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Link do produktu: https://plomby.sklep.pl/plomba-crystal-premium-linkowa-plastikowa-do-licznikow-p-271.html

Plomba Crystal Premium
(linkowa, plastikowa do
liczników)
Cena brutto

0,9000 zł

Cena netto

0,7300 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Plomba Crystal Premium
Plomba linkowa Crystal Premium jest plombą o bardzo wysokim standardzie bezpieczeństwa. W porównaniu do swojego
poprzednika "Crystal +", plomba Crystal Premium posiada aż 9 (dziewięć) poziomów bezpieczeństwa. Jej niewielkie rozmiary
pozwalają na aplikacje plomby w niemal każdym miejscu, a wytrzymały, specjalny plastik polikarbonit zwany również
poliwęglanem, jest odporny na środki chemiczne oraz wysokie i niskie temperatury. Plomba zabezpieczająca Crystal Premium
wyposażona została w mechanizm, który pod wpływem światła UV zaczyna świecić w ciemności. Umożliwia to kontrolę
zabezpieczeń w niedogodnych warunkach (piwnice pozbawione światła czy ciemne pomieszczenia) pozwalając na
bezproblemowe kontrole.

Plomba plastikowa Crystal Premium posiada 8-cyfrową niepowtarzalną sekwencyjną numerację wykonaną przy pomocy lasera,
co czyni plombę odporną na warunki atmosferyczne. Możliwa jest personalizacja plomby przy pomocy nadruku logo czy
niewielkiego napisu, który również będzie wykonany w technologi światłowodowej. Do prawidłowego założenia plomby
wymagana jest linka stalowa o średnicy od 0,45 - 0,95 mm (sprzedawana osobno)

Zaleca się stosowanie personalizacji plomby dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo oraz uspokaja
użytkownika iż posiada możliwe najlepsze zabezpieczenie dostępne na rynku.
Specyfikacja:

plomba wykonana z poliwęglanu (polikarbonit)
plomba linkowa, plastikowa
średnica linki: 0,45 - 0,95 mm (sprzedawana osobno)
w standardzie plomba posiada niepowtarzalną 8-cyfrową sekwencyjną numerację
możliwość nadruku logo metodą światłowodową (laser)
9 różnych zabezpieczeń przed manipulacją
gwarantowany okres przydatności: 5 lat
Zastosowanie:
liczniki prądu, liczniki gazu i wody
transport drogowy, kolejowy i lotniczy
magazyny, ładownie, szafy zabezpieczające, sejfy
pomieszczenia służbowe, kancelarie, wyjścia ewakuacyjne,
worki do pieniędzy i dokumentów, pojemniki
Plomba Crystal Premium jest idealnym zamiennikiem dla plomb zabezpieczających typu:
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Crystal, Crystal+, Clicker, Garant, Twister, SV Twist, SV Twist Deluxe
Super Twist Seal, Roto Seal, Anchor Seal, Twist Sil 300, Twist Sil 600, Fast Sil
Twist Sil T, Click Sil 2, TWISTseal, XLP, P Seal, I-Seal

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Nadruk logo: NIE , LASER (+ 0,1200 zł )

Warunki płatności
Płatność:
Przelew - przedpłata na podstawie faktury proforma
Pobranie kurierskie
Koszty transportu:
do zamówień doliczamy 15zł netto przy płatności przelewem lub 22zł netto przy płatności kurierowi
(koszt transportu zawiera opłatę za transport oraz koszty pakowania)
Wysyłka towaru firmą kurierską DHL Express, DPD lub Pocztex48
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