
487  tel.: 71 78 76 900, gsm: 606 106 372, fax: 71 78 76 910, kwesto@kwesto.pl  BEZPŁATNY TRANSPORT 

•  do użytku w 
pomieszczeniach i na 
zewnątrz pomieszczeń

• stosować wyłącznie 
przy temperaturze 
powyżej 15 °C (maks. 
40 °C)

• w trzech kolorach 

 TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 

 Taśmę wykonano z folii, która po stronie zewnętrznej ma twarde 
korundowe ziarna, dolna część jest wzmocniona podkładką. Można 
ją stosować na schodach, drabinach, wokół maszyn, na mokrych 
lub śliskich powierzchniach, rusztowaniach itd. Nie zaleca się 
stosować taśmy na bardzo szorstkich, chropowatych lub włóknistych 
materiałach. Nie można jej też używać w przypadku tworzyw 
sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak polipropylen, 
polietylen, teflon itp. Taśma jest wodoodporna i odporna na działanie 
promieniowania UV. 

kolor czarny żółty żółto-czarny

długość × szerokość m × mm 18 × 50 18 × 50 18 × 50
grubość mm 1 1 1

nr 2G 461 526 2G 461 527 2G 461 528
zł 171,- 171,- 171,-

•  do szybkiego oznaczania 
niebezpiecznych miejsc i przeszkód 

 TAŚMA OSTRZEGAWCZA I ZNAKUJĄCA 

 Bardzo wysoka przyczepność i brak kurczliwości. Idealne do oznaczania 
powierzchni niebezpiecznych, przy pracach budowlanych oraz dla 
oznaczania dróg w magazynach i fabrykach. 

kolor zielono-biały czerwono-biały żółto-czarny żółto-czarny czerwono-biały

opakowanie szt. 2 2 2 36 36
materiał PCV PCV PCV PP PP
długość × szerokość m × mm 33 × 50 66 × 60 66 × 60 66 × 50 66 × 50
grubość mm 0.14 0.14 0.14 0.03 0.03

nr 2G 909 888 2G 102 036 2G 102 035 2G 100 444 2G 100 445
zł/opak. 131,- 168,- 168,- 846,- 846,-

•  dla bezpiecznej orientacji na 
wypadek braku światła

• czas poświaty warstwy 
fotoluminescencyjnej zależy od 
intensywności naświetlenia

• wszystkie opisane taśmy wykonane 
są z folii HI 150 (światłość 150 mcd/
m2 przez 10 min. wg DIN 67510) 

 TAŚMA FOTOLUMINESCENCYJNA 

dł.× szer. mm 12000 × 30 12000 × 30

typ taśmy normowana przeciwna
fotoluminescencyjny,
czarny

nr 2G 398 828 2G 398 830

zł 581,- 581,-
fotoluminescencyjny,
czerwony

nr 2G 398 829 2G 398 831

zł 581,- 581,-

•  z bardzo mocnego polietylenu
• obustronny nadruk światłotrwały 

 TAŚMA ODGRADZAJĄCA 

 Do szybkiego zabezpieczenia przeszkód i niebezpiecznych 
miejsc. Szerokość 80 mm, długość 500 m, w kartonie z 
rozwijarką. Opakowanie 2 szt. 

nr 2G 102 154 zł 231,-

 B E Z P I E C Z E Ń S T W O  I  Z N A K O W A N I E 

 zł  /szt.  2G 461 526

 171,- 

 Samoprzylepna fotoluminescencyjna taśma 
ostrzegawcza.
Wykonanie: folia HI 150 - wysokiej jakości folia 
samoprzylepna o grubości 0,1 mm, czas poświaty do 2100 
min.
Normowana - pochylenie pasów na taśmie w kierunku 
wymaganym przez obowiązujące normy. (w prawo)
Przeciwna - pochylenie pasów na taśmie w kierunku 
przeciwnym. (w lewo) 


