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Kétoldalú öntapadó szőnyegragasztó szalagok

normál igénybevétel fokozott igénybevételhez 

szöveterősített kivitel

Öntapadó csúszásgátló szalag

Öntapadó csúszásgátló szalagok a csúszásveszély elkerülésére.

Nagyfokú biztonság lépcsőn, létrán, fényes padlón vagy egyéb csúszásveszélyes felületen.

Szövet ragasztószalag, erősített kivitel

Javításhoz, barkácsoláshoz, dekoráláshoz. 

Szatén felület,  finom szerkezetű, erős szövet 

anyagból. Feliratozható.

“Power” szöveterősített ragasztószalag 
Premium

Szöveterősített ragasztószalag, finom hálós szövetbetéttel.  

Nagy szakítószilárdság, jó tapadási teljesítmény, vízálló.

“Power” időjárásálló ragasztószalag, átlátszó
Átlátszó, műanyaghoz és üveghez. Szinte láthatatlan, jól ragad.

megnevezés
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

Standard szőnyegragasztó szalag 5 50 090652550000

Standard szőnyegragasztó szalag 10 50 090652105000

kiszerelés: 4 db / csomag

Standard szőnyegragasztó szalag 25 50 090652255000

kiszerelés: 3 db / csomag

Super szőnyegragasztó szalag 5 50 090650550000

Super szőnyegragasztó szalag 10 50 090650105000

kiszerelés: 4 db / csomag

Super szőnyegragasztó szalag 25 50 090650255000

kiszerelés: 3 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fekete 3 19 090612608000

fekete 3 38 090612638080

átlátszó 3 38 090612638000

kiszerelés: 6 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fekete 5 19 090610000800

kiszerelés: 6 db / csomag

fekete 5 38 090610010800

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

ezüst 10 50 090610500500

fekete 10 50 090610500800

fehér 10 50 090610500100

kiszerelés: 4 db / csomag

ezüst 25 48 090610254100

fekete 25 48 090610250800

ezüst 50 48 090610505410

fekete 50 48 090610505080

kiszerelés: 3 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

átlátszó 10 50 090610500000

kiszerelés: 4 db / csomag
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Alumínium ragasztószalag - extra vastag

Ragasztószalag 100% alumínium. Felhasználható hő- és

hangszigetelő anyagok (melegburkolás, beltéri szigetelés,

tetőtérbeépítés) leragasztásához, javításához, ill. egyéb javítási 

munkálatokhoz (háztartás, hobby, autó).

Öntapadó szalag, tetőterek és parkettázott felületek tömítésére és

szigetelésére

Alumínium ragasztószalag

Felhasználható alumíniummal bevont hő- és hangszigetelő anyagok

(melegburkolás, beltéri szigetelés, tetőtérbeépítés) ragasztásához, 

javításhoz, ill. egyéb javítási munkálatokhoz: háztartás, hobby, autó.

Alufólia ragasztószalag

Önvulkanizáló szigetelő-, tömítő- és javítószalag

Átütési szilárdság kb. 38 KV/mm. Gumi alapú szigetelőszalag kábelek,

kötések, csatlakozások vízmentes szigetelésére, fém csőhálózat

korrozióvédelmére.

“Power” technikai ragasztószalag

Kétoldalas ragasztószalag bel- és kültérre.

“Power” átlátszó ragasztószalag

Kétoldalas ragasztószalag átlátszó színben. Különösen nehéz tárgyak 

rögzítésére, bel- és kültéren egyaránt használható.

Tükörragasztó szalag

Kétoldalas öntapadó ragasztószalag tükör, tükörcsempe rögzítéséhez.

Páraálló, beltéri használatra.

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

ezüst 5 50 090689010000

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
hossz

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

ezüst 50 50 090689500000

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

ezüst 10 50 090689100000

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fekete 10 19 090669191000

kiszerelés: 6 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fekete 1,5 19 090645190000

kiszerelés: 6 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

átlátszó 1,5 19 090645010001

kiszerelés: 6 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fehér 5 19 090645000000

kiszerelés: 6 db / csomag
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Ajtótömítés - ALUMÍNIUM

• alumínium testtel, lószőr kefével

• mind sima, mind egyenetlen padlófelülethez

• bel- és kültéri használatra

• résmagasság: max. 20 mm

• öntapadó

Ajtótömítés - STANDARD

• polypropylen (műanyag) kefével

• sima és enyhén egyenetlen padlófelülethez

• bel- és kültéri használatra

• résmagasság: max. 20 mm

• öntapadó

Ajtótömítés - UNIVERSAL

• műanyag (szilikon) tömítő ajkakkal

• sima és enyhén egyenetlen padlófelülethez

• beltéri használatra, vizes helyiségekbe is

• résmagasság: max. 16 mm

• öntapadó

típus szín
hossz

(m)

magasság 

(mm)
rendelési szám

alumínium profil, lószőr szál matt ezüst 1 46 090641000000

kiszerelés: 10 db / csomag

típus szín
hossz

(m)

magasság 

(mm)
rendelési szám

műanyag profil, PP szál fehér 1 46 090646010000

műanyag profil, PP szál barna 1 46 090646070000

műanyag profil, PP szál átlátszó 1 46 090646000000

kiszerelés: 10 db / csomag

típus szín
hossz

(m)

magasság 

(mm)
rendelési szám

vinyl profil, szilikon fehér 1 44 090645010000

vinyl profil, szilikon barna 1 44 090645070000

kiszerelés: 10 db / csomag

Ajtótömítés - AUTOMATIC

• rugós szerkezetű 

• mind sima, mind egyenetlen padlófelülethez

• bel- és kültéri használatra

• résmagasság: max. 15 mm

• öntapadó

típus szín
hossz

(m)

magasság 

(mm)
rendelési szám

alumínium profil, PP szál fehér 1 42 090635653210

alumínium profil, PP szál barna 1 42 090635653220

kiszerelés: 6 db / csomag
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Kétoldalas ragasztószalag

Extra erős, átlátszó, kétoldalú ragasztószalag. Ideális poszterek, fotók, 

nyomatok rögzítésére.

PP ragasztószalag, zajmentes, rugalmas, tartós

Tépőzáras szalag, öntapadó
szín

hossz 

(cm)

szélesség 

(mm)
rendelési szám

fehér 150 20 090623010000

fekete 150 20 090623080000

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

átlátszó 10 15 090619921500

kiszerelés: 6 db / csomag

PP no noise

Fény hatására erősen fényvisszaverő hatású anyag. 

Éjszakai fényben is láthatóvá teszi a megjelölt tárgyakat.

Fényszalag
A repülőgépeken a vészkijáratok jelzésére használt anyag az 

elraktározott nappali fényt éjszaka sugározza. Azon területek jelzésére 

alkalmas, ahol fontos a biztonság, a láthatóság.

Csomagoló szalagok
szín

hossz 

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

átlátszó 66 50 090666500000

barna 66 50 090666500700

kiszerelés: 6 db / csomag

csomagolószalag adagoló 090666010000

kiszerelés: 1 db / csomag

Reflektív szalag - erős fényvisszaverő hatással
szín

hossz

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

ezüst 1,5 19 090680141000

kiszerelés: 6 db / csomag

szín
hossz

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fluoreszkáló 1,5 19 090680239000

kiszerelés: 6 db / csomag

Öntapadó jelzőszalag
Az öntapadó jelölőszalaggal jelölhet, megjelölhet és akadályokra 

figyelmeztethet.

szín
hossz

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

piros/fehér 33 60 090680333700

sárga/fekete 33 60 090680333800

kiszerelés: 6 db / csomag
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BIG DUO öntapadó bútorcsúsztató készlet
BIG DUO öntapadó bútorcsúsztató - a parkettavédő

Óvja és védi az értékes padlóburkolatot (parketta, laminált parketta,

márvány, csempe, műanyag padló). A könnyen csúszó felületnek 

köszönhetően a bútorok (székek, asztalok, stb.) puhán, halkan és 

biztonságosan mozgathatóak, anélkül, hogy a padlófelület sérülne.

Az extra erős ragasztóval ellátott Duo-filcréteg garantálja a BIG DUO 

bútorcsúsztató hosszú élettartamát. Magasság: 5 mm

szín
tartalom

(db)
rendelési szám

natúr 22 090670600220

kiszerelés: 6 db / csomag

Méretre vágott öntapadó csúsztatófilcek fényes, sima felületek védelmére
A kopásálló, erős nemezfilc védi a felületeket és segítségével a bútor könnyen, zajtalanul mozgatható. 

• speciális, erős, öntapadó hátlap

• barna és fehér színben

• kapható a járatos méretekben, ill. igény szerint méretre szabható

• használata egyszerű, por és zsírmentesítés ragasztás előtt javasolt

szín
tartalom

(db)

hosszúság 

(mm)

szélesség

(mm)

magasság 

(mm)
rendelési szám

fehér 20 - 17 3,5 090675010000

fehér 16 - 22 3,5 090676010000

fehér 8 - 28 3,5 090677010000

fehér 4 - 35 3,5 090674010000

barna 20 - 17 3,5 090675070000

barna 16 - 22 3,5 090676070000

barna 8 - 28 3,5 090677070000

fehér 16 22 22 3,5 090678010000

barna 16 22 22 3,5 090678070000

fehér 8 22 36 3,5 090662690460

fehér 1 100 200 3,5 090659010000

fehér 1 200 200 3,5 090659200100

barna 1 100 200 3,5 090659070000

barna 1 200 200 3,5 090659200700

kiszerelés: 15 db / csomag

Műanyag bútorcsúsztató padlószőnyeghez
• egyszerű szerelés

• biztos tartás, szegezhető

… fényes, sima padlókhoz

Bútorcsúsztató filc - szegezhető
• egyszerű szerelés

• kapható a járatosabb méretekben,

  szürke és fehér színekben

• biztos tartás, szegezhető biztos tartás, szeg

Szilikon ütköző
• zajelnyelő

• koppanásgátló

szín
tartalom

(db)

D
(mm)

rendelési szám

fehér 8 20 090671000000

fehér 8 24 090672000000

fehér 4 28 090673000000

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
tartalom

(db)

D
(mm)

rendelési szám

fehér 8 22 090692000000

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
tartalom

(db)

átmérő

(mm)

magasság 

(mm)
rendelési szám

átlátszó 50 8 1,6 090618000000

átlátszó 28 12 3,5 090619000000

kiszerelés: 15 db / csomag

FIX-O-MOLL



98

Ajtóütköző - csavarozható
Csavarral és tiplivel.

Műanyag

szín
tartalom

(db)

D
(mm)

rendelési szám

fehér 2 26 090637010000

bézs 2 26 090637060000

barna 2 26 090637070000

átlátszó 2 26 090637000000

kiszerelés: 5 db / csomag

Ajtóék
Rögzíti az ajtókat, ablakokat.  

Meggátolja azok becsapódását.

szín
tartalom

(db)

hosszúság

(mm)

szélesség

(mm)
rendelési szám

átlátszó 1 98 36 090636000000

kiszerelés: 6 db / csomag

Ajtóütköző - csavarozható
Csavarral és tiplivel.

Rozsdamentes acélból, polírozott kivitel.

szín
tartalom

(db)

D
(mm)

magasság

(mm)
rendelési szám

magas fényű 1 35 44 090662692400

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
tartalom

(db)
rendelési szám

átlátszó 4 (D 15/D 18) 090635666920

kiszerelés: 6 db / csomag

Fali ütköző
Öntapadó kivitel.

típus szín
tartalom

(db)

D
(mm)

rendelési szám

öntapadó vagy csavarozható fehér 2 60 090622600100

öntapadó vagy csavarozható bézs 2 60 090622600600

öntapadó vagy csavarozható barna 2 60 090622600700

öntapadó fehér 2 30 090622300100

öntapadó bézs 2 40 090622400600

kiszerelés: 5 db / csomag

szín
tartalom

(db)

D
(mm)

rendelési szám

fehér 2 25 090622320100

kiszerelés: 5 db / csomag

Ajtóütköző (mobil)
1.2 kg

szín
tartalom

(db)

D
(mm)

magasság

(mm)
rendelési szám

fényes króm 1 100 45 090662692480

kiszerelés: 12 db / csomag

Ajtóütköző kilincsre
Elasztikus műanyagból

Sarokvédő
Öntapadó kivitel.
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Habszivacs tömítés
1-1,5 mm résekhez

Univerzális habszivacs tömítés
Finom pórusú, tartósan elasztikus vinylhabszivacs-tömítés.

Öntapadó. Könnyen tömöríthető, nedvességálló.

szín
tartalom

(tekercs)

hossz

(m)

szélesség

(mm)

magasság 

(mm)
rendelési szám

fehér 2 3 10 6 090661000000

kiszerelés: 6 db / csomag

fehér 2 3 15 6 090661500000

kiszerelés: 4 db / csomag

szín
hossz

(m)

szélesség

(mm)

magasság 

(mm)
rendelési szám

antracit 2x5 15 9 090619910000

kiszerelés: 1 db / csomag

Hővisszaverő fólia fűtőtesthez
A fűtőtestből kiáramló hőenergia visszaverésével csökkenti az 

energiaveszteséget.

Szilikon tömítőszalag, öntapadó
Kádak, tusolók és mosdók illesztéseihez.

Használata alaposan megtisztított, 

zsírtalanított, száraz, sima felületen.

szín
hossz

(m)

szélesség

(cm)
rendelési szám

ezüst 1 70 090619170000

kiszerelés: 1 db / csomag

szín
hossz

(m)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fehér 3,5 30 090613801000

fehér 3,5 40 090613901000

kiszerelés: 1 db / csomag

szín
hossz

(m)

magasság 

(mm)
rendelési szám

átlátszó 1 32 090635653830

kiszerelés: 4 db / csomag

Átlátszó ajtótömítés üvegajtókhoz
- öntapadó

- átlátszó puha gumi tömítőaajkak

- résmagasság: max. 14mm
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Öntapadó függönyrúd tartó

Mini ragasztócsíkok bel- és kültérre

Kétoldalas ragasztócsík sík tárgyak, mint pl: táblák tartós rögzítéséhez. 

UV- és időjárásálló.

Öntapadó akasztók

Használata kizárólag alaposan megtisztított, zsírtalanított, száraz, 

sima felületen ajánlott.

Megastrips ragasztócsíkok

Kétoldalas öntapadó ragasztószalag-csíkok. 

Igény esetén könnyen eltávolítható. Páraálló, beltéri, fürdőszobai

használathoz is alkalmas.

Teherbírás: max. 1,5 kg

alak
tartalom

(db)

szélesség 

(mm)
hossz(mm) rendelési szám

ovális 2 34 21 090635629270

kiszerelés: 6 db / csomag

Törölköző akasztó

Prémium minőségű akasztó rozsdamentes acélból, fürdőszobai, 

konyhai használatra is.

Teherbírás: 0,75 kg

Igény esetén könnyen eltávolítható. Páraálló, beltéri, fürdőszobai

használathoz is alkalmas.

tartalom

(db)

mélység 

(mm)

szélesség

(mm)

magasság

(mm)
rendelési szám

1 23 11 60 090635629300

kiszerelés: 4 db / csomag

Ajtó és ablak kampó

Praktikus kampó rozsdamentes acélból. 

szín
tartalom

(db)

hossz 

(mm)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fehér 32 12 25 090640320000

kiszerelés: 15 db / csomag

szín
tartalom

(db)

magasság 

(mm)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fehér 4 28 19 090640100001

kiszerelés: 6 db / csomag

szín
tartalom

(db)

magasság 

(mm)

szélesség

(mm)
rendelési szám

ezüst 1 54 32 090656394100

fehér 1 54 32 090656390100

ezüst 2 43 26 090644314100

fehér 2 43 26 090644310100

kiszerelés: 5 db / csomag

szín
tartalom

(db)

D 

(mm)

magasság

(mm)
rendelési szám

fehér 4 65 13,5 090635662870

kiszerelés: 4 db / csomag

Rezgéscsillapító mosógéphez és szárítógéphez

szín
tartalom

(db)

hossz 

(mm)

szélesség

(mm)
rendelési szám

fehér 10 50 20 090635633450

kiszerelés: 15 db / csomag
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