
СКРЕПИТЕЛНИ ЛЕНТИ
 

TB 3560 DUAL LOCK
 

Прозрачна, UV устойчива. За многократен

монтаж/демонтаж. Висока здравина и устойчива

на вибрации връзка.

Цвят – прозрачна

Сдвоена дебелина – 5,7 mm

Плътност – 250 гъбки на кв. инч.

Лепило – акрилатно VHB

Брой цикли – повече от 1000 цикли

монтаж/демонтаж

Темп. диапазон – от -40°C до +93°C

Размери на ролка 
/ш/д/

25мм х 3,05м 

 

 

 

Размери на ролката
/ш/д/

25мм х 3,05м 

 

 

 

Размери на парченцата
/ш/д/

25мм х 25мм

Цена в лв./ролка без
ДДС

36,00

 

 

 

Цена за л. м
без ДДС

13,50

 

 

 

Цена в лв. за опаковка-
8бр.

без ДДС

3,50

Цена в лв./ролка с ДДС

43,20

 

 

 

Цена за л. м
с ДДС

16,20

 

 

 

Цена в лв. за опаковка-
8бр.

без ДДС

4,20

TB 3550 DUAL LOCK
 

Черна, UV устойчива. За многократен

монтаж/демонтаж. Висока здравина и устойчива

на вибрации връзка.

Цвят – черен

Сдвоена дебелина – 5,7 mm

Плътност – 250 гъбки на кв. инч.

Лепило – акрилатно VHB

Брой цикли – повече от 1000 цикли

монтаж/демонтаж

Темп. диапазон – от -40°C до +93°C

Размери на ролка 
/ш/д/

25мм х 3,05м 

 

 

Размери на ролката
/ш/д/

25мм х 3,05м 

Цена в лв./ролка без
ДДС

36,00

 

 

Цена за л. м
без ДДС

13,50

Цена в лв./ролка с ДДС

43,20

 

 

Цена за л. м
с ДДС

16,20

SJ 4570 LOW PROFILE DUAL LOCK Размери на ролка 
/ш/д/

Цена в лв./ за л.м
без ДДС

Цена в лв./за л.м
с ДДС

3M DUAL LOCK – СКРЕПИТЕЛНИ ЛЕНТИ

Скрепителните ленти Dual Lock са сложна конструкция от полипропиленови гъбки и двойнозалепваща VHB лента за здрави, устойчиви и индустриални

приложения, позволяващи многократни цикли на монтаж и демонтаж. В сглобено приложение връзката има голяма здравина на опън и срязване и се отваря

лесно при приложена сила на обелване. Залепва за разнородни материали – метал, стъкло, плочки, повечето пластмаси, композитни материали, лакирано

дърво и др.
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ПАРТНЪРС ООД

Партнърс ООД e оторизиран дилър

на 3М за България. Предлага

отлично качество на самозалепващо

фолио за рязане и печат, винили и

аксесоари на най-добра цена.

Внасяме уникално по рода си фолио

за архитектурни декорации и дизайн

на стени и стъкла.

Лидери сме на пазара на материали

за автомобилен тунинг с богата гама

карбоново фолио и такова за

цялостно облепяне.

Осигуряваме най-модерните

технологии за производство на

табели и обемни букви - алурапид,

плексиглас, алуминиеви профили и

снап системи. Светодиоди от

Samsung LED - световен лидер.

Предоставяме пълен асортимент от

3М двойнозалепващи ленти, лепила,

ПОСЛЕДНИ
ПУБЛИКАЦИИ

Интервю от Partners за
изложението …
04 ДЕК / 0 КОМЕНТАРИ

Забравете всичко,
което знаете за …
17 ОКТ / 0 КОМЕНТАРИ

Вълна от Grand
емоции връхлетя …
15 ОКТ / 0 КОМЕНТАРИ

Гранд тунинг шоу
Варна – …
08 ОКТ / 0 КОМЕНТАРИ

АРХИВ

Партнърс ООД

+ 449

След ене +1

ОПИТ И
СЪВЕТИ

Прозрачна, UV устойчива. Нископрофилна, за

свързване на леки материали. Препоръчва се за

леки некритични приложения. По-малък брой

цикли монтаж/демонтаж от високопрофилната

TB3560

Цвят – прозрачна

Сдвоена дебелина – 2,31 mm

Лепило – акрилатно VHB

Брой цикли – до 150

Темп. диапазон – от -20°C до 70°C

25мм х 45,7м

 

5,75 6,90

 

SJ 3560½ DUAL LOCK
Прозрачна, UV устойчива. За многократен

монтаж/демонтаж. Висока здравина и устойчива

на вибрации връзка.

Цвят – прозрачна

Сдвоена дебелина – 5,7 mm

Плътност – 250 гъбки на кв. инч.

Лепило – акрилатно VHB

Брой цикли – повече от 1000 цикли

монтаж/демонтаж

Темп. диапазон – от -40°C до +93°C

Размери на ролка 
/ш/д/

12,5мм х 45,7м

 

Цена в лв./ за л.м
без ДДС

7,25

Цена в лв./за л.м
с ДДС

8,70

3M SJ 3463 Dual Lock Reclosable Fastener

Скрепителни елементи за многократен монтаж и

демонтаж, произведени по технология Dual Lock.

За приложения, където е необходим

многократен и “неивдим” монтаж/демонтаж:

лицеви панели, букви и знаци, табели,

закрепване на детайли, за изложения и др.

Залепва за разнородни материали метал, стъкло,

плочки, повечето пластмаси, композитни

материали, лакирано дърво и др.

Цвят – черен

Диаметър – 20,6 mm

Вътр. отвор – 4,1 mm

Размери на ролка 
/диаметър/

20,6мм

 

Цена в лв./ролка без
ДДС

0,67

Цена в лв./ролка с ДДС

0,80

 

 

"ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Харесва ми

1 629 души харесват "ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Социална приставка на Facebook
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3М двойнозалепващи ленти, лепила,

абразиви, шкурки и специализирани

лепила на спрей.

- Избор на месец -
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