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Papierowa tektura
Najszerzej stosowany materiał opakowaniowy.
Szeroko stosowany jako opakowanie do wysyłanych
towarów. Masa włóknista nadaje się do ponownego
przerobu, jest tanim materiałem opakowaniowym.

Folia pęcherzykowa plus 
- duże pęcherzyki (29 mm)

Folia pęcherzykowa 
- małe pęcherzyki (8 mm)

Folia pęcherzykowa
- Folia może być stosowana w zakresie

temperatur od –50 °C do +75 °C. Folię można
łatwo ciąć, ciąć, siekać lub łączyć metodą
zgrzewania impulsowego. 

Boks na ręczniki papierowe   Typ: 7651

- Ręczniki w praktycznym pojemniku BIG GRIP z możliwością
uzupełniania.

- Ręczniki w perforowanej rolce są doskonale chronione przed
kurzem, nieczystościami i wilgocią; ręczniki o wszechstronnym
zastosowaniu są stale pod ręką.

- Zastosowanie: w przemyśle, w szczególności w produkcji
pojazdów, ale również w przemyśle spożywczym i w dużych
kuchniach jako mobilny system ręczników.

- Do usuwania cieczy i nieczystości.

- Opakowanie: 1 boks + 1 rolka 200 ręczników.

220/270 x 250 mm

1,5 kg

123,00

ŚCIERKI CZYSZCZĄCE
MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

Typ: 6538
1 rolka = 500 ścierek
30 x 38 cm

85 g/m2,
perforowana, biała

Typ: 6539
500 szt. ścierek 
w kartonie złożonych
warstwami
o wymiarach 
30 x 38 cm

85 g/m2, biała

Typ: 6540

1 rolka = 500 ścierek

30 x 38 cm

perforowana,
niebieska

Typ: 6541

500 szt. ścierek
w kartonie
złożonych
warstwami
o wymiarach
30 x 38 cm, ok.
85 g/m2, niebieska

Papierowe ręczniki
Typ: 5084

Papier w 100 % z odzysku surowców
wtórnych. Duża chłonność cieczy, np. olej,
woda. Dwuwarstwowy papier o wysokiej
jakości odznacza się dużą trwałością.
Możliwość stosowania w warsztatach
samochodowych, fabrykach
samochodów, blacharniach itp.

Rolka = 1000 ścierek 22 x 37 cm

Papierowe ręczniki
Materiał odporny na rozpuszczalniki,
bardzo miękki, mocno chłonący; ścierka
może wchłonąć płyn w ilości 7,6-krotności
swojej masy własnej, trudna do podarcia
w stanie suchym i mokrym, możliwa
sterylizacja ścierek, wielokrotnego użytku,
właściwości podobne do ścierek tekstylnych.

Papierowe ręczniki
Wyprodukowana w 100 % z polipropylenu.
Ścierka do ścierania mokrych równych
powierzchni, nie gubi włosia, trwała,
odporna, nawet mokra jest trudna do
podarcia, da się wyżymać, wielokrotnego
stosowania, bardzo duże zastosowanie.
Odpowiednia dla drukarni, przemysłu
samochodowego i elektrycznego.

PAPIEROWE ROLE MOŻNA STOSOWAĆ WE WSZYSTKICH TYPACH STOJAKÓW

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

Typ: 5084

79,00 286,00 299,00 194,00Cena za 1 rolkę

Min. odbiór 
1 opakowania (2 rolki). 

TYP
SZEROK. ROLKI

(cm) 
DŁUGOŚĆ ROLKI

(m)
CENA

(zł)
3302 50 50  155,00
3303 100 50 124,00

TYP
SZEROK. ROLKI

(cm) 
DŁUGOŚĆ ROLKI

(m)
CENA

(zł)
3301 50 100  33,00
6463 100 100 64,00

TYP
SZEROK. ROLKI

(cm) 
DŁUGOŚĆ ROLKI

(m)
CENA

(zł)
4997 80 100  91,00
6462 100 100 129,00
4998 120 100 154,00
4999 150 100 232,00

Mevatec_38_321-352_11  03.01.22  15:58  Stránka 327


