Plomba plastikowa Hussar 300
mm
Hussar 300 Security Seal
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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Merkat - Krzysztof Kaftański
62-023 Kamionki,
Brylantowa 2 1,
Polska
Osoba kontaktowa
Marek Kujawa
m.kujawa@merkat.pl
Tel: 61-22-11-935
www.plomby.sklep.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Plomba plastikowa HUSSAR 300 mm jest plombą o wysokim standardzie
zapotrzebowania. Średnica przewleczki ("wąsa") wynosząca 2,2 mm pozwala na
założenie plomby prawie w każdym miejscu. Jest to plomba idealnie nadająca się do
plombowania plandek, krat magazynowych oraz drzwi ewakuacyjnych. Na plombie
prócz standardowej numeracji można nadrukować dowolny tekst lub logo. Zalecamy
stosowanie personalizacji plomby dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo oraz
uspokaja użytkownika iż posiada możliwe najlepsze zabezpieczenie dostępne na
rynku.

Informacje uzupełniające
Specyﬁkacja: - plomba wykonana z kopolimeru polipropylenu - plomba plastikowa z
unikalnym metalowym mechanizmem zaciskającym, łatwa do ręcznego zaciągania długość operacyjna 300mm, ﬂaga 50 x 20 mm - średnica przewleczki wynosi: 2,2
mm - w standardzie plomba posiada niepowtarzalną 8-cyfrową sekwencyjną
numerację - możliwość nadruku logo metodą termo-transferową w kolorze czarnym
lub białym Zastosowanie: - transport drogowy, kolejowy i lotniczy - magazyny, szafy
zabezpieczające, zbiorniki z paliwem, sejfy - pomieszczenia służbowe, kancelarie,
wyjścia ewakuacyjne, - worki do pieniędzy i dokumentów, pojemniki, kontenery
Plomba Hussar 300 mm jest idealnym zamiennikiem dla plomb zabezpieczających
typu: - Multi Sil 245, Multi Sil 310, Plastik Sil 2 - Plastic Seal 3, Plastic Seal 1, Plastic
Seal 5, Plastic Seal 4, Plastic Seal 8 - Universal, Bigseal, Sarima 5, mediumseal multiseal, uniseal oraz wielu innych w rozmiarze od 200 - 340 mm Karta produktu:
https://plomby.sklep.pl/plomba-hussar-300-mm-p-6.html
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Nabywcy z zagranicy
Dania
Słowacja
Czarnogóra
Francja
Łotwa
Czechy
Litwa
Niemcy

CPV
Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

Załączniki

plomba_hussar_300mm_.jpg

Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
09.07.2018

Ważna od
10.01.2018
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Branże
Handel
Transport i logistyka
Przemysł lotniczy i kosmiczny
Pozostały sprzęt transportowy
Pozostałe wyroby

Możliwy wolumen produkcji
1000000

Minimalna wartość zamówienia
35.00

Waluta
EUR

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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