Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

RETROREFLEXNÉ PÁSKY
REFLECTON Z4 - retroreflexné pásky pre označenie uzávierok
označenie

šírka pásky

životnosť

25cm
25cm

7rokov
10rokov

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

R-700 Engineering
R-100 High Intensity

INFO TEL.
INFO TEL.

►materiál sa dodáva len na objednávku

REFLECTON Z2 - retroreflexné pásky pre označenie zábran
označenie

šírka pásky

životnosť

25cm
25cm

7rokov
10rokov

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

R-720 Engineering
R-120 High Intensity

INFO TEL.
INFO TEL.

►materiál sa dodáva len na objednávku

Retroreflexná páska bielo-červená sa používa na polep smerovacích tabúľ a zábran označujúce obchádzku Z4
alebo uzávierku Z2. Vyznačuje sa veľmi dobrými vlastnosťami a je v shode s normou EN-12899-1.
Je odolná proti pôsobeniu atmosferických vplyvov, proti oteru. Špeciálne lepidlo umožňuje aplikáciu pások
na kovové i hliníkové povrchy a na väčšinu povrchov z umelých hmôt. Páska sa vyrába v rolkách so šírkou
250mm v návinoch 50 alebo 300bm.
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ceny sú uvedené bez DPH
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Avery Graphics Conspicuity V-6700-B fólie na obrysové značenie vozidiel
označenie

pevné nadstavby
Avery Conspicuity
V-6700B

šírka pásky

návin

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

50,8mm

50m

1-49m

INFO TELEF.

►3 farebné odtiene - biela, žltá, červená
►permanentné akrylové lepidlo
►exteriérová životnosť až 8 rokov
►reflexný materiál na obrysové značenie vozidiel a reflexné grafické aplikácie
►schválené podľa normy ECE-R104-C

Avery Graphics Conspicuity V-6750-B fólie na obrysové značenie vozidiel
označenie

autoplachty
Avery Conspicuity
V-6790B

šírka pásky

návin

cena za bm pri odbere
1 rolka a viac

50,8mm

50m

1-49m

INFO TELEF.

►3 farebné odtiene - biela, žltá, červená
►permanentné akrylové lepidlo
►exteriérová životnosť až 3 roky
►reflexný materiál na obrysové značenie vozidiel a reflexné grafické aplikácie
►schválené podľa normy ECE-R104-C
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objednavky@kikaspol.eu
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