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GAMĂ DE PRODUSE NĂSCUTĂ PENTRU A SATISFACE
ORICE EXIGENŢĂ:
 ACASĂ
 LA SERVICIU
 PRETUTINDENI

NASTRO PER IMBALLAGI
SCOTCH PENTRU AMBALAT
Benzi adezive
Se utilizează pentru sigilat şi ambalat cutii şi cartoane.
Banda din PVC este disponibilă în culorile bej, transparent şi alb.
Banda din polipropilenă este disponibilă în culoarea bej.
Banda din polipropilenă silenţioasă este disponibilă în culorile bej,
transparent şi alb.

DESCRIERE
POLIPROPILENĂ
SILENŢIOASĂ
Rolă 50 mm Maro Havana

CONŢINUT

AMBALARE – BUC.

50 m

72

VERNIMASK
Bandă de protecţie din hârtie rezistentă la 60 °c
VERNIMASK este o bandă adezivă specială din hârtie semicreponată, folosită pentru acoperirea şi
protejarea suprafeţelor înainte de vopsire sau zugrăvire.
VERNIMASK este ideală şi în tinichigeria auto, pentru pregătirea, izo larea şi mascarea marginilor
înainte de vopsire..
VERNIMASK Are adaptabilitate ridicată
şi
aderenţă imediată. Se îndepărtează uşor fără a
lăsa urme de adeziv.
VERNIMASK rezistă la temperaturi de peste
60 °C.
DESCRIERE
Rolă 19 mm
Rolă 25 mm
Rolă 30 mm
Rolă 50 mm

CONŢINUT
50 m
50 m
50 m
50 m

AMBALARE – BUC.
96
72
60
36

NASTRO PLASTIVIL
BANDĂ IZOLATOARE
Respectă normele CEI 15/15

NASTRO PLASTIVIL este banda adezivă autoextinctivă excelentă pentru izolarea firelor electrice .
NASTRO PLASTIVIL îşi menţine elasticitatea la temperaturi atât înalte cât şi joase.
NASTRO PLASTIVIL respectă normele CEI 15/15.

Culori: alb, roşu, gri, negru, albastru, galben/verde.

DESCRIERE
Rolă 19 mm în diverse culori

CONŢINUT
25 m

AMBALARE – BUC.
10

PARA PORTA
Apărători autoadezive împotriva curenţilor de aer
PARA PORTA este o apărătoare autoadezivă împotriva
curenţilor de aer ce se aplică pe extremitatea de jos a
uşii.
PARA PORTA este produsul ideal pentru izolarea
împotriva curentului, prafului şi agenţilor atmosferici
externi.
Realizat din PVC, PARA PORTA se aplică uşor şi
repede; este inalterabil în timp.
PARA PORTA are lungimea de 1 m.
PARA PORTA este disponibil în 2 variante:



PARA PORTA soft: prevăzut cu apărători din pâslă împotriva curenţilor de aer
PARA PORTA rigid: cu perie; disponibil şi în versiunea transparentă, care se adaptează perfect
la culoarea uşii.
DESCRIERE
SOFT
Alb
Maro închis
RIGID
Alb
Maro
Transparent
ASORTIMENT MIXT (3 culori)

CONŢINUT

AMBALARE – BUC.

1m
1m

30
30

1m
1m
1m
1m

24
24
24
24

SICUR-FIX
Bandă autoadezivă anti-alunecare
SICUR-FIX este o bandă specială anti -alunecare
sigură, durabilă, lavabilă cu apă şi detergent.
Este autoadezivă, gata de utilizat: este suficent să se
îndepărteze hârtia protectoare şi să se aplice.
Ideală pentru suprafeţele încl inate, alunecoase sau în
general periculoase.
DESCRIERE
19 mm x 60 cm
19 mm x 60 cm

CONŢINUT
3 buc.
50 buc.

AMBALARE – BUC.
12
1

