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Link do produktu: https://plomby.sklep.pl/plomba-hussar-300-mm-p-6.html

Plomba HUSSAR 300 mm
Cena brutto

0,2706 zł

Cena netto

0,2200 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Plomba HUSSAR 300 mm
Plomba plastikowa HUSSAR 300 mm jest plombą o wysokim standardzie zapotrzebowania. W porównaniu z plombą o
mniejszym rozmiarze jest dłuższa, co zwiększa jej zakres działania i możliwości. 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.

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 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
plomby do śmieciarek
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

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: DOWOLNY , NIEBIESKI , POMARAŃCZOWY , CZARNY
Nadruk logo: NIE , ATRAMENT (+ 0,1107 zł ), LASER (+ 0,0861 zł ), TERMOTRANSFER (+ 0,1230 zł )
Nadruk kodu kreskowego: NIE , TERMOTRANSFER (+ 0,1230 zł ), LASER (+ 0,1476 zł )
Nadruk napisu: NIE , ATRAMENT (+ 0,1107 zł ), LASER (+ 0,0861 zł ), TERMOTRANSFER (+ 0,1230 zł )
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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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