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Další sortiment

Potřebovali byste informace o jiných
variantách, formátech nebo máte dotaz
na zpracování a užití materiálů?
Zavolejte naši technickou podporu.

Sháníte podobný sortiment,
který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv
z plošných materiálů, hran
a příslušenství.

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své
práci potřebujete. Nechte se inspirovat
specializovanými brožurami
nebo časopisy plnými nápadů,
které vám usnadní vaši práci.
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Obalové
materiály

Obalové materiály
Fólie, pásky, ochranné hrany, odvíječe

15.3–15.4
15.5–15.6

Ke stažení na
www.demos-trade.com
Prohlížejte si stále aktuální katalog
v elektronické verzi, stáhněte si
certiﬁkáty, produktové informace
nebo technické listy. Informujte se
o dostupnosti materiálů,
základních cenách aj.
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15.2

Obalové materiály

Rádi byste předali zakázku v naprostém pořádku a bez zbytečných poškození a ztrát? Vyrobené kousky je potřeba
dobře připravit na převoz. Prohlédněte si

15.3

nabídku obalových materiálů – od bublinkových a strečových fólií přes papírové
hrany až po vázací a lepicí pásky. Nebuďte překvapeni, buďte připraveni.
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O B A LOV É M AT E R I Á LY

Fólie, pásky, lepenky,
ochranné hrany a odvíječe

MIRELON šířka 1100 mm, tl. 2 mm

30007

MIRELON šířka 1100 mm, tl. 3 mm

i 30010

Fólie bublinková š. 100 cm x 100 m čirá

80387

Fixační fólie 500 mm, tl. 20 µm, 2,1 Kg

80365
80383

Fixační fólie 100 mm, tl. 23 µm (granát)

80367

Fixační fólie 500 mm, tl. 23 µm, 2,3 Kg

Fixační fólie 125 mm, tl. 23 µm (granát)

114674

Fixační fólie 500 mm, tl. 23 µm, 2,1 kg černá

Balicí páska hnědá š. 25 mm (66 m)

179555

Balicí páska hnědá š. 48 mm (66 m)

170532

Balicí páska transparent š. 25 mm (66 m)

80384

Balicí páska transparent š. 48 mm (66 m)

80385

12345 Zboží je skladem

ve všech skladech

15.5

248168

Samolepicí páska Profitape 19 mm

12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně,
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích
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12345 Zboží je skladem
v Praze a Brně

i Na objednávku

O B A LOV É M AT E R I Á LY

Fólie, pásky, lepenky,
ochranné hrany a odvíječe

Maskovací páska 19 mm x 50 m x 0,12 mm, béžová

245110

Ochranné papírové hrany 35 x 35 x 2 mm – 2 m

Maskovací páska 50 mm x 50 m x 0,12 mm, béžová

245111

Ochranné papírové hrany 45 x 45 x 2 mm – 2,1 m

i 198788

Duct Tape 48 mm x 45,7 m x 0,152 mm

245112

Vlněná lepenka dvouvrstvá 1000 mm x 100 m

i 224436

i 296459

Odvíječ fixační fólie – nástrčné špunty

i 296463

i 296460

Odvíječ fixační fólie – granátků

i 296464

Odvíječ fixační fólie kovový

i 296465

Aplikátor pásek s návinem 25 m

i 262369

3M aplikátor tuplovací pásky s návinem 50 m

i 231777

Plastová vázací páska
PP 12 x 0,5 x 200 x 3100 m
Plastová vázací páska
PP 12 x 0,5 x 406 x 3000 m
Plastová vázací páska
PP 15 x 0,65 x 200 x 2000 m
Plastová vázací páska
PP 15 x 0,6 x 406 x 2000 m
Plastová vázací páska
PP 15 x 0,8 x 406 x 1500 m

i 311831

i 296458

i 296461
i 311834
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