTENE

3775-79B Svensk håndten

sæt.
399,20(499,00)
sæt
382,40 (478,00)

SC0120

09575:
ØFlydende bio
plantesæbe til
filtning.250 ml.
34,80 (43,50)
Super - drøj.
Kun 1 spskf. pr.
liter vand

0957:
Økologisk
Lanolin uldkur
250 ml.
71,60 (89,50)
Super - drøj.

3782-175B Pigbunde til børnemodellen #3784
par 263,20 (329,00)

ULDKAMMESÆTTIL KÆMNING

SVENSKE HÅNDKARTER BUEDE
Voksen model:
3780-173
Børne model:
3784-173B

3781-175T Pigbunde til voksen modellerne
#3737&3780
par 271,20 (339,00)

Har du længe ønsket dig en spinderok
eller kartemaskine fra Louët?
LANOLIN ULDKUR & FILTESÆBE

Irish Tension
Lakeret solid bøg.
Komplet som
på billedet!

TILBEHØR TIL SPINDEROKKE
3738 Nylon drivrem
47,60 (59,50)
3741 Pedalskruesæt
40,80 (51,00)
3726 Spole for S-15&S51DT 134,80 (168,50)
3726B: Spole for S11
134,80 (168,50)

Louet S17
SP0104
1867,80 (2334,75) Louet S80 Olivia
3519,00 (4398,75)
Ulakeret. Teknisk
"Skotsk Tension
mage til S10.
Allerede delvist
Wheel".
samlet.
Komplet som på
billedet!

Komplet som på
billedet!
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159,- (198,75)

SP0106

SP0107

Louet S95 Victoria
3519,00 (4398,75)
Lakeret bøg

Louet S96 Victoria
3679,00 (4598,75)
Lakeret eg

Komplet som på
billedet!

Komplet som på
billedet!

