
My Comfort Cutter 

  

TrueCut is een uniek nieuw snijsysteem dat verder gaat dan de mogelijkheden van andere grote merken. Het is de ultieme 
oplossing voor vaak voorkomende frustraties bij het snijden. TrueCut levert een eenvoudigere, veiligere en meer nauwkeurige 
methode voor het snijden. 

In het midden van de TrueCut zit een inkeping die past op de bijbehorende linialen. Hoe zou u het vinden om elke keer weer 
precies recht uw stoffen te snijden? Door het mes met de inkeping op de verhoging van de liniaal te zetten, kan het mes niet 
meer weg van de liniaal. Met als gevolg een recht gesneden lijn! 

  

De My Comfort Cutter voorkomt stress in je pols, nek, arm en schouders dankzij zijn ergonomische Comfort Curve Grip. Het 
biedt u meer snijkracht doordat u uw kracht boven het blad plaats. Hierdoor kost het gebruik minder moeite. 

  

Hoogtepunten van de Comfort Curve 

 Comfort Curve Grip voor ergonomsich gebruik 

 Mes werkt met liniaal spoor die u precisie en nauwkeurigheid geven 

 Aanpasbare handvat inzetstukken (inclusief mal) om je mes eigen te maken of te voorzien van je eigen naam 



 Werkt met roterende bladen van vele merken (45mm) 

 Snijblad is eenvoudig om te zetten voor zowel links- als rechtshandig gebruik 

  

Linialen 

  

12,5x12,5 inches        3x18 inches         6,5x 12,5 inches        6,5x24,5 inches            

 

 

6,5x6,5 inches           6x24 inches           9,5x9,5 inches 

  

TrueCut 360° - Cirkelsnijder 

 

Snijden van bochten en cirkels is een eitje met de TrueCut 360°! Het innovatieve ontwerp maakt het eenvoudig in gebruik en 
voorkomt dat de stof gaat kreuken of opeenhopen als je snijdt. De TrueCut 360° is ontworpen met exacte markeringen voor 
nauwkeurige cirkels. Stel de grootte van de cirkel in, vergrendel en draai de TrueCut 360° rond het middelpunt voor perfecte 
cirkels. 

 Precieze liniaalmarkeringen 

 Middelpunt vergrendeling 

 Geen stof opeenhoping 

 Clean-cut, nauwkeurige bochten en cirkels 

  

Reserve messen 



 

Verkrijgbaar per stuk, per 2 stuks of per 5 stuks. Geschikt voor zowel de comfort cutter als uw eigen merk snijmes.  

45mm 

 

Inzetmesje voor TrueCut 360° - cirkelsnijder. 

  

Slijpers 

Linear Rotary Blade Sharpener                  TrueSharpe Power Sharpener 

 

Slijpen d.m.v. het snijblad gewoon           Slijpen door het snijblad in het apparaat 

in het mes te laten.                              te leggen.Te gebruiken voor verschillende 

Van 28mm t/m 60mm                             maten en merken snijbladen.  

                                                        (28mm, 45mm en 60mm) 

  

Anti slip 



 

 


