
LANȚ ART. 104 Ø 6mm

COD PRODUS: Monocolor: Alb – roșu – galben – negru – maro –arămiu – verde* – albastru*

001040000 Bicolor: Alb/Roșu – Galben/Negru – Alb/Verde

DESCRIERE

Rezistă la intemperii, soluții saline, agenți chimici, temperaturi

între -10°C și +75°C; sunt ușoare, lavabile, izolante,

antimagnetice, inoxidabile, cu colorație încorporată și

nealterabilă, plutitoare.

UTILIZARE

Datorită caracteristicilor lor, lanțurile produse și comercializate

de CVM sunt utilizate în diferite domenii, de exemplu la:

indicatoare de circulație, indicatoare de pericol, căi ferate,

terenuri de sport, aeroporturi, camping, piscine, în școli, în

sectorul modei, îmbrăcămintei, în industrie, nautică etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:
Diametru Secțiune 6 mm
A Înălțime Za: 24 mm
B Lungime Za: 39 mm
Greutate circa 70 g/m

AMBALAJ:
33x29x50
Conținut 200 m
Greutate brută 3,600kg

NORME:
Neaplicabile
SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALEMATERIALULUI:
Toate produsele CVM sunt realizate din material plastic
adică din polietilenă cu densitate scăzută, iar coloranții
utilizați nu sunt toxici și nu conțin metale grele, fiind
conforme cu cerințele ultimelor normative europene.

MODALITĂȚI DE AMBALARE:

STANDARD
Bucăți de 25 metri ambalate în pungi de plastic transparente,
foarte pratice, lipite la cald și așezațe în cutii de carton.
Alte măsuri sunt produse la cererea clientului, fără a fi
necesară comanda unei cantități minime și fără
costuri suplimentare.

Ambalaj BOX
Împachetarea tip BOX conține 15 metri cu 10 cleme de
prindere, în cutii din plastic cu capac semi-transparent,
reutilizabile pentru depozitare.

Ambalaj SELF SERVICE
Pachet conținând 5 m cu 2 cleme de prindere în pungă de
polietilenă transparentă, cu informații ilustrate, și sistem de
agățare.

Ambalaj BOBINA
Lanțurile sunt înfășurate pe tambur având diametrul de 30
cm, diametrul găurii tamburului fiind de 8.5 cm și lărgimea de
20 cm. Bobine de 50m – cutie 100m

*Culorile deosebite sunt produse pentru o cantitate minimă de concordat
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