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Dvojvrstvová vlnitá lepenka
- Najpoužívanejší baliaci materiál pri balení

expedovaného tovaru, ktorý je chránený proti
nárazu a obitiu. Vlnitá lepenka je recyklovateľný
a cenovo výhodný baliaci materiál.

Bublinková fólia plus 
– veľké bublinky (29 mm)

Bublinková fólia 
– malé bublinky (8 mm)

Bublinková fólia
- Fóliu je možné používať v rozpätí teplôt

od –50 °C do +75 °C. Fóliu je možné strihať,
krájať, sekať alebo spájať impulzným zváraním.

Box na utierky
Typ: 7651

- Utierky v praktickom zásobníku BIG GRIP s možnosťou dopĺňania.

- Utierky v perforovanej rolke sú tak dokonale chránené pred
prachom, nečistotami a vlhkosťou a mnohostranne použiteľné
utierky sú stále okamžite po ruke.

- Použitie: v priemyselných prevádzkach a vo výrobe motorových
vozidiel,  ale aj pri spracovaní potravín a vo veľkokapacitných
kuchyniach ako mobilný systém utierok.

- Na odstraňovanie tekutín a nečistôt.

- Balenie: 1 box + 1 rolka 200 útržkov.

220/270 x 250 mm

1,5 kg

34,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ČISTÍCÍ UTĚRKY
OBALOVÉ MATERIÁLY

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

85 g/m2,
perforované,
farba biela

Typ: 6539
500 ks v kartóne -
„Z“ zloženie utierok
30 x 38 cm 

85 g/m2,
farba biela

Typ: 6540
1 rolka = 500 
utierok 30 x 38 cm,
perforované, 
farba modrá.

Typ: 6541
500 ks v kartóne
„Z“ zloženie utierok
30 x 38 cm,
farba modrá.

Papierové utierky  
Typ: 5084

100% recyklovaný papier z vybraných
surovín. Vysoká schopnosť vstrebávania
tekutín, napr. olej, voda. Veľmi kvalitný
dvojvrstvový papier sa vyznačuje veľmi
dobrou pevnosťou. Možnosť využitia
napr. v autoopravovniach,
automobilkách, karosárňach atď. 

Rolka = 1000 utierok 22 x 37 cm.

Papierové utierky
Materiál odolný voči rozpúšťadlám, veľmi
mäkký, silne savý, utierka je schopná
vstrebať tekutiny až 7,6 násobok svojej
vlastnej váhy, ťažko roztrhateľná ako za
sucha, tak aj za mokra, sterilizácia utierok
je možná, viackrát použiteľná, podobná
textilnej utierke.

Papierové utierky
Vyrobená zo 100% polypropylénu.
Utierka sa používa na stieranie mokrých
rovných povrchov. Veľmi mäkká, preto
vhodná na veľmi citlivé povrchy,
absolútne nepúšťa chlpy, pevná, odolná,
i keď je mokrá, nie je ľahko roztrhateľná,
dá sa žmýkať, viackrát použiť, veľmi
hospodárna. Vhodná do tlačiarní,
automobilového a elektro priemyslu.

PAPIEROVÉ ROLKY JE MOŽNÉ POUŽIŤ K VŠETKÝM DRUHOM STOJANOV

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

Typ: 5084

21,00 71,00 74,00 47,00Cena za 1 rolku

Min. odber 
1 balenie (2 rolky).

TYP
ŠÍRKA ROLKY

(cm)
DĽŽKA NÁVINU

(m)
CENA
(EUR)

4997 80 100  25,00
6462 100 100 34,00
4998 120 100 39,00
4999 150 100 58,00

TYP
ŠÍRKA ROLKY

(cm)
DĽŽKA NÁVINU

(m)
CENA
(EUR)

3301 50 100  8,00
6463 100 100 19,60

TYP
ŠÍRKA ROLKY

(cm)
DĽŽKA NÁVINU

(m)
CENA
(EUR)

3302 50 50  39,00
3303 100 50 34,00
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