Samolepicí krytky 606-172
Materiál: PVC

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

Velikosti krytek

9 (BALENÍ 30000 ks, PLATO 60 ks)
13 (BALENÍ 10000 ks, PLATO 25 ks)
14 (BALENÍ 10000 ks, PLATO 20 ks)
16 (BALENÍ 10000 ks, PLATO 20 ks)
18 (BALENÍ 10000 ks, PLATO 20 ks)
20 (BALENÍ 9000 ks, PLATO 15 ks)
25 (BALENÍ 6000 ks, PLATO 12 ks)
35 (BALENÍ 2000 ks, PLATO 4 ks)
40 (BALENÍ 2000 ks, PLATO 4 ks)
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Přívory 236
277 16 Všetaty
CZECH REPUBLIC
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tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
internet:
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Pozn.: Přírodní barvitelná krytka jako jediná je vyrobena z ABS
a lze na ni nanášet jakoukoliv barvu či lak určený pro nábytek.
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Samolepící krytky 606-172 lze dodávat
i v rolích. Počet krytek na roli je dán jejich
velikostí. Např. u průměru 20 mm je na roli
umístěno 5010 ks krytek.

+420 315 696 770
+420 315 696 279
+420 602 209 219
sunap-plasty@sunap-plasty.cz
www.sunap-plasty.cz

PLASTOVÉ SOUČÁSTI

20

PRO

NÁBYTEK, STROJÍRENSTVÍ, KOVOVÝROBU
(cca 50 000 typů)
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Plastové nábytkové doplňky, rektifikační prvky, kluzáky, nožičky
Plastové ochranné prvky na otvory, závity, armatury, hrany, trubky
● Plastové zátky, návleky, víčka, mřížky, přísavky, průchodky, pásky
● Plastová kolečka, kladky, ložiska
● Plastové ovládací prvky, držadla, rukojeti, páčky, knoflíky
● Plastový spojovací materiál, šrouby, podložky, nýty, zděře,
hmoždinky, spony, držáky
● Plastové distanční prvky
● a mnoho dalších prvků
●
●
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Samolepicí krytky 606-034
Materiál: ABS
13 (BALENÍ 2000 ks, PLATO 20 ks)
20 (BALENÍ 900 ks, PLATO 15 ks)
Prosíme, informujte se na dodací podmínky požadovaných
odstínů. Skladové odstíny jako např. všechny 606-034-13
prodáváme po platech.

40

Doporučené skladování: v uzavřených krabicích při teplotách
kolem 20°C
Montáž: povrch čistý, hladký, nemastný a nedotýkat se lepidla
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