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Baliace pásky, odvíjače

Scotch® odvíjač na baliace pásky
Ručný odvíjač baliacich pások do šírky pásky 50 mm. Rukoväť z plastu. 
Dodávaný s 2 páskami Low noise Brown 50 mm × 66 m.

Obj. kód Názov Cena €

2 MM0375 34 Scotch odvíjač na baliace pásky 25,80

Odvíjače pásky tesa®
Ručné odvíjače baliacich pások do šírky pásky 50 mm s masívnym ko-
vovým rámom. COMFORT so zaťahovacím nožom a rukoväťou z mäk-
kej gumy, u ECONOMY rukoväť z plastu. Dodávané bez pásky.

Obj. kód Názov Cena €

3 TE0063 00 Odvíjač pásky s kovovým rámom tesa® ECONOMY 15,30
4 TE0064 00 Odvíjač pásky s kovovým rámom tesa® COMFORT 19,20

Odvíjač pásky DONAU
Ručné odvíjače na pásky šírky 50 a 75 mm s  jednoduchým použitím. 
Brzdička udržuje pri lepení pásku stále napnutú, naklopením kolmo 
na krabicu pásku odtrhnete.

Obj. kód Názov Cena €

5 DO7884 99 Kovový odvíjač pásky 50 mm 8,18
6 DO7885 99 Kovový odvíjač pásky 75 mm 9,03

Odvíjač pásky tesa®
Ručný odvíjač baliacich pások do šírky pásky 50 mm. Ideálny pomocník 
pre bežné balenie zásielok v dizajne praktickej veľkosti pásky.

Obj. kód Názov Cena €

7 TE5111 20 Odvíjač pásky tesa® 11,20

Baliace pásky tesa® ECO STRONG
Polypropylénové pásky s potlačou, vyrobené zo 100% recyklovaného 
plastu. Odolné voči starnutiu a UV žiareniu. Vhodné na balenie stred-
ne ťažkých balíkov do 15 kg. Tiché odvíjanie, hrúbka 57 μm. Väčšie ba-
lenie 6 ks.

Obj. kód Názov Farba Rozmery Cena €

8 TE0581 56 Baliaca páska tesa® ECO STRONG zelená 50 mm × 66 m 5,55

9 TE0581 55 Baliaca páska tesa® ECO STRONG hnedá 50 mm × 66 m 5,55

Odvíjač pásky tesa® 6012
Univerzálny odvíjač so zúbkovým nožom na  odrezanie pásky na je-
den široký alebo dva užšie kotúče pásky. Vhodný do výroby a skladov, 
na lepenie malých balíkov, či zlepenie baliaceho papiera. Dá sa pou-
žiť súčasne s páskami rôznych šírok a je možné upevniť ho bezpečne 
na baliaci stôl pomocou dodávanej svorky alebo skrutiek. Maximálny 
priemer použitej rolky 145 mm, maximálna šírka rolky 50 mm.

Obj. kód Názov Cena €

1 TE0060 12 Odvíjač pásky tesa® 6012 80,–
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