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TYP
ŠÍŘKA ROLE

(cm)
DÉLKA NÁVINU

(m)
CENA
(Kč)

4997 80 100  590,-
6462 100 100 790,-
4998 120 100 890,-
4999 150 100 1 690,-

Dvouvrstvá vlnitá lepenka
- Nejpoužívanější balící materiál při balení

expedovaného zboží, které je chráněno proti
nárazu a oděru. Vlnitá lepenka je recyklovatelný
a cenově výhodný balící materiál.

TYP
ŠÍŘE ROLE

(cm)
DÉLKA NÁVINU

(m)
CENA
(Kč)

3302 50 50  890,-
3303 100 50 1 090,-

Bublinková fólie plus 
– velké bublinky (29 mm)

Bublinková fólie 
– malé bublinky (8 mm)

TYP
ŠÍŘE ROLE

(cm)  
DÉLKA NÁVINU

(m)
CENA
(Kč)

3301 50 100  190,-
6463 100 100 490,-

Bublinková fólie
- Folii lze používat v rozmezí teplot od –50 °C

do +75 °C. Folii lze snadno stříhat, krájet, sekat
nebo spojovat impulsním svařováním.

Box na utěrky
Typ: 7651

- Utěrky v praktickém zásobníku BIG GRIP s možností doplňování.

- Utěrky v perforované roli jsou tak dokonale chráněny před
prachem, nečistotami a vlhkostí a mnohostranně použitelné
utěrky jsou stále okamžitě při ruce.

- Použití: v průmyslových provozech a ve výrobě motorových
vozidel, ale i při zpracování potravin a ve velkokapacitních
kuchyních jako mobilní systém utěrek.

- K odstraňování tekutin a nečistot.

- Balení: 1 box + 1 role 200 útržků.

220/270 x 250 mm

1,5 kg

790,-

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.

ČISTÍCÍ UTĚRKY
OBALOVÉ MATERIÁLY

Typ: 6538

1 role = 500 utěrek
30 x 38 cm

85 g/m2,
perforované,
barva bílá

Typ: 6539

500 ks v kartonu 
– „Z“ složení utěrek
30 x 38 cm

85 g/m2, barva bílá

Typ: 6540

1 role = 500 utěrek
30 x 38 cm

perforované,
barva modrá

Typ: 6541

500 ks v kartonu
„Z“ složení utěrek
30 x 38 cm

barva modrá

Papírové utěrky
Typ: 5084

100% recyklovaný papír z vybraných
surovin. Vysoká schopnost vstřebání
tekutin, např. olej, voda. 
Velmi kvalitní dvouvrstvý papír
se vyznačuje velmi dobrou pevností.
Možnost využití např. v autoopravnách,
automobilkách, karosárnách atd. 

Role = 1000 utěrek 22 x 37 cm 

Papírové utěrky
Materiál odolný proti rozpouštědlům,
velmi měkký, silně savý; utěrka je schopná
vstřebat tekutiny až 7,6 násobek své
vlastní váhy, těžce roztrhatelná jak za
sucha tak za mokra, sterilizace utěrek je
možná, vícekrát použitelná, podobná
textilní utěrce.

Papírové utěrky
Vyrobena ze 100% polypropylenu. Utěrka
se používá při stírání mokrých rovných
povrchů. Velmi měkká, proto vhodná pro
velmi citlivé povrchy, absolutně nepouští
chlupy, pevná, odolná, i když je mokrá
není lehko rozrthatelná, nechá se ždímat,
vícekrát použít, velmi hospodárná.
Vhodná do tiskáren, automobilového
a elektro průmyslu.

PAPÍROVÉ ROLE LZE POUŽÍT KE VŠEM DRUHŮM STOJANŮ

Typ: 6538 Typ: 6539Typ: 6540 Typ: 6541

Typ: 5084

490,- 1 790,- 1 890,- 1 190,-Cena za 1 roli

Min. odběr 
1 balení (2 role).
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