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3M Scotch® asztali ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus szín ragasztószalag tartozék

332-3920 C60-BK fekete Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m

332-3921 C60-ST ezüst Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m

Klasszikus adagoló, modern vonalvezetés. Az adagoló alján található gumi talpnak köszönhetően 

használat közben nem csúszkál, és nem karcolja az asztal felszínét. Kényelmesen használható több-

féle ragasztószalaggal. Feltöltve 1 tekercs Scotch Magic ragasztószalaggal.

3M Scotch® Millenium ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus ragasztószalag tartozék

332-2255 C2010 Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m

Az adagoló alján található gumi talpnak köszönhetően használat közben nem csúszkál, és nem kar-

colja az asztal felszínét. Kényelmesen használható többféle ragasztószalaggal. Feltöltve 1 tekercs 

Scotch Magic ragasztószalaggal.

3M Scotch® Pininfarina ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus szín

330-2045 SP1 ezüst

Ezüst színű, elegáns ragasztószalag adagoló, Pininfarina olasz formatervezőtől, a Pininfarina kollek-

ció része. Maximum 19 mm-es szalag adagolására alkalmas. 1 tekercs 19 mm x 33 m Scotch® Magic 

irodai ragasztószalaggal feltöltve.

3M Scotch® Dual ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus ragasztószalag tartozék

332-2250 C602
Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m

Scotch® 665 kétoldalas 12 mm x 6,3 m

Hullámvonalas tervezésű asztali adagoló egyszerre két tekercs számára, kihajtható rögzített for-

gótengellyel. Szabványos irodai ragasztószalaggal használható (legfeljebb 19 mm széles és 38 m 

hosszú, 2,54 cm-es tengelyátmérővel). Csak a Scotch® kínálatában.

Tökéletes üzleti ajándék

Párban az igazi: Scotch® NP1 (59. oldal)

Kompromisszumok nélkül
Kizárólag a Scotch® kínálatában!

19 mm

19 mm

12 mm 19 mm

19 mm
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3M Scotch® asztali ragasztószalag adagoló

rendelési kód típus szín

332-2202 1 C38 fekete

332-2207 2 C38-RP - Green Line fekete

A ragasztószalag mindig kéznél van, egykezes adagolást biztosít. A kellő stabilitás érdekében ho-

mokkal feltöltve. Maximum 19 mm-es ragasztószalaggal használható.

C38-RP: A C38 adagoló immár környezetbarát formában is elérhető. A klasszikus vonalak ezentúl 

újrafelhasznált anyagokból készülnek a környezet fenntarthatósága jegyében. Tegyen Ön is a kör-

nyezetért és válassza a „zöld” terméket.

3M Scotch® Csiga ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus ragasztószalag tartozék db/csomag

332-2231 S810 Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m 12

Az első csiga-biga, aminek az asztalon a helye! A kézi adagoló vidám színeivel remek hangulatot 

 biztosít. Feltöltve 1 tekercs Scotch Magic® ragasztószalaggal.

3M Scotch® Homokbucka ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus ragasztószalag tartozék szín

332-2241 Scotch Dune DB1 Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m kék

332-2240 Scotch Dune DT1 Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m türkiz

Formatervezett, tengeri homokkal töltött asztali adagoló. Csúszásgátló aljának köszönhetően az 

asztalon nem mozdul el. Utántölthető, maximum 19 mm széles ragasztószalaggal.

A

B

C

D

Homokbucka

Házicsiga

Ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus

380-0441 1 Dama 19/33

380-0442 2 Golf, 19/33

Kézi ragasztószalag adagoló, vegyes színekben. 19/33 mm-es ragasztószalagokhoz használható.
2

1

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

1

2

19 mm

19 mm

19 mm

19 mm
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ICO Lux asztali ragasztószalag adagoló
rendelési kód szín db/csomag

376-0370 áttetsző kék 1

376-0371 fekete 1

Nehezékkel ellátott asztali celluxtépő, mely biztosítja stabilitását és a szalag könnyű téphetőségét. 

 Talprészén szivacskorong található a bútor asztalfelületének megkímélése érdekében. Kivitelével 

harmonizál az ICO Lux ujjnedvesítő, ICO Lux írószertartó, ICO Lux ügyféltoll és ICO Lux gemkapocs-

tartó. Használható 12x10 és 19x33 ragasztószalaghoz.

ICO Wella ragasztószalag adagoló
rendelési kód szín db/csomag

376-0310 matt fekete 1

376-0311 fehér 1

Korszerű formájú, kisméretű asztali celluxtépő, melynek stabilitását súly biztosítja, így a kívánt 

hosszúságú ragasztószalag könnyen letéphető. Használható 12x10 és 19x33 ragasztószalaghoz.

B

E

C

D

A

ICO Smart ragasztószalag adagoló
rendelési kód szín db/csomag

376-0305 áttetsző fekete 1

376-0306 áttetsző kék 1

376-0307 áttetsző narancs 1

376-0308 áttetsző piros 1

Egyedülállóan új, zárható celluxtépő, mely lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag pormentes marad-

jon. Kémlelőnyílással, biztonságos vágóéllel, valamint 10 m ajándék ragasztószalaggal. Használha-

tó szalagméretek: szélesség - max. 19 mm, hosszúság - max. 33 m, átmérő - max. 60 mm.

3M Scotch® csomagzáró gép
rendelési kód típus szalag típus db/csomag

332-3915 DP-1000 50 mm x 20 m 12

Az ergonomikus kialakítású csomagolószalag adagoló segítségével gyerekjáték a nagyobb méretű 

dobozok becsomagolása is. 

Ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus

380-0421 Rainbow, 12/10

Kézi ragasztószalag adagoló, vegyes színekben.

Csomagzáró géphez

ragasztószalagot

a 145. oldalon talál.

12 mm

19 mm12 mm

19 mm12 mm

19 mm12 mm

50 mm
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A

B

C

D

3M Scotch® egykezes ragasztócsík
rendelési kód típus szín db/doboz

332-3120 94-G - asztali, tapadókoronggal vegyes   12

Könnyű, praktikus és egyszerű a ragasztás az új ragasztócsíkokkal. A Z-adagolás egykezes haszná-

latot tesz lehetővé.

Pritt „Olló nélkül” ragasztószalag
rendelési kód méret db/doboz

236-1001 19 mm / 10 m 20

A cikk-cakkos szélnek köszönhetően, a szalag olló és adagoló használata nélkül kézzel téphető. 

Biztonságos használat, kristálytiszta szalag. Alkalmazás: tekerje le a kívánt mennyiséget és kézzel 

tépje el.

3M Scotch® Magic™ ragasztószalag
rendelési kód típus kiszerelés méret db/doboz

332-3013 1 810 dobozos 12 mm / 33 m 144

332-3023 2 810 dobozos 19 mm / 33 m 144

332-3072 3 8-1975R2 2 tekercs/bliszter 19 mm / 7,5 m 12

332-3062 4 8-1975D adagolón 19 mm / 7,5 m 144

332-3063 8-1210D adagolón 12 mm / 10 m 144

A változatosan sokoldalú ragasztószalag, felragasztás után láthatatlan, fénymásolatokon észreve-

hetetlen, nem sárgul, nem öregszik, írható, könnyű letekercselni és tépni. Ideális papírlapok, füze-

tek, elszakadt könyvlapok megragasztásához, borítékok lezárására.

Láthatatlan

3

4

1

2

19 mm12 mm

10 m 33 m7,5 m

19 mm 10 m

3M Scotch® Magic™ eltávolítható ragasztószalag
rendelési kód típus kiszerelés méret db/doboz

332-3095 811 egyenként dobozolt 19 mm / 33 m 144

Scotch® Magic™ szalag visszaszedhető változata, ideális papírlapok montírozására, névjegykártyák 

ideiglenes rögzítésére. Csak a Scotch® kínálatában.

Kizárólag a Scotch® kínálatában!

19 mm 33 m
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3M Scotch® Crystal ragasztószalag
rendelési kód típus kiszerelés méret db/doboz

332-3102 1 600 dobozos 12 mm / 33 m 144

332-3109 2 600 dobozos 19 mm / 33 m 144

332-3161 3 6-1210R2 2 tekercs / bliszter 12 mm / 10 m 24

332-3151 4 6-1210D adagolón 12 mm / 10 m 144

332-3162 6-1975R2 2 tekercs / bliszter 19 mm / 7,5 m 12

Egyedülállóan átlátszó. A tökéletes megoldás, ha fontos szempont a tetszetős megjelenés. Az idő 

múlásával sem sárgul meg. Ideális eszköz ajándékok csomagolásához, címkék védelmére és perfo-

rálás megerősítésére.

3

B

D

C

A

3M Scotch® Magic Tape Green Line ragasztószalag
rendelési kód típus termék kód méret torony/csomag

332-3130 1 minitorony 3 tekercs 900-1933-3 19 mm / 33 m 48

332-3131 2 torony 9 tekercs 900-1933-9 19 mm / 33 m 12

A Scotch® Magic™ ragasztószalagok hosszú évek óta természetes szálakból készülnek oldószermen-

tes eljárással. A környezetvédelem jegyében további innováció, hogy a csomagolás mellett a ragasz-

tószalag magja is újrafelhasznált papírból készül. Használatával Ön is hozzájárulhat a fenntartható 

környezet megvalósításához..

1

2

Nopi ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/csomag

360-5001 transzparens 12 mm / 10 m 12

Általános lezáró ragasztáshoz. Átlátszó változatban. Tesa alapanyag.

Aero ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/doboz

360-0521 transzparens 12 mm / 10 m 80

360-0861 kristály 19 mm / 33 m 35

360-0871 transzparens 19 mm / 33 m 35

Átlátszó ragasztószalag irodai használatra.

1 2

Kristálytiszta

4
19 mm12 mm

10 m 33 m7,5 m

19 mm 33 m

K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

12 mm 10 m

19 mm12 mm 10 m 33 m
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Aero ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/csomag

360-1221 transzparens 25 mm / 66 m 6

360-1211 Havanna barna 25 mm / 66 m 6

360-1511 Havanna barna 48 mm / 60 m 6

360-1521 transzparens 48 mm / 60 m 6

Hagyományos csomagolószalag, barna és átlátszó kivitelben.

Sintertop acryl ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/csomag

360-1535 transzparens 12 mm / 10 m 12

360-1536 transzparens 19 mm / 33 m 8

360-1527 transzparens 48 mm / 60 m 6

360-1528 Havanna barna 48 mm / 60 m 6

Hagyományos csomagolószalag, barna és átlátszó kivitelben.

3M Scotch® ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/csomag

332-3851 Havanna barna 50 mm / 66 m 6

332-3852 átlátszó 50 mm / 66 m 6

332-3855 Havanna barna 50 mm / 20 m 36 

332-3853 átlátszó 50 mm / 20 m 36 

Klasszikus csomagolószalag kartondobozok lezárásához.

3M Tartan® ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/csomag

332-6362 Havanna barna 50 mm / 66 m 6

332-6363 átlátszó 50 mm / 66 m 6

Hagyományos csomagolószalag Havanna barna és átlátszó kivitelben.

Tesa ragasztószalag
rendelési kód típus méret db/csomag

360-5005 transzparens 48 mm / 66 m 6

360-5006 transzparens 48 mm / 60 m 6

360-5010 Havanna barna 48 mm / 66 m 6

360-5011 Havanna barna 48 mm / 60 m 6

Általános lezáró ragasztáshoz. Havanna barna és átlátszó változatban.

A

B

C

D

E

19 mm12 mm 10 m 33 m48 mm

25 mm 60 m 66 m48 mm

66 m50 mm

66 m50 mm

60 m 66 m48 mm

20 m
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3M Scotch® kétoldalas ragasztószalag
rendelési kód típus kiszerelés méret db/doboz

332-3503 1 136-1263R2 2 tekercs / bliszter 12 mm / 6,3 m 12

332-3502 2 136D adagolón 12 mm / 6,3 m 72

Ideális fényképek albumba való rögzítésére, kinyomtatott grafi kák papírra való rögzítésére és köny-

vek javítására. Tartós, megbízható rögzítést tesz lehetővé, és a lehető legegyszerűbben kezelhető.

Aero színes ragasztószalag
rendelési kód szín méret

360-1551 kék 48 mm x 66 m

360-1552 zöld 48 mm x 66 m

360-1553 piros 48 mm x 66 m

360-1554 sárga 48 mm x 66 m

Fényképalbumok, grafi kai munkák rögzítéséhez. Alapvetően papíralapú ragasztáshoz.

3M Scotch® szupererôs, kétoldalas ragasztószalag
rendelési kód típus méret db/csomag

332-3903 34 1915B12 19 mm x 1,5 m 1

Gyors, nagy igénybevételű, kültéri rögzítéshez, mindenfajta sima vagy durva felülethez. 15 cm-ként 

1 kg-ig tart beltéri, és 7,5 cm-ként 1 kg-ig tart kültéri alkalmazásnál.

12

Aero kétoldalas ragasztószalag
rendelési kód méret tekercs/csomag

360-1955 25 mm / 33 m 12

360-1960 50 mm / 33 m 6

Fényképalbumok, grafi kai munkák rögzítéséhez. 

Alapvetően papíralapú ragasztáshoz.

Tesa kétoldalas ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/doboz

360-5050 kétoldalas 50 mm / 50 m 36

360-5051 kétoldalas 50 mm / 25 m 24

360-5053 kétoldalas 50 mm / 10 m 36

360-5055 kétoldalas 50 mm / 5 m 36

Fényképalbumok, grafi kai munkák rögzítéséhez. 

Alapvetően papíralapú ragasztáshoz.

B

E

C

D

A

Kétoldalas

66 m48 mm

12 mm 6,3 m

19 mm 1,5 m

33 m25 mm 50 mm

5 m50 mm 10 m 25 m 50 m
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Tesa maszkolószalag
rendelési kód méret tekercs/doboz

360-5101 19 mm / 50 m 96

360-5107 38 mm / 50 m 48

360-5109 50 mm / 50 m 36

Precíziós maszkolószalagok, melyek tökéletesen alkalmasak minden fényezési és lakkozási mun-

kálathoz, ahol éles és sima festési él az elvárás. A rendkívül vékony hordozó meggátolja a festék 

átszivárgását. Az erősen kreppelt felület különösen jól alkalmazható a szűk íveken és felületeken. 

Kiváló rugalmassága és szakadás-állósága biztosítja a jó tapadást még a különösen bonyolult fe-

lületeken is.

Pattex PowerTape ragasztószalag
rendelési kód szín méret db/csomag

236-0861 ezüst 10 m 1

236-0863 fekete 10 m 1

236-0881 ezüst 25 m 1

Textilerősítésű polipropilénből készül. Könnyedén téphető.  Hosszanti irányban nagy szakítószilárd-

ságú. Vízálló. Időjárásálló, kültéri javításokhoz is használható. Fa, fém, műanyag és egyéb felülete-

ken is használható.

A-Series folyékony ragasztó
rendelési kód kiszerelés db/doboz

249-0043 50 ml 36

Sokféle anyagot ragaszt, ezért iskolai és háztartási célra egyaránt alkalmas. Gyorsan száradó oldó-

szermentes, vízbázisú általános ragasztó.

A

B

C

D

E

Giotto Gelik zselés ragasztó
rendelési kód kiszerelés db/doboz

228-1703 30 ml 26

Folyékony, univerzális ragasztó, mely oldószermentes, lemosható és ideális papírhoz, kartonhoz. 

Gyorsan száradó általános ragasztó, jól kenhető.

Pritt Sulifi x általános ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/doboz

236-0231 35 g 100

236-0233 60 g 100

236-0251 35 g, cseppmentes 100

Sokféle anyagot ragaszt, ezért iskolai és háztartási célra egyaránt alkalmas. Gyorsan száradó általá-

nos ragasztó, jól kenhető, illetve cseppmentes gél változatban.

10 m 25 m

19 mm 50 mm38 mm 50 m
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