PRODUCȚIA DE BENZI
Începutul fabricării de benzi, când s-a întâmplat și de ce?
Conștientizând necesitatea îmbunătățirii și extinderii gamei noastre de
benzi, în luna mai 2017 am decis să investim într-o nouă fabrică și să
punem bazele unei producții proprii, a patra la rând, de benzi Beorol.
După luarea deciziei, achiziționarea echipamentelor, instruirea
angajaților și formarea proceselor de producție, prima bandă Beorol
a fost produsă în data de 29 iulie 2017, și continuăm cu mândrie
producția benzilor.
Care sunt obiectivele dumneavoastră?
Obiectivele principale în fabricarea de benzi este punerea la dispoziția
clienților noștri a celei mai bune oferte. Cea mai bună ofertă înseamnă
ca le oferim clienților noștri exact ceea ce au nevoie, la o calitate și
cantitate adecvată. Scopul este de a împărți reprezentarea produselor
de înaltă calitate cu clienții noștri.
De asemenea, prin începerea producției de benzi, suntem acum
foarte competitivi pe piața internațională, unde în prezent vindem
mai mult de 70% din rolele de vopsit, pensule de vopsit și uneltele de
vopsit realizate din plastic pe care le producem, obiectivul nostru fiind
de a introduce o nouă gamă de benzi pe toate piețele.
Un fapt important este că momentan exportăm toate produsele
noastre pe 4 continente, în 43 de țări diferite, acest număr crescând
de la an la an, datorită faptului că punctul de bază al succesului nostru
îl reprezintă calitatea.

Ce țări reprezintă obiectivul dumneavoastră? De ce un început
cu o cantitate atât de mare de benzi? Care este feedback-ul de
pe piața internațională?
Totul începe în țările în care avem sucursale proprii. Aceste țări
sunt Serbia, Bosnia și Herțegovina, Ungaria, Romania, EAU (Dubai),
Macedonia, Muntenegru și, recent, noua noastră sucursală din
Rusia. Fiecare din aceste piețe este specifică, indiferent de cât de
similare par, în termeni de calitate și de prețul unui produs. Din acest
motiv, îmbunătățim cu grijă produsele, pentru a satisface nevoile
utilizatorilor finali de pe diferitele piețe.
Prin analiza de piață pe care am realizat-o acum trei ani , am ajuns
la concluzia că trebuie să ne extindem oferta în ceea ce privește
benzile de mascare, benzile pentru vopsit și benzile pentru utilizări
speciale. Un lucru de foarte mare importanță îl reprezintă faptul că am
catalogat noile benzi conform scopului exact și modului de folosire.
Prin urmare, în loc de vechile 3 niveluri de calitate din oferta noastră
pentru benzile de mascare, am îmbunătățit oferta, la 7 tipuri, fiecare
tip fiind unic și având un scop specific, pentru a asigura cea mai
bună performanță în timpul folosirii. Ave doua tipuri realizate pentru
lucrări de fațade, o bandă pentru protecția ușilor și a ferestrelor, o
bandă pentru vopsire precisă și lucrări decorative și ultima, o bandă
pentru industria auto, care are o calitate considerabil mai mare decât
majoritatea existentă pe piață.
Am extins gama benzilor cu scopuri speciale, introducând 3 benzi noi
pentru marcare și avertizare, o nouă bandă adezivă cu lungimea de
50m și o bandă dublu adezivă cu lățimea de 18mm, realizată special
pentru lucrări electrice.
Important este faptul ca acesta este doar începutul extinderii gamei
de produse și, împreună cu partenerii și clienții noștri, vom îmbunătăți
gama și urmări necesitățile pieței.

Vă prezentăm cu mândrie gama completă
de Benzi Beorol produse de Beorol. Vă prezentăm gama noastră completă, noutățile,
punctele importante și obiectivele.

Cine sunt furnizorii?
Un lucru ce caracterizează Producția Beorol, recunoscută de
clienții noștri locali și internaționali, îl reprezintă stabilitatea
nivelului de calitate. Pentru a menține același nivel de calitate
pentru noile noastre produse, a trebuit să găsim furnizori de
încredere de materie primă, care să ne împărtășească ideile.
Alegerea a fost de fapt simplă, deoarece doi producători
principali de hârtie creponată și unul din cei mai mari
producători din China de produse derivate din materiale
sintetice, operează la un nivel de calitate considerabil mai înalt
comparat cu alte surse de pe piața globală. De fapt, cooperarea
cu aceste trei companii a avut un impact în decizia de extindere
a gamei de produse și să le ofere utilizatorilor finali produse ce nu
sunt ușor de găsit pe piață. Având în vedere gama variată pe care
o au la dispoziție furnizorii noștri, se estimează o creștere a gamei
noastre de produse în viitor, fapt pentru care credem că va fi
acceptată pe scară largă de clienții noștri și utilizatorii noștri finali.

ÎN ACEST MOMENT EXPORTĂM PRODUSELE
NOASTRE ÎN 4 CONTINENTE, 43 DE ȚĂRI DIFERITE,
IAR ACEST NUMĂR CREȘTE ÎN FIECARE AN
Ce tipuri de adezivi sunt folosiți la producția de benzi?
Adezivul folosit la benzi este adesea un factor cheie pentru
performanța pe diferite suprafețe.
Există trei tipuri de adezivi cu diferite variații chimice pe care le
folosim în producția de benzi:
Solvent: adeziv pe baza de cauciuc (cauciuc natural), care asigură
cea mai bună aderență și nu lasă urme după îndepărtarea benzii.
Benzile ce sunt prevăzute cu acest tip de adeziv au cel mai mare
termen de valabilitate.
Acrilic: adeziv acrilic, caracterizat printr-o bună aderență la un
număr mare de suprafețe diferite. Durata optimă a adezivului.
Destinat în principal industriei de ambalare.
Topit la cald: adezivul prin topire la cald asigură o aderență bună
a benzii pe suprafața de lucru.

BENZI PENTRU FAȚADE la niveluri de
calitate standard și profesionale. Beorol oferă
două noi tipuri de benzi, realizate pentru exterior.
Scopul special al acestor benzi este pentru
utilizare pentru lucrări efectuate asupra fațadelor,
datorită caracteristicilor și durabilității acestora,
aceste benzi păstrându-și eficiența în condiții de
lumină directă a soarelui, în condiții fluctuante
de temperatură și umiditate.
De se sunt recomandate pentru fațade și lucrări de
exterior aceste benzi?

Beorol recomandă aceste benzi pentru lucrări efectuate la
fațade, pentru a evita problemele legate de desprindere în
condiții de temperaturi ridicate și lumină directă a soarelui.
Benzile noastre Fațade Standard și Fațade Profesională au
fost realizate pentru a fi eficiente la folosirea în exterior. Diferența
principală față de alte benzi este tipul de adeziv, care este pe
baza de solvent (cauciuc natural). Din acest motiv, nu există
oscilații în puterea de aderență din prima zi până la 48/72h după
aplicarea pe suprafață. O caracteristică importantă este faptul că
se desprinde ușor, fără a lăsa urme pe perete. De asemenea, este
important să citiți instrucțiunile de pe fiecare bandă, prezentate
prin fotografii și, conform acestora, banda poate fi lăsată pe
suprafață timp de maxim 2 zile (banda Fațade Standard) sau 3
zile (banda Fațade Profesional).

BANDA SPECIALĂ PENTRU LUCRĂRI AUTO
PROFESIONALE
Înțelegând nevoia existentă pe piață
pentru o bandă profesională pentru lucrări
de vopsire auto, Beorol introduce pentru
prima dată o bandă ce face parte din cea
mai înaltă categorie de calitate posibilă.
În plus față de rezistența la temperaturi
extrem de mari (100C), aceasta bandă este,
de asemenea, și rezistentă la apă, rezistentă la radiațiile UV, dar
posedă, de asemenea, o caracteristică importantă, ce există
doar la benzile din această categorie, și anume sistemul “Bandă
pe bandă”. Asigură aderență excelentă la lipirea unui strat de
bandă pe un alt strat. Sistemul “Bandă pe bandă” este dezvoltat
special pentru nevoile vopsitorilor din șantierele navale și
vopsitoriile de mașini care are adesea nevoie, datorită numărului
mare de colțuri neprotejate, de o bandă ce nu se desprinde la
vopsit și la uscarea în camere sau prin folosirea ventilatoarelor.
Piața ne-a confirmat dorința de a deservi complet nevoile
profesioniștilor și suntem siguri de succesul noului nostru produs.

BANDA DE MASCARE LINIA PERFECTĂ

este realizată pentru profesioniști și pentru
persoanele atente la toate detaliile în munca
lor. Cu această bandă veți vopsi într-un mod
foarte simplu cu mai multe culori pe o suprafață
foarte mică, nu se vor observa întrepătrunderi de

vopsea. Banda flexibilă/
elastică îi conferă benzii
abilitatea de a fi folosită pe
suprafețe rotunjite în lucrări
decorative. Este excelentă
pentru toate tehnicile
decorative, în special
pentru combinarea mai
multor tehnici, atunci când
este nevoie de o foarte
mare precizie în marcarea
părților pe suprafață.

BANDA DE
MASCARE PENTRU
PROTECȚIA UȘILOR ȘI
A FERESTRELOR este

destinată protecției externe
și interne a tâmplăriei
la lucrări de vopsit.
Principala caracteristică
este că nu lasă urme pe
PVC și aluminiu, și nici
pe tâmplăria de lemn,
fiind ideală în acest
scop. Ruperea ușoară a
benzii permite o precizie
mai mare la acoperirea
colțurilor și elasticitatea
hârtiei asigură acoperirea
părților inaccesibile ale
tâmplăriei. Fiind foarte
ușor de îndepărtat de pe
suprafață, această bandă
este opțiunea potrivită
pentru protecția ușilor și a
ferestrelor.

BENZI DE MARCARE
ȘI AVERTIZARE (cu și fără
aderență). În oferta noastră
am inclus 3 benzi noi,
destinate marcării, pentru
a fi ușor vizibile pe orice
suprafață. În oferta noastră
avem bandă adezivă în
combinațiile de culori
negru/galben și roșu/
alb, cu lățime de 50mm
și lungime de 33m. de
asemenea, oferim bandă
adezivă cu lățimea de
75mm, lungime de 100m,
în culorile roșu/alb.

CARACTERISTICILE BENZII

CUM ALEGEȚI BANDA POTRIVITĂ?

Pentru a efectua lucrarea precum un adevărat profesionist, trebuie să
alegeți banda potrivită. Fiecare bandă este marcată cu pictograme
pe etichetă, care prezintă scopul și caracteristicile benzii.
Pictogramele de mai jos prezintă caracteristicile și scopul tuturor
benzilor noastre!

UZ ÎN
EXTERIOR

Destinată folosirii în condiții de exterior.

UZ ÎN
INTERIOR

Destinată folosirii în interior.

UZ I
NDUSTRIAL

Destinată folosirii profesionale în industrie
– înaltă eficiență.

INDUSTRIA
AUTO

Destinată folosirii în industria auto.

ECO

Realizată din hârtie degradabilă.

FORȚA

Aderență – forța de lipire a benzii pe
suprafața tratată.

ADERENȚĂ
PE DOUĂ
PĂRȚI

Bandă dublu adezivă.

FĂRĂ URME
DE ADEZIV

După îndepărtare nu lasă urme.

TĂIERE UȘOARĂ

Mai ușor de tăiat, pentru
terminarea mai rapidă a lucrării.

80˚C

24h

hp

REZISTENȚĂ LA
TEMPERATURI
RIDICATE

Reprezintă temperatura la care poate rezista
banda, păstrându-și caracteristicile inițiale.

REZISTENȚĂ LA
RUPERE

Rezistență la rupere sub presiune.

TIMPUL RECOMANDAT PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA
BENZII

Timpul recomandat pentru îndepărtarea benzii
din momentul folosirii acesteia pe suprafață.

IZOLAȚIE
TERMICĂ

Rezistența suprafeței tratate la
temperaturi.

TREI
STRATURI

Bandă realizată din material în trei straturi.

REZISTENTĂ
LA UV

Rezistentă la radiațiile ultraviolete (UV).

PROTECȚIE
GIPS-CARTON

Destinată protejării plăcilor de gipscarton în timpul vopsirii.

PROTECȚIE UȘI
ȘI FERESTRE

Destinată protecției ușilor și ferestrelor în
timpul vopsirii.

VOPSIRE CU
LINII PRECISE

Destinată lucrărilor decorative și altor
lucrări de precizie.

ÎNALTĂ
PERFORMANȚĂ

Bandă de înaltă performanță.

ADECVATĂ
DIFERITELOR
SUPRAFEȚE

Destinată folosirii pe diferite tipuri de
suprafețe, pereți, metal, lemn, plastic.

REZISTENTĂ
LA APĂ

Bandă rezistentă la apă.

BANDĂ DE
MARCARE

Bandă în culori ușor observabile,
destinată marcării spațiilor și suprafețelor.

BANDĂ DE
AMBALARE

Destinată protejării/păstrării cutiilor și
altor tipuri de ambalaje.

BANDĂ DE MASCARE PENTRU ZUGRAVI/VOPSITORI

BANDĂ DE MASCARE PENTRU ZUGRAVI/VOPSITORI – HOBBY, DE INTERIOR
Destinată lucrărilor de vopsit in interior. Tipul adezivului este cel topit la cald,
ceea ce asigură o bună aderență a benzii la suprafața tratată. Grosimea totală
este de 125µm. Se recomandă folosirea acesteia pe suprafețele de vopsit
(pereți, plăci de gips carton). Nivel de bază în ceea ce privește forța de lipire.
Timpul recomandat pentru îndepărtarea benzii de pe suprafață este de 24h.
Rezistentă la temperaturi de 60C0. Culoare: Galbenă

FOLOSIRE ÎN
INTERIOR

DIFERITE
SUPRAFEȚE
ADEZIV LIPIT
LA CALD
GRAD BUN
DE LIPIRE

COD

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

MK18

8606102760402

18mm

33m

MK24

8606102760419

24mm

33m

MK30

8606102760426

30mm

33m

MK36

8606102760433

36mm

33m

MK48

8606102760440

48mm

33m
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BANDĂ DE MASCARE UNIVERSALĂ – UZ PROFESIONAL, ÎN INTERIOR
Pentru lucrări efectuate în interior. Tipul de adeziv este solvent (cauciuc natural),
care îi permite benzii să fie lăsată pe suprafață o perioadă mai mare de timp
înainte de îndepărtare, fără a lăsa urme de adeziv pe suprafață/ grosimea totală
este de 135µm. Se recomandă folosirea acesteia pe diferite tipuri de suprafețe
(pereți, plăci de gips carton, lemn, PVC, metal). Nivel standard în ceea ce privește
forța de lipire. Timpul recomandat pentru îndepărtarea benzii de pe suprafață
este de 48h. Rezistentă la temperaturi de 70C0. Culoare: Albă.

FOLOSIRE ÎN
INTERIOR
ADEZIV PE BAZĂ DE SOLVENT
(CAUCIUC NATURAL)

DIFERITE TIPURI DE
SUPRAFEȚE
FĂRĂ URME DE
ADEZIV

COD

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

BK18

8606102760501

18mm

33m

BK24

8606102760518

24mm

33m

BK30

8606102760525

30mm

33m

BK36

8606102760532

36mm

33m

BK48

8606102760549

48mm

33m

70C̊
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48h

BENZI PENTRU LUCRĂRI EFECTUATE LA FAȚADE

BENZI PENTRU LUCRĂRI EFECTUATE LA FAȚADE – FAȚADE STANDARD
Destinată folosirii în exterior. Tipul de adeziv este solvent (cauciuc natural),
grosimea totală a benzii este 145µm. Banda este prevăzută pentru a proteja
fațadele în timpul lucrărilor de exterior, precum și pentru diferite aplicații
la exterior. Se recomandă folosirea pe diferite tipuri de suprafețe (pereți,
plăci de gips carton, lemn, PVC, metal). Forță de aderență standard. Timpul
recomandat pentru îndepărtarea de pe suprafață este de 48h. Nu lasă urme
de adeziv. Rezistentă la temperaturi de până la 80C0. Culoare: galbenă.

REZISTĂ LA TEMPERATURI
RIDICATE
NU LASĂ URME
DE ADEZIV
DIFERITE TIPURI DE
SUPRAFEȚE
STANDARD
GERMAN

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

FASK18

COD

8606102760457

18mm

33m

FASK24

8606102760464

24mm

33m

FASK30

8606102760471

30mm

33m

FASK36

8606102760488

36mm

33m

FASK48

8606102760495

48mm

33m
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BENZI PENTRU LUCRĂRI EFECTUATE LA FAȚADE – FAȚADE PROFESIONAL
Destinată folosirii în exterior. Tipul de adeziv este solvent (cauciuc natural),
grosimea totală a benzii este 145µm. Banda este prevăzută pentru a proteja
fațadele în timpul lucrărilor de exterior, precum și pentru diferite aplicații la
exterior. Se recomandă folosirea pe diferite tipuri de suprafețe (pereți, plăci de
gips carton, lemn, PVC, metal). Forță de aderență ridicată. Timpul recomandat
pentru îndepărtarea de pe suprafață este de 72h. Rezistentă la rupere. Nu lasă
urme de adeziv. Rezistentă la temperaturi de până la 90C0. Culoare: maro.

REZISTĂ LA TEMPERATURI
RIDICATE
NU LASĂ URME
DE ADEZIV
DIFERITE TIPURI DE
SUPRAFEȚE
STANDARD
GERMAN

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

PROK18

COD

8606017656210

18mm

33m

PROK24

8606017656227

24mm

33m

PROK30

8606017656234

30mm

33m

PROK36

8606017656241

36mm

33m

PROK48

8606017656258

48mm

33m
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BENZI PENTRU PROTECȚIA UȘILOR ȘI A FERESTRELOR

BENZI PENTRU PROTECȚIA UȘILOR ȘI A FERESTRELOR – UȘI ȘI FERESTRE
Scop: protecția ușilor și a ferestrelor în timpul vopsirii. Tipul de
adeziv: solvent (cauciuc natural), grosimea totală: 130µm. Nu lasă
urme de adeziv. Banda se rupe ușor. Rezistă la temperaturi înalte
(80C0). Elasticitatea hârtiei asigură acoperirea părților inaccesibile de
tâmplărie. Forță standard de aderență. Timpul recomandat pentru
îndepărtarea de pe suprafață este de 48h. Culoare: albastră.

FOLOSIRE ÎN
INTERIOR
PROTECȚIA UȘILOR ȘI A
FERESTRELOR
ADEZIV PE BAZĂ DE SOLVENT
(CAUCIUC NATURAL)

HÂRTIE
ELASTICĂ

COD

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

DK18

8606017656265

18mm

33m

DK24

8606017656272

24mm

33m

DK30

8606017656289

30mm

33m

DK36

8606017656296

36mm

33m

DK48

8606017656302

48mm

33m

RUPERE
UȘOARĂ
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BENZI PENTRU LINII PERFECTE

BENZI PENTRU LINII PERFECTE – LINIA PERFECTĂ
Scop: vopsirea precisă a suprafețelor, lucrări decorative, protecția
plăcilor de gips carton. Tipul de adeziv: solvent (cauciuc natural),
grosimea totală: 120µm. nu lasă urme de adeziv. Este ideală pentru
tehnici decorative, în special pentru combinarea mai multor tehnici.
Banda se rupe ușor. Hârtia elastică îi conferă benzii abilitatea de a fi
folosită pe suprafețe rotunjite, la efectuarea lucrărilor decorative.
Rezistă la temperaturi ridicate (80C0). Forță standard de aderență.
Timpul recomandat înainte de îndepărtare este de 48h. Culoare: verde.

PENTRU LUCRĂRI PRECISE
DE VOPSIT
ADEZIV PE BAZĂ DE SOLVENT
(CAUCIUC NATURAL)
HÂRTIE ELASTICĂ pentru
margini și suprafețe rotunjite

NU LASĂ URME
DE ADEZIV

COD

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

PLK18

8606017656319

18mm

33m

PLK24

8606017656326

24mm

33m

PLK30

8606017656333

30mm

33m

PLK36

8606017656340

36mm

33m

PLK48

8606017656357

48mm

33m
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BENZI PENTRU LUCRĂRI DE VOPSIT MAȘINI

BENZI PENTRU LUCRĂRI DE VOPSIT MAȘINI – VOPSIT MAȘINI
Destinată vopsitorilor profesioniști de mașini. Tipul de adeziv: solvent
(cauciuc natural), grosimea totală a benzii este de 137µm. rezistentă
la radiații UV. Banda are o caracteristică “bandă pe bandă”, ceea ce
permite lipirea perfectă a mai multor straturi suprapuse, ceea ce o
face ideală pentru vopsitorii de mașini. Rezistă la temperaturi foarte
ridicate (100C0). Banda este complet impermeabilă. Forță standard
de aderență. Timpul recomandat pentru îndepărtarea de pe suprafață
este de 240h. Culoare: portocalie.

REZISTENTĂ LA TEMPERATURI
FOARTE RIDICATE

COD

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

AK18

8606017656166

18mm

33m

SISTEM “BANDĂ PE
BANDĂ”

AK24

8606017656173

24mm

33m

AK30

8606017656180

30mm

33m

UZ INDUSTRIAL

AK36

8606017656197

36mm

33m

AK48

8606017656203

48mm

33m

IMPERMEABILĂ
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BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ – BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ
Bandă dublu adezivă pe bază de polipropilenă. Forță standard de
aderență. Partea lipicioasă este colorată în alb. Nu lasă urme de adeziv.
Banda dublu adezivă este o bandă sensibilă la presiune, acoperită cu
adeziv pe ambele părți. Prevăzută pentru a ține lipite două suprafețe,
adesea într-un mod ce nu este vizibil pe produsul finit, deoarece se află
între două obiecte. Banda dublu adezivă este creată aplicând un strat
fin de adeziv pe fiecare parte a materialului.

ADERENȚĂ PE
AMBELE PĂRȚI
FĂRĂ URME
DE ADEZIV
SE TAIE UȘOR

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

DT50x10

COD

8606102760211

48mm

10m

DT38x10

8606102760242

38mm

10m

DT5

8606102760228

48mm

5m

DT18x5

8606017656012

18mm

5m

REZISTENTĂ LA
RUPERE
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BENZI DE AVERTIZARE

BANDĂ DE AVERTIZARE ROȘU-ALB
Bandă de avertizare, pentru marcare în culorile alb și roșu, cu
dimensiunile 50mm x 33m. Adeziv acrilic.

BANDĂ DE
AVERTIZARE

COD
SZOCB

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

8606102760716

50mm

33m

ADEZIV ACRILIC
FĂRĂ URME
DE ADEZIV
REZISTENTĂ LA
TĂIERE

www.beorol.com

BANDĂ DE AVERTIZARE GALBEN-NEGRU
Bandă de avertizare, pentru marcare în culorile galben și negru, cu
dimensiunile 50mm x 33m. Adeziv acrilic.

BANDĂ DE
AVERTIZARE

COD
SZOZC

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

8606102760723

50mm

33m

ADEZIV
ACRILIC
FĂRĂ URME
DE ADEZIV
REZISTENTĂ LA
TĂIERE

www.beorol.com

BANDĂ DE MARCARE

BANDĂ DE MARCARE ROȘU-ALB
Bandă de avertizare pentru marcare în culorile alb și roșu, cu
dimensiunile 75mm x 100m.

BANDĂ DE
MARCARE

COD
TZOCB

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

8606102760709

75mm

100m

REZISTENTĂ LA
TĂIERE
FĂRĂ
ADEZIV

www.beorol.com

BANDĂ DE ALUMINIU

BANDĂ DE ALUMINIU
Banda este folosită pentru lipirea țevilor de ventilație și a sistemelor
de încălzire, izolarea dispozitivelor electromagnetice și prevenirea
influențelor temperaturilor ridicate. Forță de aderență mare.
Termoizolantă.

TERMOIZOLANTĂ
REZISTENTĂ LA
TEMPERATURI SCĂZUTE

COD

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

AT10

8606102760198

50mm

10m

AT50

8606102760181

50mm

50m

DIFERITE TIPURI
DE SUPRAFEȚE
REZISTENTĂ LA
RUPERE

www.beorol.com

BANDĂ ADEZIVĂ

BANDĂ ADEZIVĂ – GRI
Folosită pentru sistemele termice și de impermeabilizare, ambalarea
obiectelor grele, lucrări de reparații și lucrări decorative. Adeziv: lipit la
cald. Banda este armată, pentru o mai mare durabilitate. Culoare: gri.

ADEZIV LIPIT
LA CALD
BANDĂ DIN 3
STRATURI ARMATE

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

TT

COD

8606102760303

48mm

10m

TT50

8606017655541

48mm

50m

FORȚĂ MARE
DE ADERENȚĂ
REZISTENTĂ LA
RUPERE

www.beorol.com

BANDĂ ADEZIVĂ – NEAGRĂ
Folosită pentru sistemele termice și de impermeabilizare, ambalarea
obiectelor grele, lucrări de reparații și decorare. Adeziv: lipit la cald.
Banda este armată, pentru o mai mare durabilitate. Culoare: neagră.

ADEZIV LIPIT
LA CALD

COD

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

TTC

8606102760556

48mm

10m

BANDĂ DIN 3 STRATURI
ARMATE
FORȚĂ MARE
DE ADERENȚĂ
REZISTENTĂ LA
RUPERE

www.beorol.com

BANDĂ DE AMBALARE

BROWN

BANDĂ DE AMBALARE – MARO
Bandă durabilă din PVC, pentru ambalare, cu adeziv acrilic. Nu lasă
urme de adeziv.

ADEZIV ACRILIC

COD
MT50x50

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

8606102760068

50mm

50m

FĂRĂ URME
DE ADEZIV
UȘOR DE TĂIAT
REZISTENTĂ LA
RUPERE

www.beorol.com

BANDĂ DE AMBALARE – TRANSPARENTĂ
Bandă durabilă din PVC, pentru ambalare, cu adeziv acrilic. Banda este
transparentă, pentru o mai bună adaptabilitate vizuală la suprafețele
de care este lipită. Nu lasă urme de adeziv.

ADEZIV ACRILIC
FĂRĂ URME
DE ADEZIV

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

S15X50

COD

8606102760273

15mm

50m

S25X50

8606102760266

25mm

50m

S50x50

8606102760075

50mm

50m

UȘOR DE TĂIAT
REZISTENTĂ LA
RUPERE

www.beorol.com

BANDĂ DE AMBALARE

COLOR

BANDĂ DE AMBALARE – COLORATĂ
Bandă durabilă din PVC, pentru ambalare, cu adeziv acrilic. Lungimea benzii
este de 50m. Banda este realizată în diferite culori, pentru o mai bună
adaptabilitate vizuală la suprafețele de care este lipită. Nu lasă urme de adeziv.

ADEZIV ACRILIC
FĂRĂ URME
DE ADEZIV
UȘOR DE TĂIAT
REZISTENTĂ LA
RUPERE

ŠIFRA: KSCR

COD

COD DE BARE

LĂȚIME

LUNGIME

STB

8606102760297

50mm

50m

KSPL

8606102760358

50mm

50m

KSCR

8606102760372

50mm

50m

KSZE

8606102760389

50mm

50m

KSZU

8606102760365

50mm

50m

ŠIFRA: STB

ŠIFRA: KSPL

www.beorol.com

ŠIFRA: KSZE

ŠIFRA: KSZU

www.beorol.com

Serbia
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Belgrad
tel/fax: 011 2564 300, 2564 303, 804 22 44,
mob: +381 063 330 146, +381 060 340 6161
e-mail: beorol@beorol.rs
Bosnia și Herțegovina
Dunavska 1c, 78000 Banja Luka
tel: +387 (0) 51 450 292
fax: +387 (0) 51 450 292
mob: +387 (0) 66 714 037
e-mail: banjaluka@beorol.com
Muntenegru
Livada Bandići bb, 81410 Danilovgrad
tel: + 382 (o) 7 8109 540
mob: +382 (0) 67 226 759
e-mail: beorolmontenegro@beorol.com
Macedonia de Nord
Beorol Macedonia
Strada 532 numar 178, Skopje
tel/fax: +389 2 615 98 90
mоb: +389 78 289 710
e-mail: beorolmakedonija@beorol.com
Ungaria
Cinkotai ut. 32, XVII, 1172 Budapesta
tel/fax: +36 1 253 00 77, +36 1 253 00 76
e-mail: beorolhungary@beorol.com
Orientul Mijlociu
Plot 598-1212, Investments Park 1, Warehouse 15, Dubai, EAU
tel: +971 56 432 0964
e-mail: beorolmiddleeast@beorol.com
Romania
Strada Calea Radnei nr 288A, 310318 Arad
tel/fax: +40 727 049 782
e-mail: beorolromania@beorol.com
Federația Rusă
Neberzhnaya Presnanskaya dom 12
123100 Moscova

ALL-NEW
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