
SWAROVSKI ELEMENTU Kolekcija 2010: Atjauninājums 

Cienījamo klient, 

Mēs ar prieku informējam Jūs par jaunumiem SWAROVSKI ELEMENTU Kolekcijā 2010: 

• JAUNA SARKANĀ KRĀSA: INDIAN SIAM (327) 
Mēs esam priecīgi informēt Jūs par mūsu brīnišķīgo krāsu Indian Siam (327), kas ir krāsas Light

Siam variants. Visi artikuli, kuri pašlaik ir pieejami krāsā Dark Siam, tagad ir pieejami arī krāsā

Indian Siam. Pilnībā atbilstot ROHS un iepakojumu prasībām, Indian Siam ir ideāli piemērota

pulksteņu, elektronikas un iepakojuma industrijām. Izņemot zemāk minētos artikulus, pašreizējā

Indian Siam produktu izvēle ir jau iekļauta SWAROVSKI ELEMENTU Kolekcijā 2010.  

• DARK SIAM: JAUNI SLĪPĒJUMI 
No šī brīža sekojoši artikuli arī ir pieejami krāsā Dark Siam: 



• BATH AND WELLNESS PRDUKTU ASORTIMENTS: TAGAD ARĪ IEKĻAUTS SWAROVSKI  
ELEMENTU KOLEKCIJĀ 
Artikuli no iepriekšējās Bath & Wellness Kolekcijas tagad ir integrēti SWAROVSKI ELEMENTU Kolekcijā 2010,

padarot kolekcijas katalogu par vēl visaptverošāku rīku. Jūs varēsiet atrast atbilstošos produktus sekojošās

sadaļās: 

 Sadaļa 3: Apaļie Konusveida akmeņi: Konusveida Akmeņi 

 Sadaļa 4: Plakanie Akmeņi (bez līmes): Plakanie Akmeņi 

 Sadaļa 20: Rokturi & Turētāji: visi pārējie artikuli 

• EFFEKTU PAPILDINĀJUMS 
Artikula 4470 krāsu asortiments ir papildināts ar efektu Crystal Red Magma. Cenas

noteikšanai skatīt kolonu Kristāls Ar Parasto Pārklājumu.

• OPTIMIZĒTA AIZMUGURĪŠU UN DARBARĪKU PAKETE KNIEDĪŠU MEHĀNISKAI 

STIPRINĀŠANAI 
Ar mērķi padarīt lietotājam draudzīgākus SWAROVSKI ELEMENTUS un to stiprināšanas darbarīkus,

mēs esam priecīgi prezentēt uzlabotas kniedīšu aizmugurītes un stiprināšanas rīka apakšējās pamatnes.

Tagad ir pieejamas divas kniedīšu aizmugurītes (53007, 53009) un divas apakšējās pamatnes (9070/10,

9070/12) piemērotas visām kniedītēm. Izsmeļošākai informācijai skatīt šīs vēstules pēdējo lappusi.

Lūdzu ņemt vērā, ka sekojoši artikulu ražošana tiek pārtraukta un tādējādi tie vairs nav pieejami:

Art. No. Apraksts 

53003 Aizmugurīte 53004

Aizmugurīte

9070/002 Apakšējā pamatne

9070/016 Apakšējā pamatne



• DRUKAS KĻŪDA  
Diemžēl ir ieviesusies drukas kļūda kataloga Formu Akmeņu sadaļā. Lūdzam ņemt vērā, ka
sekojoši artikuli - lai arī iekļauti SWAROVSKI ELEMENTU Kolekcijā 2010 – vairs nav
pieejami pasūtīšanai:

 Artikuls 4137 33 x 24 mm White Opal (sistēmas numurs 1062825) 

 Artikuls 4139 30 mm White Opal (sistēmas numurs 1062828) 

 Artikuls 4437 30 mm White Opal (sistēmas numurs 1062839) 

 Artikuls 4737 30 mm White Opal (sistēmas numurs 1063235) 

Ja Jums rodas kādi citi jautājumi attiecībā uz SWAROVSKI ELEMENTU Kolekciju 2010, lūdzu
sazinieties ar mums, um mēs būsim patiesi priecīgi Jums palīdzēt.

Ar cieņu, 

Jūsu SWAROVSKI ELEMENTU komanda



Darbarīki: Kniedīšu Aizmugurīšu apakšējās pamatnes artikuliem 53007 and 53009 

Kniedītes, pieejamas dažādos ietvaros, var stiprināt ar vai bez Aizmugurītēm. Ja tiek izmantota
Aizmugurīte, Kniedītes reversā puse ir augstāka, taču tajā pašā laikā gludāka. Lūdzu ņemiet vērā, ka
Kniedīte 53002 ir īpaši veidota stiprināšanai bez Aizmugurītes. Stiprināšanai uz ādas mēs iesakām
izmantot Nerūsējošā Tērauda Kniedītes un Aizmugurītes (materiāla kods 088).

Lūdzu ņemiet vērā materiāla biezumu un pieejamo Aizmugurītes veidu un izvēlieties piemērotāko
darbarīku kombināciju.

Daudzām Kniedītēm iespējams izmantot abas Aizmugurīšu versijas. Šajā gadījumā ņemiet vērā, ka
lielākā 53007 Aizmugurīte ir piemērota lietošanai uz plānākiem audumiem. Kniedītes kājiņai ir vairāk
vietas priekš izplešanās, tādējādi pasargājot kristālu no sabojāšanas.

Mazāko 53009 Aizmugurīti vajadzētu izmantot uz daudzslāņainiem vai biezākiem audumiem. Biezāka
nesējmateriāla gadījumā, mazāka Kniedītes kājiņas sašķeltā daļa ir saskarē ar Aizmugurīti. 
Ja audums ir pārāk biezs, lūdzu, vispirms izsitiet tajā caurumu.

Darbarīki 

Atkarībā no izmantotās Kniedītes (piemēram 53008), ir jāizvēlas piemērota stiprināšanas pamatne.
Pārskats optimizētam apakšējo pamatņu darbarīku asortimentam:

Artikulam 53007 (visiem ietvariem): 9070/10 
Artikulam. 53009 (visiem ietvariem): 9070/12 

Jebkurš mutisks, rakstveida vai uz izmēģinājumiem balstīts ieteikums, ko Swarovski sniedz
attiecībā uz savu produktu stiprināšanas tehnikām, ir rekomendācija, kas balstās uz Swarovski
pašreizējām zināšanām un savu piegādātāju sniegto informāciju. Tāds ieteikums neatbrīvo klientus
no savu testu veikšanas attiecībā uz iecerētajām tehnikām un to piemērotību plānotajai sti-
prināšanai. Pats lietotājs ir atbildīgs par stiprināšanu, šo tehniku un produktu lietošanu un apstrādi.


