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DURASTRIPE SUPREME V SPECYFIKACJA
DuraStripe Supreme V jest piąta wersją 
oryginalnego produktu DuraStripe, 
zaprojektowanego specjalnie po to aby 
sprostać wymaganiom zmieniającego się 
rynku handlowego. Klej na taśmach Supreme V 
zapewnia znakomite właściwości przywierające 
nawet tam gdzie powierzchnia podłóg w 
znacznym stopniu odbiega od idalnej. Jej 
niski profil oraz zaokrąglone brzegi eliminują 
większość uszkodzeń powodowanych 
poderwaniem lub ryzyko potknięć.

Nowe budynki/gładkie powierzchnie:
Porowate powierzchnie:
Stare, tłuste, brudne lub 
epoksydowe powierzchnie:
Nierówności lub płytki:
Dostępne w kształtach 5S:
Dostępne kolory/zamówione:
Standardowa szerokość w cm:
Fazowany brzeg:
Długość rolki:
Nominalna grubość:

Najlepszy
Znakomity

Znakomity
Znakomity

Tak
7 / Tak

5 - 86,5 cm
Tak

30 m
0,91 mm

DURASTRIPE X-TREME SPECYFIKACJA

DuraStripe X-Treme jest produktem 
alternatywnym dla Supreme V 
przeznaczonym dla przemysłu 
ciężkiego, zaprojektowanym specjalnie 
do wprowadzania zmian w trudnych 
warunkach. Jego wytrzymała powierzchnia 
zapobiega podrywaniu taśmy przez 
wózki widłowe i ułatwia czyszczenie. 
Fazowane krawędzie redukują zniszczenia 
powodowane przejazdem palet po 
powierzchni taśmy.

Nowe budynki/gładkie powierzchnie:
Porowate powierzchnie:
Stare, tłuste, brudne lub 
epoksydowe powierzchnie:
Nierówności lub płytki:
Dostępne w kształtach 5S:
Dostępne kolory/zamówione:
Standardowa szerokość w cm:
Fazowany brzeg:
Długość rolki:
Nominalna grubość:

Najlepszy
Znakomity

Znakomity
Znakomity

Tak
11 / Nie

5 / 7,5 / 10 cm
Tak

30 m
0,76 mm

DURASTRIPE LEAN & MEAN LEAN SPECYFIKACJA
DuraStripe Lean i Mean Lean zapewniają 
wytrzymałe rozwiązania znakowania 
powierzchni przy małych nakładach 
finansowych. DuraStripe Lean należy do tej 
samej rodziny taśm co DuraStripe Supreme, 
posiada akrylowy klej od brzegu do brzegu co 
eliminuje możliwość gromadzenia się i rozwoju 
bakterii pod taśmą. Mean Lean jest najcieńszą 
z naszych taśm o takiej samej powierzchni oraz 
kleju jak taśma Xtreme.  Produkt ten ze względu 
na niski profil nie ma fazowanych krawędzi.

Nowe budynki/gładkie powierzchnie:
Porowate powierzchnie:
Stare, tłuste, brudne lub 
epoksydowe powierzchnie:
Nierówności lub płytki:
Dostępne w kształtach 5S:
Dostępne kolory/zamówione:
Standardowa szerokość w cm:
Fazowany brzeg:
Długość rolki:
Nominalna grubość:

Mean Lean
Znakomity
Niezalecany

Niezalecany
Niezalecany

Tak
7 / Nie

5/7,5/10 cm
Nie

30 m
0,56 mm

Lean
Znakomity
Niezalecany

Niezalecany
Niezalecany

Tak
7 / Nie

5 - 86,5 cm
Nie

30 m
0,76 mm

DURASTRIPE MULTIFLEX
Europejski produkt numer jeden 
spełnia standardy wszystkich 
dostępnych obecnie na rynku 
produktów do oznaczania 
powierzchni. Produkt ten jest idealny 
w miejscach, w których natężenie 
ruchu wózków widłowych waha się 
od lekkiego do umiarkowanego.

SPECYFIKACJA
Nowe budynki/gładkie powierzchnie:
Porowate powierzchnie:
Stare, tłuste, brudne lub 
epoksydowe powierzchnie:
Nierówności lub płytki:
Dostępne w kształtach 5S:
Dostępne kolory/zamówione:
Standardowa szerokość w cm:
Fazowany brzeg:
Długość rolki:
Nominalna grubość:

Najlepszy
Zadowalający

Dobry
Dobry

Tak
7 / Nie

5 / 7,5 / 10 cm
Tak

30 m
1,0 mm
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ZNAKI DURASTRIPE
Nasze odporne na blaknięcie pod wpływem promieni 
UV znaki są idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia 
dobrej komunikacji, bezpieczeństwa oraz  umieszczania 
instrukcji 5S/Lean Manufacturing i Lockout/Tagout 
na podłogach przemysłowych. Te wytrzymałe znaki 
mogą być wykonane w systemie przyklej-&-odklej 
w wersji magnetycznej lub fluorescencyjnej. Na 
znakach DuraStripe możesz umieścić dowolną grafikę 
oraz używać ich w przemyśle ciężkim.  Aplikacja nie 
wymaga czasu, jak w przypadku malowania znaków, 
potrzebnego na osuszanie lub uporządkowanie 
pomieszczeń. Wszystkie znaki dostępne są również 
w większych formatach dla lepszej widoczności i 
ostrzegania lub upomnienia.

DURASTRIPE KSZTAŁTY
DuraStripe Kształty są idealnymi narzędziami wspierającymi program 5S, 
Six Sigma lub Visual Workplace. Ikony, znaki i figury są wykonywane z taśm 
Lean, Supreme i X-Treme. Są łatwe w instalacji i rekonfiguracji, co czyni je 
idealnymi urządzeniami wspierającymi efektywność na polu produkcyjnym. 
Nie musisz malować linii aby oznaczyć swoją podłogę, użyj łatwego i 
elastycznego programu przyklej-&-odklej.

DURASTRIPE IN-LINE PRINTING DURASTRIPE CHODNIKI  SPECYFIKACJA
DuraStripe In-Line Printing jest dostępny 
w wielu kombinacjach kolorystycznych 
oraz w wielu żywych kolorach. Ważne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa 
umieszczane są na taśmach o szerokości 5, 
7,5 i 10 cm. Taśma jest bardzo odporna na 
zmazywanie co wydłuża jej żywotność.

OSHA Kod 1910.22(b)(2) wymaga aby wszystkie 
korytarze i alejki były odpowiednio oznakowane 
dla bezpieczeństwa pieszych. Chodniki DuraStripe 
przyklej-&-odklej są łatwe w użytkowaniu, 
niedrogie i skuteczne, dlatego przynoszą 
natychmiastowe korzyści. Chodniki dostępne są 
w szerokościach do 85 cm i w 10 standardowych 
kolorach lub mogą zostać wykonane w kolorach 
na życzenie klienta aby wspomóc bezpieczeństwo 
w miejscu pracy.

Nowe budynki/gładkie powierzchnie:

Porowate powierzchnie:

Stare, tłuste, brudne lub 

epoksydowe powierzchnie:

Nierówności lub płytki:

Dostępne w kształtach 5S:

Dostępne kolory/zamówione:

Standardowa szerokość w cm:

Fazowany brzeg:

Długość rolki:

Nominalna grubość:

Najlepszy

Znakomity

Znakomity

Znakomity

Tak

3 / Tak

5 - 86,5 cm

Tak

15 m

0,93 mm

DURASTRIPE HAZARD STRIPING
Dwu-kolorowa taśma DuraStripe Hazard 
dostępna jest w 5 wariantach kolorystycznych 
(czarny/żółty, zielony/żółty, czarny/biały, 
czerwony/biały, zielony/biały) i różnych 
szerokościach.Taśma wykonana jest z 
odpornego na ścieranie i zmazywanie materiału, 
który jest idealny do oznaczania powierzchni 
wokół  urządzeń, które muszą pozostać łatwo 
dostępne przez cały czas, jak również dla wielu 
innych wizualnych oznaczeń.

SPECYFIKACJA

Nowe budynki/gładkie powierzchnie:

Porowate powierzchnie:

Stare, tłuste, brudne lub 

epoksydowe powierzchnie:

Nierówności  lub płytki:

Dostępne w kształtach 5S:

Dostępne kolory/zamówione:

Standardowa szerokość w cm:

Fazowany brzeg:

Długość rolki:

Nominalna grubość:

Lean

Znakomity

Niezalecany

Zadowalający

Niezalecany

Tak

3 / Nie

5-86,5 cm

Nie

30 m

0,76 mm

Supreme

Najlepszy

Znakomity

Znakomity

Znakomity

Tak

5 / Tak

5-86,5 cm

Tak

30 m

0,91 mm

DURASTRIPE GLOW
Taśma DuraStripe Fluorescencyjna jest 
idealnym rozwiązaniem do 
oznaczania dróg 
ewakuacyjnych i 
wyjść w przypadku 
braku prądu. 
Dostępna w 10 cm 
szerokości w kolorze 
czerwonym, żółtym 
lub białym , z 
paskiem z dodatkiem materiału 
fluorescencyjnego. Taśma fluorescencyjna 
jest zgodna ze standardami DIN67510 Class 
C, ASTM E2072-04 oraz ASTM E2030-07.
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