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Hullámpapír
- A léghólyagok védelmezik a becsomagolt árut

a rázkódásokkal és ütésekkel szemben.

Hólyagfólia plusz - nagy hólyagok (29 mm)

Hólyagfólia - kis hólyagok (8 mm)

Hólyagfólia
- A fólia –50 °C és +75 °C közötti hőmérsékleti

tartományban használható. A fólia könnyen
felhelyezhető, vágható, darabolható, vagy
impulsive hegesztéssel ragasztható.

Tároló doboz tisztító kendőre
7651 típus

- Tartály BIG GRIP törlőkendőkre.

- A perforált tekercsben lévő törlő kendők tökéletesen védettek
a portól, piszoktól és a nedvességtől.

- Használható az iparban és a gépjárműgyártásban, de az
élelmiszeriparban is. 

- Megfelelő folyadékok és szennyeződések eltávolítására.

- Csomagolás: 1 doboz + 1 tekercs törlőkendő (200 lap).

220/270 x 250 mm

1,5 kg 10 200,-

TÖRLŐANYAGOK
CSOMAGOLÓ ANYAGOK

6538 típus

1 tekercs = 500
törlő 30 x 38 cm

85 g/m2,
perforált, 
fehér színű

6539 típus

500 db kartonban - 
„Z“ alakban
hajtogatva 30 x 38 cm
85 g/m2, 
fehér színű

6540 típus

1 tekercs = 500
törlő 30 x 38 cm,
perforált, 
kék színű

6541 típus

500 db kartonban - 
„Z“ alakban
hajtogatva 30 x 38 cm,
kék színű

Papír törlőkendők
5084 típus

100 % mértékben válogatott nyersa-
nyagokból újrahasznosított papír. Nagy
folyadékfelszívó képességű olaj és víz
esetében egyaránt. A nagyon jó
minőségű, kétrétegű papír erőssége is
jelentős. Felhasználható pl. autószerelő
és -karbantartó, valamint karosszéria
műhelyekben stb. 1 tekercs = 1000 db
22 x 37 cm méretű törlő.

Papír törlőkendők
Az anyag hígítókkal szemben ellenálló,
nagyon puha, nagy szívóképességű,
a törlő saját súlyának 7,6-szoros
mennyiségű folyadékot képes felszívni,
szárazon és nedvesen egyaránt nehezen
tépődik, fertőtleníthető, többször
felhasználható, a textil törlőkhöz hasonló. 

Papír törlőkendők
100% polipropilénből készül. Nedves és
sima felületek törlésére alkalmas. Nagyon
puha, melyből adódóan a legérzékenyebb
felületek törlésére is használható. Nem
hagy bolyhokat. Vizes állapotban sem
szakad könnyen, erős, csavarható.
Többször felhasználható, praktikuma
mellett gazdaságos. Javasolt felhasználási
terület: nyomda, jármű- és villamosipar.

A PAPÍRTEKERCSEK MINDEN FAJTA ÁLLVÁNYHOZ HASZNÁLHATÓK

6538 típus 6539 típus6540 típus 6541 típus

5084 típus

6 600,- 23 700,- 24 800,- 16 100,-Ár 1 tekercsre

Minimális vásárlás 
1 csomag (2 tekercs).

TÍPUS
A TEKERCS

SZÉLESSÉGE (cm)
AZ ANYAG

HOSSZÚSÁGA (m)
ÁR
(Ft)

4997 80 100  7 800,-
6462 100 100 10 700,-
4998 120 100 13 100,-
4999 150 100 19 600,-

TÍPUS
A TEKERCS

SZÉLESSÉGE (cm)
AZ ANYAG

HOSSZÚSÁGA (m)
ÁR
(Ft)

3301 50 100  3 000,-
6463 100 100 5 700,-

TÍPUS
A TEKERCS

SZÉLESSÉGE (cm)
AZ ANYAG

HOSSZÚSÁGA (m)
ÁR
(Ft)

3302 50 50  13 200,-
3303 100 50 10 600,-
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