
OPASKI WIELORAZOWE SMART One: 140mm x 3,9mm
kulkowe otwieralne z jednym zatrzaskiem

Opaski wielorazowe SMART One (inaczej:  wielorazowe opaski szybkiego montażu, szybkozłączki,  opaski koralikowe) są produktem wielokrotnego
użytku, dzięki zastosowaniu unikalnego mechanizmu umożliwiającego proste otwieranie i demontaż. Produkowane w Niemczech z wysokiej jakości
polietylenu (materiał bardziej  miękki niż poliamid).  Posiadają specjalną konstrukcję,  która w połączeniu z okrągłym profilem zapewnia najwyższą
wytrzymałość i absolutną niezawodność. Okrągły kształt oraz brak ostrych krawędzi powodują, że opaski wielorazowe SMART One można stosować
bez obaw o uszkodzenie izolacji kabli, wiązek przewodów czy spinanych nimi worków.  Duża odporność na wahania temperatury oraz wysoka jakość
użytego materiału i wykonania wydłuża żywotność oraz sprawia, że są giętkie i mocne. Opaski wielorazowe SMART One posiadają szeroki wachlarz
zastosowań,  praktycznie  w  nieograniczonej  liczbie  branż,  m.in.  rolniczej,  ogrodniczej,  przemysłowej,  produkcyjnej,  usługowej,  instalacyjnej,
medycznej,  jak również w handlu i gospodarstwach domowych. 

Przykładowe zastosowania:    zamykanie worków i torebek; zawieszanie etykiet; mocowanie plandek i banerów reklamowych; spinanie i łączenie 
wiązek/zwojów kabli, przewodów; mocowanie drzewek, krzewów i winorośli;  mocowanie osprzętu medycznego;  
przypinanie tabliczek oznaczeniowych; 

Niektóre praktyczne przykłady z życia wziętych zastosowań są dostępne na stronie www.opaskitrytki.pl w zakładce GALERIA.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Długość (D): 140 mm

Średnica (Ś): 3,9 mm

Materiał: polietylen

Wykonanie: 1 otwór zatrzaskowy

Kolory:                                                                 czerwony, naturalny, niebieski, żółty, zielony, czarny, brązowy

Nadruk lub znakowanie laserowe: możliwe

Odporność na temperaturę: od - 40°C do + 70°C

Siła zrywania/ wyciągająca: 17 kg (170 N)

Surowce, z których wykonywane są OPASKI WIELORAZOWE SMART One (OWSO) są zgodne z FDA i spełniają wymagania następujących dyrektyw 
UE: 

 - kontakt z żywnością: 1935/2004/UE, 2023/2006/UE, 10/2011/UE,
 - odpady opakowań: 94/62/UE
 - RoHS: 2002/95/EU,
 - REACh: 1907/2006/EU 

Opakowania torebkach po: 30, 100 oraz 1000 sztuk, (na indywidualne zamówienie możliwe 
pakowanie w innych ilościach)

DYSTRYBUTOR:

WELERO Piotr Rutkiewicz
04-859 Warszawa, ul. Słotna 5a

tel. +48 691 899 651
tel. +48 693 962 619

e-mail: biuro@opaskitrytki.pl
www.opaskitrytki.pl

http://www.opaskitrytki.pl/
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