Millefiori COE 104 - Algemene informatie

Duizend-en-één bloemetjes, sterretjes en andere leuke figuurtjes in glas!
Millefiori is de naam voor – van oorsprong Italiaanse – glazen figuurtjes die gebruikt worden om te
versmelten. Binnen het HotPot concept kun je beschikken over de HotPot millefiori, die passen bij het
HotPot glas, maar los daarvan hebben wij ook de originele Italiaanse millefiori in het assortiment.
Ontelbaar veel verschillende figuurtjes zoals bloemetjes, hartjes, rondjes, vierkantjes en nog veel meer,
in heel veel verschillende kleuren en formaten.
Ze zijn er zowel in transparante en opake (niet-transparante) uitvoeringen.

Wat kun je met deze Italiaanse millefiori doen?
Uiteraard schitterende sieraden maken met behulp van de HotPot, door ze allemaal te combineren.
Omdat ze zowel per soort als in mix-zakjes te koop zijn, bepaal je helemaal zelf hoe jouw unieke
millefiori-sieraden eruit zien.

Wat kun je NIET met deze Italiaanse millefiori?
Je kunt ze niet samensmelten met het ‘gewone” HotPot glas.
De Italiaanse millefiori hebben een uitzettingscoëfficiënt (COE) van 104, waardoor ze niet “compatible”
zijn met ander glas. Wél is er helder basisglas van dezelfde COE-104 beschikbaar, zodat je de
figuurtjes óp, ónder of zelfs tússen glasplaatjes kunt smelten.
Omdat de millefiori zó schitterend zijn, heb je er ook helemaal geen andere kleuren glas bij nodig!

Tips en ideeën
Bij het INFO CENTRUM op de website www.microwave-hotpot.com vindt je ook een Tipsheet voor het
werken met de millefiori in de HotPot. Hierop staan enkele voorbeeldjes van “voor” en “na” het fusen,
maar vooral ook praktische tips hoe je de beste en mooiste resultaten krijgt.
De mogelijkheden zijn zó uitgebreid, dat je zondermeer al snel je eigen ideeën gaat uitwerken!

bezoek voor meer info:: www.microwave -hho
ott pot .com

Het assortiment

Transparante millefiori COE-104, 1 soort per zakje van 100 gram

8150-008 8-10 mm

8150-009 8-10 mm

8150-010 8-10 mm

8150-011 8-10 mm

8150-012 8-10 mm

8150-013 7-8 mm

8150-014 8-10 mm

8150-015 8-10 mm

Opake millefiori COE-104, 1 soort per zakje van 100 gram

8150-001 8-10 mm

8150-002 8-10 mm

8150-003 10-12 mm

8150-005 8-10 mm

8150-006 7-8 mm

8150-007 8-10 mm

8150-016 8-10 mm

8150-023 10-12 mm

8150-004 8-10 mm

bezoek voor meer info:: www.microwave -hho
ott pot .com

Mix van millefiori COE-104 – zakje 100 gram

8150-0017 5-6 mm opaak

8150-020

5-6 mm transparant

8150-024 15-20 mm transparant

8150-0018

7-8 mm opaak

8150-021 7-8 mm transparant

8150-025 15-20 mm opaak

8150-0019 10-12 mm opaak

8150-022 10-12 mm transparant

8150-030 glasplaatje
COE-104, 25x25cm
per stuk

bezoek voor meer info:: www.microwave -hho
ott pot .com

