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Lepiace rollery

Lepiace rollery Pritt Compact
Jednorazové lepiace rollery lepia papier, kartón, fotografi e, fólie 
a umelé hmoty. Nepermanentný lepiaci roller Pritt Compact obsahu-
je opätovne odnímateľný lepiaci fi lm, ktorý drží pevne, ale po odlepe-
ní nezanecháva stopy po lepidle. Väčšie balenie po 10 ks.

Obj. kód Názov Typ Návin MJ Cena €

5 HK1204 38 Roller Compact permanentný 10 m ks 4,41
6 HK1104 69 Roller Compact nepermanentný 10 m ks 4,41

Lepiace rollery Pritt
Lepiace rollery s  vymeniteľnou náplňou na  kartón, fotografi e, fólie 
a umelé hmoty. Lepiaca páska s inovatívnou štruktúrou včelieho plás-
tu pre vynikajúce priľnutie a čisté a precízne lepenie.

Permanentný roller
Roller s permanentným (trvalým) fi lmom, ktorý umožňuje presné na-
nesenie lepidla. Väčšie balenie 10 ks.

Obj. kód Názov Typ Návin MJ Cena €

1 HK1157 21 Roller Pritt permanentný 16 m ks 6,61
2 HK1119 73 Náhradná náplň permanentná 16 m ks 4,41

Nepermanentný roller
Roller s opätovne odnímateľným lepiacim fi lmom, ktorý drží pevne, ale 
po odlepení nezanecháva stopy po lepidle. Väčšie balenie: roller 5 ks, 
náhradná náplň 10 ks.

Obj. kód Názov Typ Návin MJ Cena €

3 HK1181 20 Roller Pritt nepermanentný 16 m ks 6,61
4 HK1116 92 Náhradná náplň nepermanentná 16 m ks 4,41

Lepiace rollery tesa®

Permanentný roller s vymeniteľnou náplňou
Roller na čisté, rýchle, presné a dlhotrvajúce lepenie. Telo vyrobené 
zo 100% recyklovaných plastov, náplň zo 61% recyklovaných plastov. 
Silná priľnavosť, čisté, rýchle a trvalé spojenie, vylepšený hrot. Lepí kar-
tón, fotografi e a papier. Lepidlo s červeným odtieňom jasne ukazuje 
miesto nanášania, nosič lepidla je odolný voči pretrhnutiu. Neobsahu-
je rozpúšťadlá. Šírka stopy 8,4 mm. Väčšie balenie po 5 ks.

Obj. kód Názov Typ Návin MJ Cena €

7 TE0591 00 Roller tesa® permanentný 14 m ks 5,12
8 TE0591 10 Náhradná náplň permanentná 14 m ks 3,22

Permanentný roller jednorazový
Jednorazový roller s telom zo 100% recyklovaných plastov. Vylepšený 
hrot, extra silné lepidlo. Lepí fotografi e, lepenku, papier. Lepidlo s čer-
veným odtieňom jasne ukazuje miesto nanášania. Neobsahuje rozpúš-
ťadlá. Šírka stopy 8,4 mm. Väčšie balenie 10 ks.

Obj. kód Názov Typ Návin MJ Cena €

9 TE0590 90 Roller tesa® jednorazový permanentný 8,5 m ks 3,31

Lepiaca pečiatka
Lepiaca pečiatka s extra silným lepidlom a čistým, presným a trvalým 
lepením prináša nový spôsob veľmi rýchleho a  spoľahlivého lepenia 
papiera, kartónu a  fotografi í. Lepidlo s  červeným odtieňom ukazuje, 
kam bolo nanesené. Pri lepení papiera stačí opečiatkovať každý z ro-
hov. Celé telo lepiacej pečiatky je vyrobené z recyklovaných plastov, 
80 % obalu je z  recyklovaného kartónu. Rozmery nanesenej lepiacej 
pečiatky: 8,4   × 8,4 mm. Pečiatka je vhodná na lepenie v domácnosti, 
tvorivé práce, aj na  lepenie v kancelárii. Jednou pečiatkou nanesiete 
lepidlo až 1 100-krát.

Obj. kód Názov MJ Cena €

10 TE0590 99 Lepiaca pečiatka tesa® ks 6,16
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