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tesa SE – tradiția întâlnește modernitatea 
Inventivitate, curaj și un simț excelent al dorințelor clienților și consumatorilor – iată principalele 

fundamente pe care s-a clădit brandul tesa® în existența sa de peste 75 de ani.

De la clasicul tesafilm®, familia mărcii s-a lărgit cu peste 7.000 de produse inovative și orientate 

către client – pentru segmentele industrial și comercial și consumatorii finali. Fiind unul din 

principalii fabricanți internaționali de produse autoadezive, precum și o societate comercială 

publică independentă cu răspundere limitată în Europa, suntem reprezentați în peste 100 de țări și 

suntem lideri pe piața mondială în diverse domenii de aplicare.

tesafilm® – începutul istoriei de peste 75 de ani a brandului
Povestea de succes a tesa a început cu lansarea benzii adezive tesa® în 1936 (din 1941 tesafilm®) 

și a dispenserului de bandă adezivă care a urmat la puțin timp. De-a lungul timpului, s-a dezvoltat 

o familie care acum conține peste 300 de produse pentru consumatorii finali. Soluțiile inteligente 

tesa ușurează viața consumatorilor europeni – în școli, birouri, acasă, sau în segmentul de bricolaj. 

Multe dintre acestea au devenit clasice; nu numai tesafilm® cu al său dispenser, dar și produse 

precum banda de mascare tesa®, tesamoll®, tesapack® sau tesa Powerstrips®. 

tesa® – cercetarea aduce progres
Istoria de peste 75 de ani a brandului tesa se înrădăcinează într-o experiență bogată de dezvoltare, 

producție și comercializare de benzi autoadezive. Datorită muncii continue de cercetare, ocupăm 

acum o poziție tehnologică de vârf în numeroase domenii. Aproximativ 220 de oameni de știință 

și dezvoltatori în laboratoare din Germania, Statele Unite, China și Singapore sunt responsabili 

de nesfârșitul șir de inovații prin intermediul cărora putem satisface cerințele clienților și 

consumatorilor. Mai mult, savanții noștri se asigură de îmbunătățirea continuă a gamei existente 

de produse clasice. Cele mai recente exemple sunt tesa Powerstrips® Waterproof și noua gamă 

Powerbond® Ultra Strong – având o putere de susținere de până la 100 kg pe metru, aceasta 

este cea mai puternică bandă de montaj tesa® de până acum. tesa Powerstrips® Waterproof sunt 

concepute în mod special pentru utilizarea în medii de umezeală. Grație tehnologiei brevetate 

Powerstrips®, acestea pot fi înlăturate ulterior fără să lase vreo urmă. 

tesa® – partenerul ideal pentru consumatorii finali și de afaceri
Un element important al succesului mărcii noastre și al istoriei companiei este cooperarea 

apropiată și schimbul de experiență cu partenerii și clienții noștri. Privirea detaliată asupra 

cerințelor clienților noștri este fundația pe care sunt construite ideile și succesul nostru. Oferim 

asistență pentru dezvoltarea partenerilor noștri nu numai cu un portofoliu de produse inovative, de 

înaltă calitate la prețuri competitive, dar și cu măsuri eficiente de marketing. Clienții mulțumiți din 

numeroase țări sunt martorii succesului nostru comun.



tesa® – calitatea drept fundație a satisfacției clienților
Interacțiunea beneficiilor optime ale produselor cu cea mai înaltă calitate și fiabilitate reprezintă un 

element intrinsec al filosofiei tesa. Concentrarea asupra clienților noștri și asupra nevoilor acestora 

ne permite să urmărim în mod continuu realizarea tuturor cerințelor cu privire la produse. Toate 

facilitățile tesa din lume sunt certificate în conformitate cu sistemele de management al calității 

recunoscute pe plan internațional ISO 9001:2000. În plus, materialele alese cu atenție și verificarea 

constantă a furnizorilor asigură menținerea calității la un nivel ridicat. 

tesa® – încredere în sustenabilitate
La tesa, succesul financiar, protecția mediului și comportamentul etic sunt obiective corporatiste 

esențiale și reprezintă o continuare activă a tradiției noastre. Dezvoltarea tehnologiilor de producție 

ecologice reprezintă o componentă a acestei politici. Astăzi, deja fabricăm majoritatea produselor 

fără utilizarea solvenților. Ne asumăm în continuare și angajamentul față de durabilitate la nivelul 

produselor. Sub-marca tesa ecoLogo® a fost concepută pentru a furniza soluții deosebit de 

ecologice pe bază de materiale reciclate și resurse regenerabile: produsele noastre ecoLogo®. Încă 

de la începutul anului 2010, tesa® Stick, tesafilm® eco & clear, dispenserul manual tesa Easy Cut®, 

rollerele corectoare și cu lipici tesa®, noul mini dispenser tesafilm ecoLogo® și mini rollerul corector 

tesa ecoLogo® conferă o nuanță „verde” caselor și birourilor.

În urma lansării de succes pe piața furniturilor de birou, tesa își lărgește în mod constant gama 

de produse. Cu banda de mascare tesa® Eco Premium, banda dublu adezivă tesa® Eco Fixation, 

banda textilă tesa® Extra Power Eco Repair, precum și tesapack® eco & strong, deja prezente pe 

aceasta piață, soluțiile ecologice de benzi adezive se impun în special în magazinele de construcții 

și bricolaj – pentru mascare, fixare și reparare. Grație producției fără solvenți și utilizării de 

materiale și ambalaje ecologice sau reciclate, aceste produse participă la protecția mediului.

Mai mult, portofoliul nostru de produse conține diverse produse prin intermediul cărora 

consumatorii pot contribui la protecția mediului – de exemplu, pot economisi energie prin izolarea 

tocurilor ușilor și ferestrelor cu tesamoll®.
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Caracteristicile și/sau prezentarea produselor din acest document pot fi modificate fără anunțare prealabilă. Cu toate că acest document a fost creat cu 
atenție desăvârșită la detalii, pot apărea erori și omisiuni neintenționate. Recurgerea la acțiuni legale este exclusă.

Acest catalog vă oferă o privire de ansamblu asupra gamei tesa® pentru consumatorii est europeni. Vă rugăm 
totuși să aveți în vedere următoarele: Nu toate produsele din acest catalog sunt prezente în toate țările. Pentru 
informații suplimentare, vă rugăm să contactați partenerul local tesa.
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Produsele decorative tesa® asigură finisajul profesionist al pereților, tavanelor, geamurilor și ușilor. Produsele de mascare de înaltă calitate tesa® sunt ușor 
de utilizat, cu benzi speciale pentru diverse suprafețe și margini, precum și pentru uz interior și exterior. Gama include și benzi de tratare a suprafețelor, 
folii de protecție și Easy Cover® (un produs 2-în-1, folie de protecție și bandă de mascare).

❘❘❘Benzi de Mascare tesa® PERFECT / UNIVERSAL / PENTRU LINII CURBE

❘❘❘Specialități de Mascare tesa®

❘❘❘tesa Easy Cover® UNIVERSAL

❘❘❘Folie de protecție tesa®

Benzi de Mascare tesa®
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Banda de Mascare tesa® 
PERFECT UZ EXTERIOR

Banda de Mascare tesa®

PERFECT SENSIBIL

Bandă de mascare din hârtie foarte subțire 
pentru vopsirea extrem de uniformă a mar- 
ginilor. Potrivită și pentru zugrăveli exterioare.

❘❘ Pentru suprafețe ușor neregulate
❘❘  Îndepărtare fără reziduuri timp de 8 săptă-

mâni în aer liber
❘❘ Fără solvenți
❘❘  Fabricată în principal din materii prime 

regenerabile
❘❘  Rezistență la intemperii și UV
❘❘   Pentru zugrăveli pretențioase care trebuie  

să fie exacte și precise
❘❘ Compatibilă cu toate tipurile de vopsea

Bandă de mascare din hârtie foarte subțire 
pentru vopsirea extrem de uniformă a mar-
ginilor. Potrivită pentru vopsirea suprafețelor 
deosebit de sensibile.

❘❘ Pentru suprafețe sensibile
❘❘  Îndepărtare fără reziduuri până la 7 zile 
❘❘ Fără solvenți
❘❘  Fabricată în principal din materii prime 

regenerabile 
❘❘  Pentru zugrăveli pretențioase care trebuie  

să fie exacte și precise
❘❘ Compatibilă cu toate tipurile de vopsea

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

56500 Banda de Mascare PERFECT ambalaj carton 25 25 12 72

56250 Banda de Mascare Precizie uz Exterior ambalaj carton 25 25 12 72

56260 Banda de Mascare Precizie Sensibil ambalaj carton 25 25 12 72

Banda de Mascare tesa® 
PERFECT

Bandă specială de mascare potrivită pentru 
toate suprafețele cu 25% mai subțire decât 
benzile de mascare tesa® uzuale. Ideală pentru 
obținerea de muchii drepte; fixarea sigură nu 
permite pătrunderea vopselei sub bandă, fără 
nici o scurgere de culoare.

❘❘  Rezistență foarte bună la rupere, îndepărtare 
fără reziduuri timp de 10 zile în interior 

❘❘  Compatibilă cu toate tipurile de vopsea  
si lacuri

❘❘ Fără solvenți.
❘❘  Este formată din 48% surse regenerabile 

primare
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56460 / 56461 05085 / 05086 / 05087 / 05088 / 0508905282 / 05284

Bandă de Mascare tesa® 
STANDARD

Bandă versatilă de uz general, pentru aplicații 
simple de vopsire și mascare.
 
❘❘ Aderență bună la majoritatea suprafețelor
❘❘ Îndepărtare fără reziduuri timp de 4 zile

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

05282 Banda de Mascare UNIVERSAL ambalaj carton 50 30 10 60

05284 Banda de Mascare UNIVERSAL ambalaj carton 50 50 6 36

56460 Banda de Mascare ECO PREMIUM ambalaj carton 50 25 12 72

56461 Banda de Mascare ECO PREMIUM ambalaj carton 50 38 8 48

05085 Banda de Mascare STANDARD etichetă 50 19 16 96

05086 Banda de Mascare STANDARD etichetă 50 25 12 72

05087 Banda de Mascare STANDARD etichetă 50 30 10 60

05088 Banda de Mascare STANDARD etichetă 50 38 8 48

05089 Banda de Mascare STANDARD etichetă 50 50 6 36

Banda de Mascare tesa®  
ECO PREMIUM

Pentru vopsirea uniformă și curată a 
marginilor la interior și la exterior.

❘❘  Îndepărtare fără reziduuri timp de 10 zile în 
interior

❘❘ Compatibilă cu toate tipurile de vopsea

Benzi de Mascare tesa®

Banda de Mascare tesa®

UNIVERSAL

Banda de mascare tesa® UNIVERSAL 
pentru obtinerea de linii drepte și margini 
curate și chiar și pentru linii ușor curbate la 
vopsirea in interior și la exterior.

❘❘   Îndepărtare fără reziduuri timp de 6 zile în 
interior 

❘❘  Permite margini curate pe suprafete 
netede și ușor rugoase fără a permite 
dispersia vopselei.

❘❘ Compatibilă cu toate tipurile de vopsea
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Banda de Mascare tesa®  
pentru linii curbe

Bandă de mascare tesa® extrem de flexibilă, pentru forme curbe și 
neregulate pe suprafețe netede și aspre.

❘❘  Permite mascarea marginilor ascuţite și asigură o bună aderenţă, 
atunci când este întinsă

❘❘  Este foarte flexibilă și potrivită chiar și pentru colţurile rotunjite din 
spaţiile limitate 

❘❘ Poate fi utilizată pe suprafeţe fine și dure
❘❘  Poate fi îndepărtată fără urme, după un interval de până la 7 zile, în 

cazul amenajărilor interioare 
❘❘ Adeziv foarte puternic
❘❘ Compatibilă cu toate tipurile de vopsea

Bandă de Mascare tesa® Rezistenţă Sporită

Bandă PVC rezistentă şi durabilă, proiectată pentru vopsirea sau 
tencuirea suprafeţelor.

❘❘ Este potrivită pentru suprafeţele interioare şi exterioare uniforme
❘❘  Rezistenţă la intemperii şi UV de până la 6 săptămâni
❘❘ Se rupe manual

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

56533 Banda de Mascare pentru linii curbe ambalaj carton 25 25 12 72

55446 Bandă de Mascare Rezistenţă Sporită ambalaj carton 33 50 6 36
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05225 05255

Bandă tesa® pentru îmbinări rosturi pereți și tavan

Bandă rezistentă pentru izolarea îmbinărilor plăcilor de rigips şi pentru 
repararea pereţilor şi a tavanelor distruse.

❘❘ Poate fi utilizată pe suprafeţe curate, uscate şi fără praf
❘❘  Materialul de umplutură trebuie aplicat pe bandă şi lăsat să se usuce
❘❘ Autoadezivă 
❘❘ Bandă din fibre de sticlă, foarte rezistentă la rupere

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

05225 Acoperirea Crăpăturilor ambalaj carton 10 50 6 48

05255 Bandă pentru îmbinări rosturi pereți și tavan ambalaj carton 25 50 6 36

tesa® Acoperirea Crăpăturilor

Bandă din material textil, foarte flexibilă, folosită pentru a acoperi 
crăpăturile, îmbinările şi găurile de priză din pereţi înainte de aplicarea 
tapetului. Nu necesită material de umplutură!

❘❘ Acoperă crăpăturile şi îmbinările
❘❘ Autoadezivă 
❘❘ Grosime mica
❘❘ Vopseaua şi tapetul pot fi aplicate imediat după utilizare
❘❘ Împiedică permanent ruperea tapetului

Benzi de Mascare tesa®
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Gama de Mascare tesa® pentru vopsit

Creativ și precis cu tesa®

tesa are produsele potrivite pentru asigurarea unor rezultate profesioniste în orice activitate de vopsire sau decorare. 

Soluții pe care le puteți utiliza:

❘❘ La interior și la exterior
❘❘ Pe diverse suprafețe
❘❘ Pentru vopsit cu margini extrem de netede, în linie dreaptă sau curbă

Soluția potrivită pentru orice activitate

Tipul suprafeței

Delicată Netedă Ușor neregulată Neregulată

Tapet, furnir 
delicat

Metal, gresie, sticlă, plastic Tapet, panouri, furnir, lemn vopsit sau lăcuit Ghips, cărămidă, lemn netratat

Interior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
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Sensibil

Perfect uz 
Exterior

Perfect uz 
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Rezistenţă 
Sporită

Rezistenţă 
Sporită

Universal Rezistenţă 
Sporită

P
en

tr
u 

cu
rb

e 
cu

ra
te

și
 fo

rm
e 

ne
re

gu
la

te

Curves Curves Curves

Eco Premium Eco Premium Eco Premium

Perfect Perfect

Universal Standard Universal Standard
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57117 57116  57115 57011

Benzi de Mascare tesa®

Combinaţia convenabilă de tip 2-în-1 dintre banda de mascare tesa®, cu eficienţă dovedită, şi folia, respectiv hârtia, de protecţie tesa®,  
pentru mascarea rapidă şi facilă a suprafeţelor mari în timpul vopsirii şi renovării. tesa Easy Cover® permite mascarea marginilor ascuţite şi drepte.  
Economie de timp!

❘❘ Protejează împotriva stropilor de vopsea 
❘❘ Permite mascarea marginilor ascuţite şi drepte şi chiar şi a colţurilor uşor rotunjite
❘❘ Dispenser practic şi dispozitiv de tăiere încorporat 
❘❘ Uşor de tăiat la dimensiunea potrivită
❘❘ Folia Easy Cover®: 
 - se adaptează perfect la zona de protecție 
 - structura peliculei încetineşte curgerea vopselei
❘❘  Hârtia Easy Cover®: 

- hârtia netedă previne pătrunderea vopselei și protejează împotriva stropilor și petelor

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57117 Easy Cover® Premium, film + bandă de mascare rezervă, etichetă 17 2600 6 24

57116 Easy Cover® Premium, film + bandă de mascare rezervă, etichetă 33 1400 6 24

57115 Easy Cover® Premium, film + bandă de mascare rezervă, etichetă 33 550 6 48

57011 Easy Cover® Premium, hârtie + bandă de mascare ecoLogo® rezervă, etichetă 25 180 6 48

tesa Easy Cover®

PREMIUM Film XL
tesa Easy Cover®

PREMIUM Film L
tesa Easy Cover®

PREMIUM Film M
tesa Easy Cover ecoLogo® 
PREMIUM Paper S
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58880 / 58881 58882 / 58870 / 58871 56651 / 55614 56652 / 55616 / 56653
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Pentru protejarea suprafeţelor mari împotriva vopselei, mizeriei  
şi stropilor de lichide. De uz casnic, în activităţi de tip hobby  
şi pentru grădinărit.

❘❘ Rezistenţă la rupere
❘❘ Rezistenţă la diluanţii pentru vopselele lucioase
❘❘ Peliculă rezistentă de polietilenă
❘❘ Perforații practice la intervale de 1 m

Folie de protecție tesa® 
Universal

Folia de protecție tesa® 
Extrem de rezistentă

Combinația optimă 2-în-1 formată din bandă de mascare și folie din 
hârtie pentru mascarea rapidă și facilă a suprafețelor mari în timpul 
operațiunilor de vopsire sau zugrăvire și renovare.

❘❘ Aderență bună pe aproape orice suprafață
❘❘ Hârtie: hârtia netedă previne pătrunderea vopselei
❘❘ Folie: film din PE de înaltă densitate rezistent la vopsea
❘❘ Compatibilă cu toate tipurile de vopsea

tesa Easy Cover® 
UNIVERSAL Hârtie

tesa Easy Cover® 
UNIVERSAL Film

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

58880 Easy Cover® Universal, hârtie + bandă de mascare rezervă, etichetă 20 150 - 40

58881 Easy Cover® Universal, hârtie + bandă de mascare rezervă, etichetă 20 300 - 20

58882 Easy Cover® Universal, film + bandă de mascare rezervă, etichetă 25 550 - 40

58870 Easy Cover® Universal, film + bandă de mascare rezervă, etichetă 25 1400 - 20

58871 Easy Cover® Universal, film + bandă de mascare rezervă, etichetă 15 2600 - 20

56651 Folie de protecție, universală folie de plastic 4 5000 - 20

55614 Folie de protecție, universală folie de plastic 20 1800 - 20

56652 Folia de protecție, foarte rezistentă folie de plastic 4 5000 - 10

55616 Folia de protecție, foarte rezistentă folie de plastic 12 2000 - 10

56653 Folia de protecție, foarte rezistentă folie de plastic 25 1800 - 10
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Benzi tesa® dublu adezive

tesa® oferă soluții rapide și facile pentru montarea de mochete și podele din PVC, incluzând toate stilurile și materialele. Fie că este vorba 
de mochete din material textil, PVC, pâslă sau cu dublură din material moale - tesa® oferă soluții de încredere.

❘❘ Banda tesa® pentru pardoseli – îndepărtare fără reziduuri

❘❘ Banda tesa® pentru pardoseli – rezistență sporita

❘❘ Banda tesa® dublu adeziva – universal

❘❘Banda tesa® dublu adezivă – ECO FIXATION
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55729 / 55731 / 55735 05670 / 05671 / 05672

Banda tesa® pentru podea, cu întăritură specială, este potrivită pentru 
multe tipuri de suprafeţe sensibile și poate fi îndepărtată fără urme.

❘❘  Pentru fixarea mochetelor și pardoselilor din PVC
❘❘  Potrivită pentru numeroase tipuri de suprafețe și poate fi îndepărtată 

fără a lăsa reziduuri**
❘❘ Dublu adezivă
❘❘ Întăritură din material textil
❘❘ Ușor de rupt cu mâna
❘❘ Aderență sigură și instantanee
❘❘  Nu conţine diluanţi și este inodoră

** Avertisment: Nu este compatibilă cu podelele din piatră naturală

Banda tesa® pentru podea, de mare rezistenţă, este extrem de durabilă 
și a fost creată special pentru straturile de protecţie des utilizate și 
pentru zonele exterioare acoperite.

❘❘   Potrivită pentru toate covoarele și pentru linoleumului din PVC
❘❘  Banda dublu adezivă, foarte puternică
❘❘  Poate fi utilizată și cu sisteme de încălzire prin pardoseală
❘❘ Ușor de rupt cu mâna

Benzi tesa® dublu adezive –  
îndepărtare fără reziduuri

Banda tesa® pentru pardoseli – rezistență sporita

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

55729 Benzi dublu adezive – îndepărtare fără reziduuri ambalaj carton 5 50 6 36

55731 Benzi dublu adezive – îndepărtare fără reziduuri ambalaj carton 10 50 6 36

55735 Benzi dublu adezive – îndepărtare fără reziduuri ambalaj carton 25 50 6 36

05670 Banda pentru pardoseli – rezistență sporita etichetă semilună 5 50 6 36

05671 Banda pentru pardoseli – rezistență sporita etichetă semilună 10 50 6 36

05672 Banda pentru pardoseli – rezistență sporita etichetă semilună 25 50 6 36
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56170 / 56171 / 56172 56450 / 56451 / 56452

Banda tesa® de uz universal, dublu adezivă, ideală pentru 
așezarea covoarelor și fixarea permanentă a diverselor materiale.

❘❘  Multifuncţională: pentru fixarea covoarelor pe diverse suprafeţe, 
pentru artizanat și decorare

❘❘ Se rupe ușor cu mâna

Multifuncțională și ideală pentru fixarea carpetelor pe diferite 
suprafețe, pentru lucrări artizanale și decorațiuni.

❘❘ Dublu adeziv puternic
❘❘ Se rupe ușor cu mâna

Aspecte ecologice:
❘❘ 100% plastic reciclat
❘❘  100% material ecologic, fără agenți decoloranți
❘❘ Adeziv fără solvenți

Ambalaj:
❘❘ Folie termocolantă reciclată

Banda tesa® dublu adeziva universal Banda tesa® dublu adezivă ECO FIXATION

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

56170 Banda dublu adeziva universal etichetă semilună 5 50 6 36

56171 Banda dublu adeziva universal etichetă semilună 10 50 6 36

56172 Banda dublu adeziva universal etichetă semilună 25 50 6 24

56450 Banda dublu adezivă ECO FIXATION folie termocolantă 5 50 6 36

56451 Banda dublu adezivă ECO FIXATION folie termocolantă 10 50 6 36

56452 Banda dublu adezivă ECO FIXATION folie termocolantă 25 50 6 24
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    Dosul  
    covoarelor

Suprafață

Material textil și spumă Material textil cu 
structură aspră Pâslă PVC+CV

PVC+CV

Linoleum

Gresie*

Pardoseală

Lemn  
(parchet, dușumele etc.)

Cu încălzire în pardoseală

Benzile tesa® pentru pardoseli  pot fi aplicate pe:

Îndepărtare fără reziduuri 
55729 / 55731 / 55735

Rezistență sporita
05670 / 05671 / 05672

Banda dublu adeziva  
universal

56170 / 56171 / 56172

Banda dublu adezivă  
ECO FIXATION

56450 / 56451 / 56452

tesa® products are tried and proven quality products which are constantly subjected to strict controls. You will achieve optimum results if you work on dry, dust-free and grease-free 
surfaces and by firmly pressing on the tape. To find out if the tape is suitable for your specific application, we strongly recommend that you first test it on small surfaces. Since we 
have no influence on your individual working conditions or the properties of all different kinds of material, no claim may arise from the statements made in this product information.

*nu este adecvată pentru pardoseli din piatră naturală
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tesa Powerbond® benzile de montaj

Gama tesa de benzi dublu adezive de montaj a fost concepută cu caracteristici individuale pentru utilizări specifice.  
Fără zgomot, praf sau risc de accidente, obiectele se pot fixa pe pereți în doar câțiva pași simpli. Toate cele cinci benzi se 
caracterizează prin manipulare ușoară, putere de susținere și o gamă largă de utilizări. Un ajutor prețios în numeroase situații, 
care ar trebui să fie prezent în orice gospodărie.

❘❘tesa Powerbond® – Pentru oglinzi

❘❘tesa Powerbond® – Uz interior

❘❘tesa Powerbond® – Uz exterior

❘❘tesa Powerbond® – Transparentă

❘❘tesa Powerbond® – ULTRA STRONG
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55732 / 55733 / 55734 55740 / 55741 / 55742
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tesa Powerbond® – Pentru oglinzi tesa Powerbond® – Uz interior

Bandă de montaj tesa® dublu adezivă cu aderență sporită, pentru fixarea 
în siguranță și rapidă a oglinzilor și a altor obiecte plate în încăperi 
umede.

❘❘ Ideală pentru oglinzi
❘❘ Rezistentă la umiditate 
❘❘  Susține oglinzi cu dimensiuni maxime de 70 x 70 cm și până la 4 mm 

grosime 
❘❘  Potrivită pentru zonele umede, cum ar fi băile

Banda de montare tesa® de mare rezistenţă, dublu adezivă,  
pentru o gamă largă de utilizări casnice, mai ales pentru fixarea 
obiectelor mici în amenajările interioare.

❘❘ Ideală pentru amenajările interioare
❘❘ Rezistenţă foarte mare
❘❘  Rezistă până la 5 kg per 10 cm de bandă
❘❘  Poate fi folosită pe plăci de faianţă, tencuială, lemn şi plastic

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

55732 Powerbond® Pentru oglinzi blister 1,5 19 12 72

55733 Powerbond® Pentru oglinzi ambalaj carton 5 19 10 60

55734 Powerbond® Pentru oglinzi ambalaj carton 5 38 5 30

55740 Powerbond® Uz interior blister 1,5 19 12 144

55741 Powerbond® Uz interior ambalaj carton 5 19 10 60

55742 Powerbond® Uz interior ambalaj carton 5 38 5 30

Produsele tesa® sunt produse de calitate testate şi aprobate. În plus, sunt supuse constant unor controale stricte. Veţi obţine rezultate optime dacă lucraţi pe suprafeţe uscate, 
fără praf, şi dacă apăsaţi ferm banda. Pentru a vedea dacă banda este potrivită în cazul dvs., vă recomandăm să o testaţi, mai întâi, pe o suprafaţă mică. Dat fiind că nu 
putem controla condiţiile de lucru individuale sau proprietăţile diverselor tipuri de materiale, nu vom accepta nicio reclamaţie legată de informaţiile furnizate în acest document.
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55750 / 55751 55743 / 55744

tesa Powerbond® benzile de montaj

tesa Powerbond® – Uz exterior tesa Powerbond® – Transparentă

Banda de montaj tesa® dublu adezivă, sigură, rezistentă la intemperii, 
pentru o gamă largă de utilizări în amenajările exterioare.

❘❘  Ideală pentru amenajările exterioare
❘❘  Rezistentă la UV, apă şi temperatură
❘❘  Rezistă până la 1 kg* per 10 cm de bandă
❘❘ Poate fi folosită pe plăci de faianţă, cărămidă, piatră, metal şi plastic

Banda de montaj tesa® dublu adezivă, rezistentă, pentru fixarea rapidă 
şi sigură pe suprafeţe transparente, precum şi pentru fixarea obiectelor 
transparente în amenajările interioare. 

❘❘  Ideală pentru sticlă şi obiectele transparente
❘❘  Transparentă şi foarte subţire
❘❘  Rezistă până la 2 kg* per 10 cm de bandă
❘❘  Poate fi folosită pe sticlă, plăci de faianţă, tencuială, lemn şi plastic

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

55750 Powerbond® Uz exterior blister 1,5 19 12 144

55751 Powerbond® Uz exterior ambalaj carton 5 19 10 60

55743 Powerbond® Transparentă blister 1,5 19 12 144

55744 Powerbond® Transparentă ambalaj carton 5 19 10 60

Produsele tesa® sunt produse de calitate testate şi aprobate. În plus, sunt supuse constant unor controale stricte. Veţi obţine rezultate optime dacă lucraţi pe suprafeţe uscate, 
fără praf, şi dacă apăsaţi ferm banda. Pentru a vedea dacă banda este potrivită în cazul dvs., vă recomandăm să o testaţi, mai întâi, pe o suprafaţă mică. Dat fiind că nu putem 
controla condiţiile de lucru individuale sau proprietăţile diverselor tipuri de materiale, nu vom accepta nicio reclamaţie legată de informaţiile furnizate în acest document.

* pentru obiecte plate de până la 10 mm grosime și pentru majoritatea suprafețelor netede, suficient de ferme
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55791 / 55792 55790
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tesa Powerbond® ULTRA STRONG tesa Powerbond® fașii dublu adezive ULTRA 
STRONG

Bandă de montaj tesa® dublu adezivă, cu rezistență sporită, pentru 
fixarea obiectelor și produselor în interior și în exterior*, în mod durabil, 
sigur și rapid.

❘❘ Ideală pentru utilizări în interior și în exterior*
❘❘ Susținere ultraputernică
❘❘ Până la 10 kg** pe 10 cm de bandă
❘❘ Compatibilă cu majoritatea suprafețelor netede și suficient de ferme
❘❘ Nerezistentă UV. Evitați contactul direct cu apa
❘❘ Pentru obiecte plate cu grosimi până la 10 mm*

Benzi de montaj tesa® dublu adezive, cu rezistență sporită, pentru 
fixarea obiectelor și produselor în interior și în exterior*, în mod durabil, 
sigur și rapid.

❘❘ Ideală pentru utilizări în interior și în exterior*
❘❘ Susținere ultraputernică
❘❘ Până la 6 kg** pe bandă
❘❘ Compatibilă cu majoritatea suprafețelor netede și suficient de ferme
❘❘ Nerezistentă UV. Evitați contactul direct cu apa
❘❘ Pentru obiecte plate cu grosimi până la 10 mm*

Produsele tesa® sunt produse de calitate testate şi aprobate. În plus, sunt supuse constant unor controale stricte. Veţi obţine rezultate optime dacă lucraţi pe suprafeţe uscate, 
fără praf, şi dacă apăsaţi ferm banda. Pentru a vedea dacă banda este potrivită în cazul dvs., vă recomandăm să o testaţi, mai întâi, pe o suprafaţă mică. Dat fiind că nu putem 
controla condiţiile de lucru individuale sau proprietăţile diverselor tipuri de materiale, nu vom accepta nicio reclamaţie legată de informaţiile furnizate în acest document.

* Nerezistente UV. Evitați contactul direct cu apa.
** pentru obiecte plate de până la 10 mm grosime

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

55791 Powerbond® Ultra strong blister 1,5 19 12 72

55792 Powerbond® Ultra strong ambalaj carton 5 19 10 60

55790 Powerbond® fașii dublu adezive ULTRA STRONG ambalaj carton 9 x 0,06 20 - 15



22

tesa Powerstrips®

tesa Powerstrips® include produse adezive dublu adezive, de mare rezistenţă, care pot fi folosite 
pe majoritatea suprafeţelor. Mulţumită tehnologiei Powerstrips®, aceste benzi sunt uşor şi rapid de 
îndepărtat. Obiectele pot fi fixate sigur, cu uşurinţă, fără unelte, şuruburi sau cuie, şi mutate sau 
repoziţionate la fel de uşor: prin tragerea de vârf, în paralel cu suprafaţa, banda este întinsă şi se 
dezlipeşte de pe suprafaţă. Banda se desprinde fără să lase urme şi fără să deterioreze suprafeţele.*

❘❘tesa Powerstrips® Mic / Mare / Poster

❘❘tesa Powerstrips® Decorativ / Cârlige decorative

❘❘❘tesa Powerstrips® Cârlige Mici / Mari / Metal/ 
Cârlige Metal / Cârlige Multiple

❘❘tesa Powerstrips® Sisteme de fixare
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58000 / 57550 58003 / 58213
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tesa Powerstrips®  
MARE / MIC

tesa Powerstrips® 
POSTER

Alternativa la găurire, ciocan și cuie.

❘❘  Susţinere puternică a obiectelor pe majoritatea suprafeţelor*
❘❘  Îndepărtare fără urme datorită tehnologiei unice Powerstrips®

❘❘  Powerstrips® MARI: susţin obiecte cu o greutate de până la 2 kg, pe 
suprafeţele netede

❘❘  Powerstrips® MICI: susţin obiecte cu o greutate de până la 1 kg, pe 
suprafeţele netede

❘❘  Adecvate pentru întreaga gamă de accesorii Powerstrips® MICI sau 
MARI

Adezivul inteligent pentru lipirea afișelor, diagramelor sau 
desenelor și pentru îndepărtarea fără urme a acestora.

❘❘ Rezistenţă până la 200 g
❘❘  Îndepărtare fără urme datorită tehnologiei unice Powerstrips®

❘❘  Mulţumită formei speciale, este ideal pentru materialele 
ușoare și sensibile etc.

❘❘  Afișele pot fi repoziţionate sau rearanjate, fără ca suprafaţa 
sau afișul să fie deteriorat(ă)

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

58000 Mare alb ambalaj carton 10 benzi - 15

57550 Mici alb ambalaj carton 14 benzi - 15

58003 Poster alb ambalaj carton 20 benzi - 15

58213 Poster Big Pack alb ambalaj carton 96 benzi - 7

* Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase.

Culori disponibile: Culori disponibile:
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tesa Powerstrips®

58800 / 58900

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

58800 Decorativ transparent ambalaj carton 16 benzi - 15

58900 Cârlige Decorative transparent blister 5 Cârlige / 8 benzi 10 160

tesa Powerstrips®  
Decorativ / Cârlige Decorative

tesa Powerstrips® transparente, stabile UV DECO pentru fixarea 
obiectelor ușoare, precum decorațiunile din hârtie, într-o clipită. 

❘❘ Susținere sigură a decorațiunilor ușoare
❘❘  Îndepărtare fără urme datorită tehnologiei unice Powerstrips®

❘❘ Transparente și invizibile
❘❘ Stabilitate UV înaltă
❘❘  Cârlige decorative reutilizabile cu noile benzi  

tesa Powerstrips® Decorativ

Culori disponibile:
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TACK

59400 / 59401

R
en

o
va

re
 –

 R
ep

ar
ar

e 
– 

Fi
xa

re

tesa TACK®

tesa TACK®

Pastile dublu adezive, proiectate pentru fixarea flexibilă și pe termen 
scurt a obiectelor mici și ușoare, completează gama tesa® de soluţii 
de fixare temporară. Dischetele adezive de prindere tesa®, de formă 
hexagonală și pentagonală, sunt extrem de plate și de transparente.

❘❘ Simplu şi curat
❘❘ Nu lasă pete de grăsime 
❘❘ Transparente şi subţiri 
❘❘ Reutilizabile şi repoziţionabile
❘❘ Se îndepărtează de pe suprafeţele solide fără să lase urme*
❘❘ Alternativa inteligentă la magneţi şi pioneze

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59400 TACK transparent ambalaj carton / blister 60 de dischete 20 320

59401 TACK Big-Pack transparent ambalaj carton / blister 200 de dischete - 15

Culori disponibile:
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5805058013 58063 58057 58013

5805158010 5805558045

5801358013

tesa Powerstrips®

tesa Powerstrips® 
Cârlige MARI

Oval

Clasic Trend

Cârligele practice tesa Powerstrips® de 
dimensiuni mari pot susţine fără probleme 
obiecte de până la 2 kg. Ideale pentru fixarea 
obiectelor din bucătărie, baie şi atunci când 
călătoriţi.

❘❘ Fabricate din plastic de înaltă calitate
❘❘  Susţin obiecte cu o greutate de până la 2 kg
❘❘  Pot fi utilizate pe gresie, sticlă, lemn, plastic 

și o gamă largă de alte suprafețe netede*
❘❘  Uşor de montat, fără găuri, şuruburi  

sau cuie
❘❘  Cârlige reutilizabile cu tesa Powerstrips® mari
❘❘  tesa Powerstrips® complet acoperite

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

58013 Cârlig Mari Oval alb blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

58050 Cârlig Mari Oval crom blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

58063 Cârlig Mari Oval crom mat blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

58057 Cârlig Mari Oval albastru blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

58013 Cârlig Mari Oval bej blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

58010 Cârlig Mari Clasic alb blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

58051 Cârlig Mari Clasic crom blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

58045 Cârlig Mari Trend alb blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

58055 Cârlig Mari Trend crom mat blister 2 Cârlige / 4 benzi Mari 6 96

* Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase.

Culori disponibile:
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tesa Powerstrips® 
Cârlige MICI

Oval

Clasic

Rotund

Trend

Dreptunghiular

Cârligele tesa Powerstrips® MICI asigură
susținerea obiectelor de până la 1 kg.
Ideale pentru fixarea obiectelor din bucătărie, 
baie sau atunci când călătoriți.

❘❘ Fabricate din plastic de înaltă calitate
❘❘  Susţin obiecte cu o greutate de până la 1 kg
❘❘  Pot fi utilizate pe gresie, sticlă, lemn, plastic 

și o gamă largă de alte suprafețe netede*
❘❘  Uşor de montat, fără găuri, şuruburi sau cuie
❘❘  Cârlige reutilizabile cu tesa Powerstrips® mici
❘❘  tesa Powerstrips® complet acoperite

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57533 Cârlig Mici Oval alb blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57543 Cârlig Mici Oval crom blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57519 Cârlig Mici Oval crom mat blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57546-15 Cârlig Mici Oval albastru blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57546-14 Cârlig Mici Oval bej blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57530 Cârlig Mici Clasic alb blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57540 Cârlig Mici Clasic crom blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57559 Cârlig Mici Trend alb blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57544 Cârlig Mici Trend crom mat blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57577 Cârlig Mici Rotund alb blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57578 Cârlig Mici Rotund crom mat blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57500 Cârlig Mici Dreptunghiular alb blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

57510 Cârlig Mici Dreptunghiular crom mat blister 3 Cârlige / 4 benzi Mici 6 96

* Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase.

Culori disponibile:
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58029 58031

tesa Powerstrips®  
Cârlige de tavan

tesa Powerstrips® 
Carlig pentru tablouri

Agăţătoare de tavan tesa Powerstrips®, pentru fixarea pe tavan a 
obiectelor şi decoraţiunilor.

❘❘ Susținerea obiectelor de până la 500 g
❘❘  Poate fi utilizată pe aproape toate tipurile de tavane*
❘❘  Capul pivotant al agăţătorii permite poziţionarea exactă a 

obiectelor
❘❘  Uşor de montat, fără găuri, şuruburi sau cuie
❘❘  Cârlige reutilizabile cu tesa Powerstrips® mari
❘❘ tesa Powerstrips® complet acoperite

Cârlig de tablouri tesa Powerstrips® – singurul cui care se lipeşte. 
Pentru fixarea tablourilor, a calendarelor, a termometrelor şi a altor 
obiecte.

❘❘ Soluţia alternativă la cuie şi şuruburi
❘❘  Susţine obiecte cu o greutate de până  

la 1 kg*
❘❘  Uşor de montat, fără găuri, şuruburi sau cuie
❘❘   Cârlige reutilizabile cu tesa Powerstrips® mari

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

58029 Powerstrips® Cârlige de tavan alb blister 1 cârlig / 2 benzi Mari 6 96

58031 Powerstrips® Carlig pentru tablouri alb blister 2 cârlige / 4 benzi Mari 12 192

* Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase.

tesa Powerstrips®

Culori disponibile: Culori disponibile:
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tesa Powerstrips® Cable-Clip Cârlig tesa Powerstrips® Vario pentru perdele

Suportul de cabluri tesa Powerstrips® oferă o modalitate inteligentă și 
facilă de fixare a cablurilor acasă și la serviciu.

❘❘ Ordine în orice haos de cabluri
❘❘ Ușor de fixat cabluri cu diametre până la 8 mm
❘❘  Uşor de montat, fără găuri, şuruburi sau cuie
❘❘ Suport reutilizabil cu tesa Powerstrips® MICI
❘❘ tesa Powerstrips® complet acoperite

Suport de perdea tesa Powerstrips® pentru fixarea perdelelor pe orice 
tip de geam.

❘❘ Compatibil cu orice perdele standard până la 1 kg
❘❘  Cârlig 2-în-1 pentru fixarea sau atârnarea majorității tipurilor de 

perdea
❘❘ Aplicare rapidă, fără urme de găuri sau orificii
❘❘ Suport de perdea reutilizabil cu tesa Powerstrips® MICI
❘❘ tesa Powerstrips® complet acoperite

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

58035 Cable-Clip alb blister 5 clips / 6 benzi Mici 8 128

58034 Vario pentru perdele alb blister 4 Cârlige / 6 benzi Mici 6 96

58047 Vario pentru perdele maro blister 4 Cârlige / 6 benzi Mici 6 96

Culori disponibile: Culori disponibile:
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tesa Powerstrips® Waterproof

Obiecte ordonate inclusiv sub duș. Gama de produse tesa Powerstrips® Waterproof asigură eleganță și ordine. Acest lucru este posibil grație benzilor 
adezive inteligente cu o putere de susținere până la 2 kg și accesoriilor special concepute pentru baie.

❘❘tesa Powerstrips® Waterproof FÂȘII

❘❘tesa Powerstrips® Waterproof Coș / Raft

❘❘Gamă de produse tesa Powerstrips® Waterproof Metal

❘❘Gamă de produse tesa Powerstrips® Waterproof Plastic
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tesa Powerstrips®  
Waterproof FÂȘII

tesa Powerstrips®  
Waterproof COȘ

tesa Powerstrips®  
Waterproof RAFT

Obiectele se pot fixa ușor și sigur direct 
sub duș sau în încăperi umede, fără unelte, 
șuruburi sau cuie.
Grație tehnologiei tesa Powerstrips®, acestea 
pot fi îndepărtate rapid fără sa lase urme.

❘❘  Susținere puternică pentru obiecte pe di-
verse suprafețe cum ar fi gresie, sticlă, etc.*

❘❘  Se pot îndepărta fără să lase urme grație 
tehnologiei unice Powerstrips®

❘❘  Susținere de maxim 2 kg pe suprafețe 
netede

❘❘  Special concepute pentru fixarea obiectelor 
în spații umede (ex. duș, cadă, etc.)

Coșurile tesa Powerstrips® Waterproof sunt 
concepute special pentru stocarea de geluri 
de duș, șampoane și alte articole de baie 
necesare direct sub duș. Coșurile se pot 
îndepărta cu ușurință fără unelte, șuruburi 
sau cuie.

❘❘ Fabricate din plastic de calitate superioară
❘❘ Susținere puternică până la 3 kg
❘❘  Utilizabile pe gresie, sticlă, etc. în spații 

umede sau direct sub duș*
❘❘  Ușor de montat, fără găurire, șuruburi sau 

cuie
❘❘  Se pot îndepărta fără să lase urme grație 

tehnologiei unice Powerstrips®

❘❘  Reutilizabile cu tesa Powerstrips®  
Waterproof MARI

Raftul tesa Powerstrips® Waterproof este 
o soluție ideală pentru a ține gelul de duș, 
șamponul și alte articole de baie direct sub 
duș. Raftul se poate fixa ușor cu cârlige mul-
tiple fabricate din oțel inoxidabil, fără unelte, 
șuruburi sau cuie.

❘❘ Susținere puternică până la 3 kg
❘❘  Utilizabile pe gresie, sticlă, etc. în spații 

umede sau direct sub duș*
❘❘  Ușor de montat, fără găurire, șuruburi sau 

cuie
❘❘  Se pot îndepărta fără să lase urme grație 

tehnologiei unice Powerstrips®

❘❘  Reutilizabile cu tesa Powerstrips® Waterproof 
MARI

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59700 Waterproof FÂȘII Mari alb ambalaj carton 6 benzi - 15

59705 Waterproof COȘ Mici alb ambalaj carton 1 coș / 2 benzi - 3

59706 Waterproof COȘ Mari alb ambalaj carton 1 coș / 4 benzi - 3

59711 Waterproof RAFT metal-alb ambalaj carton 1 raft / 4 benzi - 3

* Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase.

Culori disponibile: Culori disponibile: Culori disponibile:
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59710 5970959707 59708

59707

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59707 Waterproof Cârlig Metal oţel inoxidabil blister 1 cârlig / 2 benzi 6 96

59710 Waterproof Cârlig Dublu Metal oţel inoxidabil blister 1 cârlig / 2 benzi 6 96

59708 Waterproof Suport de perie de dinți Metal oţel inoxidabil blister 1 suport / 2 benzi 6 96

59709 Waterproof Suport de aparat de ras Metal oţel inoxidabil blister 1 suport / 2 benzi 6 96

tesa Powerstrips® Waterproof 
Metal

Cârligele cu un design de calitate superioară, suportul de perie de dinți și suportul de aparat de ras, fabricat din oțel inoxidabil, sunt concepute  
special pentru spații umede și susțin greutăți până la 2 kg, iar cârligele duble chiar 3 kg. Ideale pentru fixarea articolelor necesare sub duș sau în  
baie fără găurire, șuruburi sau cuie.

❘❘ Fabricate din oțel inoxidabil
❘❘ Susțin greutăți până la 2 kg, iar cârligele duble 3 kg
❘❘  Utilizabile pe gresie, sticlă, etc. în spații umede sau direct sub duș*
❘❘ Uşor de montat, fără găuri, şuruburi sau cuie
❘❘  Se pot îndepărta fără să lase urme grație tehnologiei unice Powerstrips®

❘❘ Special concepute pentru spații umede (ex. duș, cadă etc.)
❘❘ Suportul de perie de dinți este compatibil cu periile de dinți clasice și electrice
❘❘ Reutilizabile cu tesa Powerstrips® Waterproof MARI

Suport de perie 
de dințiCârlig Cârlig Dublu Suport de 

aparat de ras

* Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase.

Culori disponibile:
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în spații umede, cârligele, suportul de aparat de ras și suportul de perie de dinți pratic Powerstrips® Waterproof, susțin fără nicio dificultate greutăți 
până la 2 kg, iar cârligele duble 3 kg. Ideale pentru fixarea articolelor necesare sub duș sau în baie fără găurire, șuruburi sau cuie.

❘❘ Fabricate din plastic de calitate superioară
❘❘ Susțin greutăți până la 2 kg, iar cârligele duble 3 kg
❘❘ Utilizabile pe gresie, sticlă, etc. în spații umede sau direct sub duș*
❘❘ Uşor de montat, fără găuri, şuruburi sau cuie
❘❘ Se pot îndepărta fără să lase urme grație tehnologiei unice Powerstrips®

❘❘ Special concepute pentru spații umede (ex. duș, cadă etc.)
❘❘ Reutilizabile cu tesa Powerstrips® Waterproof MARI

tesa Powerstrips® Waterproof
Plastic

Suport de perie 
de dințiCârlig Cârlig Dublu Suport de 

aparat de ras

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59701 Waterproof Cârlig Plastic alb blister 2 Cârlige / 2 benzi 6 96

59704 Waterproof Duo Cârlig Plastic alb blister 1 cârlig / 2 benzi 6 96

59702 Waterproof Suport de perie de dinți Plastic alb blister 1 holder / 2 benzi 6 96

59703 Waterproof Suport de aparat de ras Plastic alb blister 1 holder / 2 benzi 6 96

* Nu sunt compatibile cu spuma poliuretanică, materialele din spumă, suprafețe cu strat antiaderent, materiale poroase.

Culori disponibile:
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tesa® Powerbutton

Cârlige pe care v-ați aștepta să le găsiți în cele mai bune hoteluri din lume – acum disponibile pentru clienții Dvs sub forma celor trei game  
tesa® Powerbutton! Grație unui sistem brevetat cu două componente, tesa Powerbutton® este soluția imbatabilă pentru baie, constând  
dintr-un adaptor din cupru și un adeziv simplu. Cârligul poate fi aplicat pe perete în trei pași simpli și are o putere de susținere revoluționară.

❘❘❘tesa® Powerbutton Deluxe

❘❘❘tesa® Powerbutton Classic

❘❘❘tesa® Powerbutton Universal
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tesa® Powerbutton Deluxe 
crom rotund

tesa® Powerbutton Deluxe 
crom pătrat

tesa® Powerbutton Deluxe 
oţel inoxidabil rotund

tesa® Powerbutton Deluxe 
oţel inoxidabil pătrat

Cârligele tesa® Powerbutton Deluxe oferă o alternativă optimă la găurire și șuruburi, ciocan și cuie, asigurând o putere de susținere fiabilă până la 8 kg. 
Ideale pentru fixarea obiectelor în baie, bucătărie sau oriunde altundeva în căminul Dvs.

❘❘ Tehnologie brevetată*
❘❘ Susținere puternică la majoritatea suprafețelor**
❘❘ Aplicare ușoară grație sistemului “fill and fix”
❘❘ Se pot utiliza și îndepărta de pe majoritatea suprafețelor***
❘❘ Etanșeitate
❘❘ Rezistență la temperaturi ridicate
❘❘ Design atrăgător, placare cu crom sau oțel inoxidabil
❘❘ Nu ruginesc

Cod Descriere Material Cuprins Ambalare Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59340 Powerbutton Deluxe crom rotund crom 1 carlig ambalaj carton 4 48

59341 Powerbutton Deluxe crom pătrat crom 1 carlig ambalaj carton 4 48

59343 Powerbutton Deluxe oţel inoxidabil rotund oţel inoxidabil 1 carlig ambalaj carton 4 48

59344 Powerbutton Deluxe oţel inoxidabil pătrat oţel inoxidabil 1 carlig ambalaj carton 4 48

* EP 1 440 246 B1
** Necompatibile cu tencuieli, tapete, PE, PTFE sau PP
*** Nu se pot îndepărta de pe tencuieli sau tapete. Pot rămâne reziduuri
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59330 59332 5933459333

tesa® Powerbutton 
Classic simplu rotund

tesa® Powerbutton 
Classic simplu pătrat

tesa® Powerbutton 
Classic dublu

tesa® Powerbutton 
Classic triplu

tesa® Powerbutton Classic oferă o alternativă optimă la găurire și șuruburi, ciocan și cuie, garantând o putere de susținere până la 12 kg.  
Ideale pentru fixarea obiectelor în baie, bucătărie sau oriunde altundeva în căminul Dvs.

❘❘ Tehnologie brevetată*
❘❘ Susținere puternică la majoritatea suprafețelor**
❘❘ Aplicare ușoară grație sistemului “fill and fix”
❘❘ Se pot utiliza și îndepărta de pe majoritatea suprafețelor***
❘❘ Etanșeitate
❘❘ Rezistență la temperaturi ridicate
❘❘ Fabricate din oțel inoxidabil
❘❘ Nu ruginesc
❘❘ Suprafață mată
❘❘ Disponibile ca și cârlige simple, duble sau triple

Cod Descriere Material Cuprins Ambalare Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59330 Powerbutton Classic simplu rotund oţel inoxidabil 1 carlig ambalaj carton 6 72

59332 Powerbutton Classic simplu pătrat oţel inoxidabil 1 carlig ambalaj carton 6 72

59333 Powerbutton Classic dublu oţel inoxidabil 1 carlig ambalaj carton 6 72

59334 Powerbutton Classic triplu oţel inoxidabil 1 carlig ambalaj carton 6 72

* EP 1 440 246 B1
** Necompatibile cu tencuieli, tapete, PE, PTFE sau PP
*** Nu se pot îndepărta de pe tencuieli sau tapete. Pot rămâne reziduuri

tesa® Powerbutton
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tesa® Powerbutton Universal  
Mic

tesa® Powerbutton Universal  
Mediu

tesa® Powerbutton Universal 
Mare

tesa® Powerbutton Universal oferă o alternativă optimă la găurire și șuruburi, ciocan și cuie, garantând o putere de susținere până la 8 kg.
Ideale pentru fixarea obiectelor în baie, bucătărie sau oriunde altundeva în căminul Dvs.

❘❘ Tehnologie brevetată*
❘❘ Susținere puternică la majoritatea suprafețelor**
❘❘ Aplicare ușoară grație sistemului “fill and fix”
❘❘ Se pot utiliza și îndepărta de pe majoritatea suprafețelor***
❘❘ Etanșeitate
❘❘ Rezistență la temperaturi ridicate
❘❘ Fabricate din oțel inoxidabil
❘❘ Nu ruginesc
❘❘ Placate cu crom

Cod Descriere Material Cuprins Ambalare Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59320 Powerbutton Universal Mic crom 1 carlig ambalaj carton 6 72

59321 Powerbutton Universal Mediu crom 1 carlig ambalaj carton 6 72

59322 Powerbutton Universal Mare crom 1 carlig ambalaj carton 6 72

* EP 1 440 246 B1
** Necompatibile cu tencuieli, tapete, PE, PTFE sau PP
*** Nu se pot îndepărta de pe tencuieli sau tapete. Pot rămâne reziduuri
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tesa® Cârlige Permanente

Cârligele permanente tesa® asigură fixare permanentă fiabilă pentru obiectele ușoare. Gamă largă de utilizări domestice la diferite suprafețe.

❘❘tesa® Cârlige Permanente Plastic

❘❘tesa® Cârlige Permanente Metal
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66604

6661166610 66612 66613

6660566604 66608 66609

6661566614 66616

6660266601 66603 66606 66607

1 2 3 4

Cod Descriere Culoare Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

66601 Cârlige Permanente Ovale XS alb blister 6 carlige 12 144

66602 Cârlige Permanente Ovale S alb blister 2 carlige 12 144

66603 Cârlige Permanente Ovale L alb blister 2 carlige 12 144

66606 Cârlige Permanente Dreptunghi S alb blister 3 carlige 12 144

66607 Cârlige Permanente Dreptunghi L alb blister 2 carlige 12 144

66604 Cârlige Permanente Ovale S crom blister 2 carlige 12 144

66605 Cârlige Permanente Ovale L crom blister 2 carlige 12 144

66608 Cârlige Permanente Dreptunghi S crom blister 3 carlige 12 144

66609 Cârlige Permanente Dreptunghi L crom blister 2 carlige 12 144

66610 Cârlige Permanente Metal Ovale XS metal blister 4 carlige 12 144

66611 Cârlige Permanente Metal Ovale L metal blister 2 carlige 12 144

66612 Cârlige Permanente Metal Dreptunghi S metal blister 4 carlige 12 144

66613 Cârlige Permanente Metal Dreptunghi L metal blister 2 carlige 12 144

66614 Cârlige Permanente Design Metal Stea metal blister 1 carlig 12 144

66615 Cârlige Permanente Design Metal Delfin metal blister 1 carlig 12 144

66616 Cârlige Permanente Design Metal Balenă și Scoică metal blister 2 carlige 12 144

tesa® Cârlige Permanente

Cârligele permanente tesa® asigură fixare 
permanentă fiabilă pentru obiectele ușoare. 
Gamă largă de utilizări domestice la diferite 
suprafețe.

❘❘  Fabricate din oțel inoxidabil șlefuit, placate 
cu crom sau plastic alb lucios de calitate 
superioară

❘❘  Utilizabile pe sticlă, lemn, plastic, dar și alte 
suprafețe netede*

❘❘  Ușor de montat, fără găurire, șuruburi sau 
cuie

❘❘ Ușor de manipulat

tesa® Cârlige Permanente Metal

tesa® Cârlige Permanente Plastic, cromat

tesa® Cârlige Permanente Metal Design

tesa® Cârlige Permanente Plastic, alb

Available colours:
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tesa® Gama de benzi adezive cu arici On&Off

Categoria tesa® include o gamă largă de produse pentru o varietate de utilizări atunci când vine vorba 
despre organizarea şi decorarea casei, sau a biroului.

❘❘Gama tesa® On & Off (cu banda "arici") de uz general

❘❘Gama tesa® On & Off benzi adezive „arici” pentru cabluri

❘❘Gama tesa® On & Off (cu banda "arici") foarte rezistentă
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55224 / 55225 55226 55231
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❘❘  Susținere fermă și sigură pentru obiecte 
cu greutăți mici

❘❘ 10 000 de deschideri și de închideri

❘❘  Susținere fermă și sigură pentru obiecte 
cu greutăți mici

❘❘ 10 000 de deschideri și de închideri

❘❘ Buclă cusută
❘❘ Cârlig lipit
❘❘ Pentru fixarea textilelor pe suprafețe dure
❘❘ Ideal pentru decorațiunile textile de interior
❘❘ 10 000 de deschideri și de închideri

tesa® On & Off cu banda "arici"  
– de uz general, "Stick on"

tesa® On & Off cu banda "arici" –  
de uz general, "Stick on coins"

tesa® On & Off benzi adezive cu 
arici pentru uz general

Modul versatil de a organiza și fixa obiecte ușoare și din material textil. Pentru îmbrăcăminte, textile de uz casnic şi decoraţiuni.  
Desprindeţi şi reataşaţi obiectele dorite de peste 10 000 de ori.

Cod Descriere Culoare mm cm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

55224-00 On & Off cu banda "arici" – de uz general, "Stick on" alb 20 100 6 60

55224-02 On & Off cu banda "arici" – de uz general, "Stick on" negru 20 100 6 60

55225-00 On & Off cu banda "arici" – de uz general, "Stick on" alb 20 250 6 54

55225-03 On & Off cu banda "arici" – de uz general, "Stick on" negru 20 250 6 54

55226-00 On & Off cu banda "arici" – de uz general, "Stick on coins", 8 seturi alb Ø 16 - 12 108

55226-03 On & Off cu banda "arici" – de uz general, "Stick on coins", 8 seturi negru Ø 16 - 12 108

55231-00 On & Off benzi adezive cu arici pentru uz general alb 20 100 6 60

55231-03 On & Off benzi adezive cu arici pentru uz general negru 20 100 6 60
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55239 / 55236

Banda tesa® On & Off pentru legarea cablurilor

Modalitatea ideală pentru fixarea cablurilor: evitați haosul de cabluri.

55236
❘❘  Pentru legarea și aranjarea cablurilor dispozitivelor electrice,  

accesoriilor și a altor obiecte
❘❘ Formă practică
❘❘  Poate fi ataşată la cablu, pentru a nu se pierde
❘❘ Numeroase moduri de utilizare, reutilizabilă
❘❘ 1 000 de deschideri şi închideri

55239
❘❘ Pentru aranjarea cablurilor şi a altor obiecte
❘❘ Poate fi tăiată la dimensiunea dorită
❘❘  Ideală pentru utilizarea în gospodărie şi la birou
❘❘ Numeroase moduri de utilizare, reutilizabilă
❘❘ 1 000 de deschideri şi închideri

tesa® Gama de benzi adezive cu arici On&Off

Culori disponibile:

Cod Descriere Culoare mm cm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

55236 Bandă "arici" pentru legarea cablurilor – mică, 5 buc. multicolor 12 20 12 96

55239 Bandă "arici" pentru strans cabluri, uz universal negru 10 500 12 96
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tesa® On & Off cu banda "arici"  
– fasii foarte rezistente

tesa® On & Off cu banda "arici"  
– bandă foarte rezistentă

Metoda fiabilă de fixare a obiectelor grele. Fasiile si benzile "arici", de mare rezistenţă, pot fi de-
schise şi închise de 1 000 de ori.

De unde provine excelenta fiabilitate a gamei tesa® On & Off (cu banda "arici") de mare rezistenţă?

❘❘ Adeziv foarte puternic
❘❘ Materialul de prindere durabil
❘❘ Forma specială de gheară a cârligelor

❘❘ Formă practică
❘❘ Pentru obiecte grele, cum ar fi uneltele

❘❘ Poate fi tăiată la dimensiunea dorită
❘❘  Pentru aranjarea şi organizarea obiectelor grele, cum ar fi uneltele

Culori disponibile: Culoare disponibilă:

Cod Descriere Culoare mm cm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

55228-03 Fasii banda "arici", de mare rezistenţă, 2 bucăţi alb 50 10 12 96

55228-00 Fasii banda "arici", de mare rezistenţă, 2 bucăţi negru 50 10 12 96

55229-00 Bandă "arici", de mare rezistenţă negru 50 100 6 36
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Benzi tesa® pentru Reparare – Întărire – Izolare

Disponibilă în diverse culori, dimensiuni şi specificaţii, gama tesa® de reparare şi consolidare include benzi potrivite pentru diverse utilizări, inclusiv 
izolaţia electrică. Fie că aveţi nevoie de o bandă rezistentă la temperatură sau intemperii, ignifugă sau pentru decoraţiuni, tesa® vă oferă soluţia optimă.

❘❘❘Gama tesa Extra Power®

❘❘Gama de benzi tesa® pentru Uz Special

❘❘❘Gama de benzi electroizolatoare tesa®
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Cod Descriere Culoare Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

56490 extra Power Universal negru / alb / gri blister 5 50 4 24

56348 extra Power Universal negru / alb / gri / verde ambalaj carton 10 50 6 36

56388 extra Power Universal negru / alb / gri folie 25 50 6 24

56389 extra Power Universal negru / alb / gri folie 50 50 6 24

56395  extra Power – Extreme pentru Exterior transparent folie 20 48 6 24

tesa® extra Power Extreme pentru Exterior este o bandă cu film 
transparentă, ranforsată cu material textil, cu aderență foarte mare 
pentru aplicații pe termen lung în aer liber.

❘❘  Extrem de rezistentă la intemperii și apă, proiectată special pentru 
aplicații în aer liber

❘❘ Rezistență UV timp de 1 an (film din PE tratat UV)
❘❘ Pentru bricolaj, reparații, legare, ranforsare, marcare și multe altele
❘❘ Rezistență la temperaturi între -40 °C și +95 °C
❘❘ Transparent
❘❘ Se rupe manual 
❘❘ Fără solvenți

Banda tesa® extra Power Universal poate fi utilizată în gospodărie sau 
în activitățile din timpul liber. Pentru soluții rapide și ușoare.

❘❘ Pentru bricolaj, reparații, legare, ranforsare, marcare și multe altele
❘❘ Pentru soluții zilnice facile și reparații rapide & ușoare
❘❘ Aderență excelentă pe toate tipurile de suprafețe
❘❘ Rezistență la intemperii pentru aplicații interioare și exterioare
❘❘ Se rupe cu mâna
❘❘ Fără solvenți

tesa® extra Power Universal tesa® extra Power – Extreme pentru Exterior 

Culori disponibile: Culori disponibile:
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5622356349 56220

Banda tesa® extra Power Transparent pentru 
aplicații decorative și aproape invizibile.

❘❘ Aderență excelentă pe numeroase tipuri de 
suprafețe
❘❘ Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire
❘❘ Rezistentă la intemperii și apă
❘❘ Rezistență excelentă la solvenți
❘❘  Ideală pentru reparații ale materialelor pla-

stice și reparații temporare ale sticlei crăpate

tesa® extra Power Transparent

Bandă tesa® Aluminiu rezistentă, durabilă 
pentru repararea oricăror suprafețe metalice 
precum caroserii sau electrocasnice.

❘❘  Potrivită pentru protejare, acoperire și 
reparare

❘❘  Poate fi utilizată și pentru reparații la 
acoperiș și jgheaburi

❘❘  Rezistentă la temperaturi  
între -40 °C și +140 °C

❘❘ Rezistentă la apă, ulei și unsoare
❘❘ Rezistentă la îmbătrânire
❘❘ Aderență foarte bună

Bandă de aluminiu tesa®

Culori disponibile: Culori disponibile: Culori disponibile:

Benzi tesa® pentru Reparare – Întărire – Izolare

Izolarea sigură a fileturilor șuruburilor,  
supapelor, robinetelor defecte și multe 
altele.

❘❘ Bandă non-aderentă din PTFE alb
❘❘ Impermeabilă aer & apă
❘❘  Deformabilă și impermeabilă până la 

presiuni de 6 bari

Banda tesa® Impermeabilă

Cod Descriere Culoare Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

56349 extra Power Transparent transparent ambalaj carton 10 48 6 36

56223 Bandă de aluminiu argintiu ambalaj carton 10 50 6 36

56220 Banda Impermeabilă alb blister 12 12 6 42
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Culori disponibile: Culori disponibile:

Bandă electro-izolatoare tesa®

Banda adezivă fiabilă, protectoare, pentru izolarea, înfăşurarea şi legarea 
firelor şi cablurilor electrice.

❘❘ Pentru izolarea şi legarea cablurilor electrice
❘❘ Protejează învelişurile cablurilor
❘❘ Ignifugă
❘❘ Uşor de înfăşurat şi modelat în jurul suprafeţelor neregulate
❘❘ Protecţie electrică de până la 6000 V
❘❘ Atestată conform normei IEC 454-3-1

Cod Descriere Culoare Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

56064 Banda de reparatii Extreme negru / transparent blister 2,5 19 6 108

53947 Bandă electro-izolatoare negru / alb / albastru / roşu / galben-verde ambalaj din celofan 20 19 10 160

53947 Bandă electro-izolatoare negru / alb / albastru / roşu / galben-verde ambalaj din celofan 10 15 10 250

Banda de reparatii tesa® Extreme 

Banda autosudantă din silicon. Creează imediat un sigiliu ermetic. 
Flexibilă, adaptabilă la orice suprafață, chiar și atunci când este umedă, 
murdară, uleioasă sau sub apă. 

❘❘ Extrem de rezistentă la presiune
❘❘ Pentru toate suprafețele
❘❘ Rezistentă la apă și la UV
❘❘ Rezistentă la temperaturi de la -60 °C până la +260 °C
❘❘ Banda poate fi aplicată chiar și sub apă
❘❘ Detașabilă fără a lăsa urme
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tesamoll® – Ține de cald, economisește energie și bani!

Gama tesamoll® oferă posibilitatea de a reduce costurile energetice rapid și ușor cu până la 40%. Acest lucru duce la economisirea de resurse 
energetice valoroase și, desigur, la economie de bani!
Toate soluțiile tesamoll® cum ar fi garniturile de etanșare autoadezive și ușor de aplicat pentru uși și ferestre, periile pentru uși autoadezive 
extrem de rezistente, filmul pentru izolarea termică a ușilor, precum și folia pentru reflectarea căldurii asigură un potențial mare pentru 
economisirea energiei.

❘❘❘tesamoll® PREMIUM FLEXIBLE

❘❘❘tesamoll® profil D, P, E

❘❘❘Buretele tesamoll® UNIVERSAL

❘❘❘RULOU DUBLU / PERII PENTRU UȘI tesamoll®

❘❘❘Folie pentru IZOLARE TERMICĂ / REFLECTAREA CĂLDURII tesamoll®
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❘❘  Economisesc până la 40% 
din costurile energetice

❘❘  Izolează toate spațiile între  
3 și 7 mm

❘❘  Economisesc până la 20%  
din costurile energetice

❘❘  Izolează toate spațiile între  
1 și 3,5 mm

tesamoll® 
PREMIUM FLEXIBLE

tesamoll® Garnitură de 
etanșare Profil D

tesamoll® Garnitură de 
etanșare Profil P

Silicon autoadeziv de calitate 
superioară tesamoll® PREMIUM 
FLEXIBLE compatibil cu orice 
geamuri și uși.

Profilele tesamoll® CLASIC autoadezive, ușor de instalat, pentru uși și ferestre. Profilele din cauciuc de înaltă 
calitate rezistă la aproape orice condiții climatice și sunt ușor de instalat.

❘❘ Rezistent la intemperii, UV şi ozon
❘❘ Cauciuc autoadeziv, extrem de rezistent
❘❘ Durabilitate de până la 8 ani
❘❘ Se curăţă prin ştergere
❘❘ Uşor de aplicat şi de montat, fără şuruburi sau cuie
❘❘ Uşor de îndepărtat
❘❘ Rezistent la temperaturi între -50 °C şi +60 °C

❘❘  Economisiți până la 40% din 
costurile de energie 

❘❘  Rezistență la temperaturi între 
-50 °C și +60 °C

❘❘ Durabilitate: 15 ani
❘❘  Rezistență la intemperii, UV și 

ozon
❘❘  O dimensiune universală pentru 

goluri între 1 și 7 mm
❘❘ Se șterge cu cârpa
❘❘  Ușor de aplicat și de fixat fără 

șuruburi sau cuie
❘❘  Rezistență la temperaturi între 

-50 °C și +60 °C

Cod Descriere Culoare Ambalare L 
m

I 
mm

H 
mm

pentru spații de 
până la mm

Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

05417 Premium Flexible alb / transparent blister din carton 6 9 7 1 - 7 - 8

05393 Profil D alb / maro blister din carton 6 9 7 3 - 7 - 10

05389 Profil D alb / maro ambalaj carton 25 9 7 3 - 7 - 10

05390 Profil P alb / maro blister din carton 6 9 5,5 2 - 5 - 10

05391 Profil P alb / maro ambalaj carton 25 9 5,5 2 - 5 - 10

05463 Profil E alb / maro blister din carton 6 9 4 1 - 3,5 - 10

05464 Profil E alb / maro ambalaj carton 25 9 4 1 - 3,5 - 10

❘❘   Economisesc până la 35% 
din costurile energetice

❘❘  Izolează toate spațiile între  
2 și 5 mm

tesamoll® Garnitură de 
etanșare Profil E

Culori disponibile:Culori disponibile:

8 ANI 8 ANI 8 ANI

Dimensiune 
universală

Silicon de calitate 
superioară

15 ANI

-40%
ENERGIE (max.*)

-35%
ENERGIE (max.*)

-20%
ENERGIE (max.*)
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05452 / 05454 / 0545605560 05422

tesamoll® Multi Protect Burete tesamoll® UNIVERSAL tesamoll® UNIVERSAL Burete 
pentru spaţiul dintre uşă şi podea

tesamoll® – Ține de cald, economisește energie și bani!

Buretele tesamoll® versatil, autoadeziv, de 
protecție împotriva curentului, pentru geamuri 
și uși, este ușor de aplicat. Se adaptează cu 
ușurință la diversele dimensiuni ale spațiilor, 
datorită buretelui flexibil. Foarte eficient pentru 
atenuarea zgomotelor din interior.

❘❘ Profil din burete, autoadeziv 
❘❘ Acoperă spaţiile de la 1 la 5 mm
❘❘ Durabilitate de până la 2 ani
❘❘ Moale şi flexibil

O alternativă economică la periile anti-curent, 
această bandă autoadezivă din burete va 
acoperi spaţiile de până la 20 mm.

❘❘  Oprește curentul, praful, aerul rece, căldura, 
zgomotul și insectele

❘❘ Pentru pardoseli netede 
❘❘ Aplicare rapidă și facilă
❘❘ Durabilitate sporită

Cod Descriere Culoare Ambalare L 
m

I 
mm

H 
mm

pentru spații de 
până la mm

Bucăți  
ambalaj mare

05560 Multi Protect antracit blister din carton 4 20 5 1 - 5 10

05452 Burete Universal alb pungă de plastic 10 9 6 1 - 5 32

05454 Burete Universal alb pungă de plastic 10 15 6 1 - 5 20

05456 Burete Universal alb pungă de plastic 10 25 6 1 - 5 12

05422 Burete universal pentru spaţiul dintre uşă şi podea alb / maro blister din carton 1 38 - 20 10

Izolare cu spumă autoadezivă și durabilă 
pentru a gamă largă de utilizări domestice, 
cum ar fi izolarea fonică a ușilor metalice 
sau ca protecție la utilizarea aparatelor 
casnice. Izolare împotriva zgomotului, 
prafului, umezelii și frigului.

❘❘ Spumă autoadezivă, durabilă
❘❘ Umple orice goluri între 1 și 5 mm
❘❘ Durabilitate: 4 ani
❘❘ Suplețe și flexibilitate
❘❘ Se șterge cu cârpa

Culori disponibile: Culori disponibile: Culori disponibile:

2 ANI2 ANI4 ANI
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Descriere produs Caracteristica materialului Spatiu 
acoperit mm

Latime  
mm Durabilitate Uşor de îndepărtat Economisire  

de energie

Premium Flexible-Profile Silicon 1 - 7 9 până la 15 ani Nu ≤ 40%

Profil D Spumă de mare densitate EPDM 3 - 7 9 până la 8 ani Da ≤ 40%

Profil P Spumă de mare densitate EPDM 2 - 5 9 până la 8 ani Da ≤ 35%

Profil E Spumă de mare densitate EPDM 1 - 3,5 9 până la 8 ani Da ≤ 20%

Garnitură Multi Protect Spumă durabilă (PE) 1 - 5 20 până la 4 ani Nu -

Burete Universal Spumă densă PUR 1 - 5 9 până la 2 ani Nu -

Burete universal pentru spaţiul dintre uşă şi podea Spumă până la 20 38 până la 2 ani Nu reduce pierderile de energie

Imaginea termică a unei uși exterioare cu și fără utilizarea tesamoll® 

Impermeabilitatea și potențialul de economisire a energiei arătate de garniturile de etanșeizare tesamoll® au fost examinate de două institute indepen-
dente, acestea ajungând la următoarele rezultate impresionante:
Consumatorii finali pot economisi până la 20% din costurile energetice anuale prin izolarea ferestrelor și a ușilor cu profile tesamoll®; în cazul unor spații 
mai mari se poate ajunge și până la 40%

Pierdere de energie fără tesamoll®

Caracteristicile produselor tesamoll®

Pierdere de energie cu tesamoll®

Aplicarea profilelor și buretelui tesamoll®:

Curățați suprafața de lipire Tăiați la dimensiunea dorită Presați profilul



52

05405 05403 05433

1 2 3 4

tesamoll® – Ține de cald, economisește energie și bani!

tesamoll® Perie pentru  
uși CONFORT

tesamoll® Perie pentru  
uși PENTRU MOCHETĂ

tesamoll® Perie pentru  
uși STANDARD

❘❘   Nivelare activă prin intermediul periei cu 
arc integrat

❘❘  Asigură izolarea perfectă, chiar și pe 
podele cu gresie sau denivelate, cu spații 
de până la 15 mm

❘❘ Durabilitate: 8 ani
❘❘ Material: aluminiu lăcuit

❘❘ Pentru covoarele cu fire lungi
❘❘ Pentru spaţii de până la 15 mm
❘❘ Perie extrem de lungă, elastică
❘❘ Durabilitate: 6 ani
❘❘ Material: plastic

❘❘  Potrivită pentru podelele netede, precum 
parchetul, şi podelele din lemn, PVC, 
podelele laminate

❘❘ Pentru spaţii de până la 12 mm
❘❘ Durabilitate: 4 ani
❘❘ Material: plastic

Cod Descriere Culoare Ambalare m mm pentru spații de 
până la mm

Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

05405 Perie pentru uși CONFORT alb pungă de plastic 1 40 15 - 5

05405 Perie pentru uși CONFORT maro pungă de plastic 1 40 15 - 5

05405 Perie pentru uși CONFORT aspect metalic pungă de plastic 1 40 15 - 5

05403 Perie pentru uși PENTRU MOCHETĂ alb pungă de plastic 1 43 15 - 5

05403 Perie pentru uși PENTRU MOCHETĂ maro pungă de plastic 1 43 15 - 5

05403 Perie pentru uși PENTRU MOCHETĂ transparent pungă de plastic 1 43 15 - 5

05433 Perie pentru uși STANDARD alb pungă de plastic 1 37 12 - 5

05433 Perie pentru uși STANDARD bej pungă de plastic 1 37 12 - 5

05433 Perie pentru uși STANDARD maro deschis pungă de plastic 1 37 12 - 5

05433 Perie pentru uși STANDARD maro pungă de plastic 1 37 12 - 5

05433 Perie pentru uși STANDARD transparent pungă de plastic 1 37 12 - 5

Periile tesamoll® pentru uși, extrem de durabile, autoadezive, protejează împotriva curentului, frigului și prafului. 

❘❘ Uşor de montat, fără şuruburi sau cuie, fiind autoadezivă
❘❘ Rezistentă la UV
❘❘ Rezistentă la abraziune
❘❘ Durabilitate mare

Aplicarea periilor tesamoll® pentru uși:

Copiați lățimea ușii
Tăiați peria pentru ușă la  
dimensiunea necesară

Îndepărtați banda adezivă Presați peria pe ușă

Culori disponibile: Culori disponibile: Culori disponibile:
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tesamoll® Rolă dublă pentru 
spaţiul dintre uşă şi podea

Folie tesamoll®  
Izolantă Termic

Folie tesamoll®  
de Reflectare a Căldurii

Ruloul dublu tesamoll® oprește frigul, curentul 
și praful. Poate fi împins cu ușurință sub ușă.

❘❘   Potrivit pentru podele netede precum par-
chetul, pardoselile din lemn sau gresie

❘❘ Pentru spaţii de până la 22 mm
❘❘ Fără adeziv

Film izolant pentru ferestre vechi sau  
dintr-un singur strat, pentru economie 
energetică.

❘❘  Film transparent pentru izolarea ferestrelor
❘❘  Formează o pernă de aer izolantă și 

oferă izolare similară unui panou din sticlă 
suplimentar

❘❘  Oprește frigul, economisește energie, 
reduce drastic condensul

❘❘  Ușor de instalat prin intermediul bandei 
dublu adezive incluse

❘❘  Filmul este netezit cu ajutorul unui scător 
de păr și apoi întins

Reduce pierderile energetice prin pereți
prin reflectarea căldurii. Economisește
cheltuielile energetice.

❘❘  Fabricată din spumă îmbrăcată în  
aluminiu

❘❘  Poate fi instalată în spatele radiatoarelor 
de căldură

❘❘ Materialele pentru fixare nu sunt incluse

Cod Descriere Culoare Ambalare m mm pentru spații de 
până la mm

Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

05418 Rolă dublă pentru spaţiul dintre uşă şi podea maro pungă de plastic 0,95 22 22 20 20

05430 Folie Izolantă Termic transparent ambalaj carton 1,70 1500 - 6 6

05432 Folie Izolantă Termic transparent ambalaj carton 4,00 1500 - 4 4

55157 Folie de Reflectare a Căldurii argintiu pungă de plastic 1 700 - 24 5

Culori disponibile: Culori disponibile:Culori disponibile:
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tesa® Insect Stop

Lăsați vara să vă pătrundă în locuință, fără a aduce cu ea insectele nedorite!  
Plasa tesa® Anti-Insecte pentru uși și ferestre oferă o protecție naturală împotriva insectelor într-un mod sigur și fără poluare. Sunt ușor de 
instalat și îndepărtat și pot fi reutilizate fără probleme.

❘❘❘Sistemele “Arici” tesa® Anti-Insecte & Aplicații Speciale
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tesa® CONFORT pentru îndepărtarea insectelor asigură protecţia împotriva insectelor atunci când ferestrele şi uşile sunt lăsate deschise.

❘❘ Montare facilă, mulţumită sistemului Easy-on
❘❘ Îndepărtare fără urme datorită sistemului Easy-off: Banda cu arici poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri
❘❘ Bandă cu arici cu aderență mare și dispozitiv de presare inclus
❘❘ Rezistentă la UV
❘❘ Se spală la maximum 30 °C
❘❘ Plasă reutilizabilă

Sisteme tesa® Anti-Insecte cu 
“Arici” CONFORT pentru uși

Sisteme tesa® Anti-Insecte 
cu “Arici” CONFORT pentru 
ferestre

Sisteme tesa® Anti-Insecte 
cu “Arici” CONFORT pentru 
ferestre franceze

Aplicarea sistemului cu arici:

Atașați banda cu arici Presați plasa de țânțari pe 
bandă

Tăiați dimensiunea în exces Utilizați peria de presare pentru 
aderență perfectă

Cod Descriere Culoare Ambalare m m Bucăți pe 
cutie

55389 Uşi Confort alb / antracit ambalaj carton 2 x 0,65 2,20 5

55910 Uşi Confort alb / antracit ambalaj carton 2 x 0,65 2,50 5

55667 Ferestre Confort alb / antracit ambalaj carton 1,00 1,00 8

55396 Ferestre Confort alb / antracit ambalaj carton 1,30 1,30 8

55388 Ferestre Confort alb / antracit ambalaj carton 1,30 1,50 5

55914 Ferestre Confort alb / antracit ambalaj carton 1,70 1,80 5

55918 Ferestre-uşi Confort alb / antracit ambalaj carton 1,20 2,40 5

Culori disponibile:
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55881 55387 55836

tesa® Insect Stop

tesa® CONFORT pentru 
îndepărtarea insectelor, pentru 
ferestrele de acoperis

Rolă de schimb CONFORT,  
cu banda "arici"

tesa® CONFORT pentru îndepărtarea 
insectelor, pentru ferestrele de acoperis, 
lasă insectele supărătoare afară şi permite 
circularea aerului proaspăt.

❘❘  Sistem de montare flexibil şi bandă elastică 
din cauciuc pentru deschiderea şi închi-
derea ferestrelor de acoperis

❘❘  Montare facilă pe suprafeţele înclinate, 
mulţumită tehnologiei tesa Powerstrips®

❘❘ Îndepărtare fără urme
❘❘ Se spală la maximum 30 °C
❘❘ Plasă reutilizabilă

Rola cu banda “arici” tesa®, va permite 
inlocuirea benzilor aplicate pentru plasele de 
tantari, fara a lasa urme.

❘❘  Rola cu banda "arici", autoadezivă, de 
calitate superioară

❘❘  Banda unică tesa® CONFORT, cu banda 
"arici", poate fi îndepărtată cu uşurinţă de 
pe majoritatea suprafeţelor (aluminiu, PVC 
şi suprafeţele solide din lemn), fără să lase 
urme

❘❘  Designul cârligului oferă o susținere bună a 
materialului textil

Cod Descriere Culoare Ambalare m m Bucăți pe 
cutie

55881 Pentru ferestrele de acoperis alb ambalaj carton 1,20 1,40 5

55387 Rolă Confort, cu banda "arici" alb ambalaj carton 5,60 - 22

55836 Plasă de călătorie pentru pat alb ambalaj carton 12,50 2,50 6

❘❘  Montare usoara şi rapidă, mulţumită 
carligelor de tavan cu tehnologie tesa 
Powerstrips®

❘❘ Îndepărtare facilă, fără urme
❘❘  Pentru paturi de o singură persoană sau de 

două persoane
❘❘  Potrivită pentru tavane cu o înălțime de 

până la 2,5 m
❘❘ Se spală la maxim 30 °C
❘❘ Sac practic de nailon, pentru călătorie

Plasă anti-ţânţari tesa®  
CONFORT, cu carlig de tavan

Plasa anti-țânțari tesa® oferă protecție 
decorativă împotriva insectelor atunci când 
vă aflați acasă sau călătoriți.

Culori disponibile: Culori disponibile: Culori disponibile:
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Plasa tesa® Anti-Insecte STANDARD oferă protecție împotriva insectelor, cu ușile și ferestrele 
deschise.

❘❘ Uşor de montat, mulţumită benzii autoadezive, cu arici
❘❘ Poate fi adaptată cu uşurinţă la dimensiunea dorită
❘❘ Deschiderea și închiderea fără probleme a ferestrelor
❘❘ Se spală la maximum 30 °C

Cod Descriere Culoare Ambalare m m Bucăți pe 
cutie

55033 DESCHIDERE / ÎNCHIDERE antracit ambalaj carton 1,30 1,50 5

55679-20 Standard, pentru uşi, cu banda "arici" alb ambalaj carton 2 x 0,65 2,20 15

55679-21 Standard, pentru uşi, cu banda "arici" antracit ambalaj carton 2 x 0,65 2,20 15

55670-20 Fereastra Standard, cu banda "arici" alb ambalaj carton 1,00 1,00 24

55670-21 Fereastra Standard, cu banda "arici" antracit ambalaj carton 1,00 1,00 24

55671-20 Fereastra Standard, cu banda "arici" alb ambalaj carton 1,10 1,30 24

55671-21 Fereastra Standard, cu banda "arici" antracit ambalaj carton 1,10 1,30 24

55672-20 Fereastra Standard, cu banda "arici" alb ambalaj carton 1,30 1,50 24

55672-21 Fereastra Standard, cu banda "arici" antracit ambalaj carton 1,30 1,50 24

55680-00 Fereastra Standard, cu banda "arici" alb ambalaj carton 1,50 1,80 15

55680-01 Fereastra Standard, cu banda "arici" antracit ambalaj carton 1,50 1,80 15

Culorile plaselor pentru insecte:

antracit, pentru o bună 
transparenţă alb, pentru opacitate

tesa® Pentru îndepărtarea insectelor, 
DESCHIDERE / ÎNCHIDERE, asigură o 
protecţie flexibilă împotriva insectelor – se 
rulează atunci când nu mai aveţi nevoie de 
ea. Oferă şi o protecţie simplă, dar fiabilă, 
atunci când ferestrele sunt lăsate deschise.

❘❘  Ideală pentru ferestrele cu rulouri sau 
ghivece cu flori

❘❘ Poate fi deschisă şi închisă oricând
❘❘  Montare facilă, mulţumită sistemului 

Easy-on
❘❘  Îndepărtare fără urme, mulţumită sistemu-

lui Easy-off: banda cu "arici" se inde-
parteaza fara urme

❘❘ Se spală la maximum 30 °C

Sisteme tesa® Anti-Insecte cu 
“Arici” STANDARD pentru uși

Sisteme tesa® Anti-Insecte 
cu “Arici” STANDARD pentru 
ferestre

tesa® Pentru îndepărtarea 
insectelor, DESCHIDERE / 
ÎNCHIDERE

Culori disponibile: Culori disponibile:
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Gata cu scârţâitul mobilierului pe podea şi cu zgomotul uşilor de dulap trântite. Acum există gama de protecţie tesa®: protectii din pâslă  
anti-zgârieturi, glisoare de covor, protectii antifonice / anti alunecare şi protecţii anti-şocuri. Mobilierul şi alte obiecte alunecă uşor pe suprafeţele 
sensibile, în timp ce sertarele şi uşile se închid fără zgomot.

❘❘❘Dischete antialunecare tesa Protect® 

❘❘❘tesa Protect® Protectii fonice/anti-alunecare 

❘❘❘tesa Protect® anti șocuri

❘❘❘Benzi tesa® anti-alunecare

tesa Protect®
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Cod Descriere Culoare Ambalare mm mm Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57891-00 Protectii anti-zgârieturi alb ambalaj carton 100 80 1 20 240

57891-01 Protectii anti-zgârieturi maro ambalaj carton 100 80 1 20 240

57892-00 Protectii anti-zgârieturi alb ambalaj carton Ø 18 - 16 20 240

57892-01 Protectii anti-zgârieturi maro ambalaj carton Ø 18 - 16 20 240

57893-00 Protectii anti-zgârieturi alb ambalaj carton Ø 22 - 12 20 240

57893-01 Protectii anti-zgârieturi maro ambalaj carton Ø 22 - 12 20 240

57894-00 Protectii anti-zgârieturi alb ambalaj carton Ø 26 - 9 20 240

57894-01 Protectii anti-zgârieturi maro ambalaj carton Ø 26 - 9 20 240

Dischete antialunecare tesa Protect® tăiate la 
dimensiuni Dischete antialunecare tesa Protect® pre-tăiate

Dischetele de pâslă tesa® anti-zgârieturi pot fi utilizate pentru a proteja suprafeţele delicate sau pentru a facilita deplasarea obiectelor 
pe suprafeţele netede.

❘❘ Protejează lemnul, sticla, parchetul, suprafeţele laminate şi plăcile
❘❘ Pre-tăiate la diferite dimensiuni sau tăiate la dimensiuni
❘❘ Disponibile în alb și maro

Culori disponibile: Culori disponibile:
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Cod Descriere Culoare Ambalare mm mm Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57898 Protecții fonice / anti-alunecare transparent ambalaj carton Ø 8 - 28 20 240

57899 anti-şocuri alb ambalaj carton 10 10 8 20 240

tesa Protect®

tesa Protect® anti șocuritesa Protect® Protectii fonice / anti-alunecare

Protecții antifonice / anti-alunecare suprafețe delicate, previn alunecarea, 
deplasarea sau avarierea obiectelor și reduc zgomotul provocat de 
închiderea ușilor și sertarelor.

❘❘  Previn alunecarea și deplasarea obiectelor
❘❘  Reduc zgomotul ușilor sau sertarelor trântite
❘❘  Protejează suprafețele împotriva zgârieturilor
❘❘ Autoadezive
❘❘ Transparente

Protecţie anti-şocuri tesa® asigură protejarea zonelor în care se impune 
absorbţia impactului.

❘❘  Împiedică distrugerile din cauza mânerelor uşilor, de exemplu
❘❘ Autoadezive
❘❘ Disponibile în alb și maro

Culori disponibile:Culori disponibile:
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Cod Descriere Culoare Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

55587-00 Anti-alunecare transparent ambalaj carton 5 25 6 72

55587-02 Anti-alunecare negru ambalaj carton 5 25 6 72

55587-04 Anti-alunecare luciu diurn ambalaj carton 5 25 6 72

55589-04 Anti-alunecare negru ambalaj carton 15 25 6 72

55588-02 Anti-alunecare negru ambalaj carton 5 50 6 36

Benzi tesa® anti-alunecare

Bandă tesa® anti-alunecare

Banda tesa® anti-alunecare este soluția perfectă împotriva alunecării. Reprezintă protecția ideală împotriva accidentelor pe trepte, rampe, scări, punțile 
bărcilor și alte suprafețe alunecoase. Banda tesa® anti-alunecare poate fi utilizată la interior și în aer liber.

❘❘ Bandă extrem de rezistentă şi durabilă
❘❘ Disponibile și în culoare fluorescentă
❘❘ Aderenţă foarte bună
❘❘ Se rupe manual
❘❘ Rezistentă la apă, temperatură, UV şi substanţele de curăţat

Culori disponibile:
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Refillable

© SYNDICATE BRAND & CORPORATE DESIGN AG |  TES-GREEN-0015  |  Phase 1  |  24.02.2010 % recycled cardboard

© SYNDICATE BRAND & CORPORATE DESIGN AG |  TES-GREEN-0015  |  Phase 1  |  24.02.2010 % recycled cardboard

ACHTUNG! Stanze bitte überprüfen
NUR STAND!NUR LAYOUT! Feindaten bitte einsetzen

Sonderfarben überprüfen!

natural 
materials

(water)

Succes durabil cu produsele tesa ecoLogo®:
 
Simbolul tesa ecoLogo oferă îndrumare clienților prin gama noastră de produse, în special atunci când aceștia caută produse ecologice.
În plus, aceste simboluri explică avantajele ecologice ale fiecărui produs, iar procentajele oferă informații despre cantitatea de materiale ecologice utilizate.

tesa ecoLogo®

Produsele tesa ecoLogo® se bazează în principal pe materii prime bio sau reciclate.

Produsele sustenabile, cum ar fi lemnul sau fibra naturală, sunt utilizate pentru multe 
produse tesa ecoLogo®.

Foliile adezive dar și alte componente ale produselor tesa ecoLogo® sunt realizate din 
plastic reciclat.

Adezivul folosit dar si produsele tesa ecoLogo® însele, sunt fără solvenți.

Produsele reîncărcabile tesa ecoLogo® ajuta la 
conservarea resurselor.

Hartia folosită la produsele tesa ecoLogo® 
nu este tratată cu agenți decoloranți.

Faptul ca produsele noastre,  tesafilm®  
Eco & Clear si tesafilm® Eco & Strong, conțin 
componente reciclate,  a fost certificat si 
de organismul de certificare DIN CERTCO 
aparținând TÜV Rheinland.

Noi avem grijă să utilizăm materiale 
reciclate -pentru miezulul interior  
cât și pentru ambalaj.

tesa ecoLogo®

Toate produsele tesa de bricolaj și papetărie care poartă eticheta tesa ecoLogo® sunt fabricate în principal din materiale reciclate sau materii 
prime ecologice, nu conțin solvenți și sunt ambalate în materiale care conțin cât mai multe materii prime ecologice sau reciclate posibil.  
Este un pas logic pentru companie: Introducând ecoLogo®, tesa efectuează pasul următor în angajamentul să de lungă durată față de mediul 
înconjurător, punând această filosofie în practică și la nivelul produselor. Toate produsele tesa ecoLogo® îndeplinesc aceleași criterii de calitate 
înaltă precum gama de produse convenționale tesa, îndeplinind totodată și cerințele standardelor DIN EN ISO 14021 pentru produse ecologice.

❘❘Gama tesa ecoLogo® Papetărie

❘❘Gama tesa ecoLogo® Bricolaj
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Constanță și succes ecologic – cu noua gamă tesa ecoLogo®:

impact ecologic pozitiv:
❘❘Materiale predominant reciclate sau materii prime ecologice
❘❘Compuși adezivi fără solvenți
❘❘Ambalaje reciclate sau regenerabile pe cât de mult posibil
❘❘Respectarea normelor DIN EN ISO 14021 conținând standardele ecologice ale produselor

Rezultate bune:
❘❘Calitatea înaltă caracteristică tesa®

Producție ecologică

Unul din pilonii strategici ai structurii 
tesa este reprezentat de dezvoltarea 
și utilizarea unor procese de producție 
inovative fără solvenți.

Proces ecologic de aprovizionare

tesa este membră GLoBaL CoMpaCT, iniția-
tivă a Națiunilor unite – alinierea acțiunilor cu 
privire la principiile sociale și ecologice.

❘❘  conform cartei tesa a procesului de aprovi-
zionare, furnizorii trebuie să respecte aceste 
principii

Ingrediente non-toxice

tesa utilizează materii prime care îndepli-
nesc cerințele ecologice:

❘❘  Materiale neutre din punct de vedere  
ecologic precum peT și pp, în loc de 
PVc

❘❘  Compuși adezivi fără solvenți
❘❘  Materii prime reciclabile
❘❘  Fără diluanți
❘❘  Fără metale grele

tesa a dezvoltat un program de supraveghere a producției, lanțului de distribuție și  
a produselor pentru a atinge țintele ecologice ale companiei.

Nu arunca, reutilizează

tesa caută în mod constant noi moduri 
pentru a fabrica produse cât mai ecologice, 
de exemplu:

❘❘ Reciclabile
❘❘ Fabricate din materiale reciclabile
❘❘ Fabricate din materiale ecologice
❘❘ ambalaj care poate fi reciclat
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tesa ecoLogo®

Gama tesa ecoLogo® Papetărie

Gama tesa ecoLogo® Bricolaj

Cod Gama tesa ecoLogo® Papetărie Culoare Dimensions/ 
Cuprins Ambalare Bucati 

ambalaj mic
Bucati  

ambalaj mare
tesafilm® eco & clear 

57035 tesafilm® eco & clear - 10 m : 15 mm ambalaj carton 12 144

57043 tesafilm® eco & clear - 33 m : 19 mm ambalaj carton 10 120

57046 tesafilm® eco & clear - 2 x 10 m : 15 mm blister 12 72

57049 tesafilm® eco & clear - 2 x 10 m : 19 mm blister 12 72

57070 tesafilm® eco & clear - 10 x 10 m : 15 mm office box - 20

57074 tesafilm® eco & clear - 8 x 33 m : 19 mm office box - 12

57969 tesafilm® eco & clear + dispenser manual Easy Cut ecoLogo® verde 1 x 10 m : 15 mm + dispenser blister 7 42

57968 tesafilm® eco & clear+ dispenser manual Easy Cut ecoLogo® verde 1 x 33 m : 19 mm + dispenser blister 7 42

58248 tesafilm® eco & clear + Mini dispenser ecoLogo® albastru, portocale, violet, verde deschis 1 x 10 m : 19 mm + Mini dispenser etichetată 16 144

58241 tesafilm® eco & clear + Mini dispenser ecoLogo® verde deschis 2 x 10 m : 19 mm + Mini dispenser blister, carton 9 54

53904
tesafilm® eco & clear (10 m x 15 mm) + tesa® Easy Cut SMART, 
încărcată eco&clear

negru până la 33 cutie 6 18

tesapack® eco & strong 

58153 tesapack® eco & strong transparent 66 m : 50 mm etichetată 6 36

58154 tesapack® eco & strong maro 66 m : 50 mm etichetată 6 36

58155 tesapack® eco & strong , imprimată maro 66 m : 50 mm etichetată 6 36

58156 tesapack® eco & strong , imprimată verde 66 m : 50 mm etichetată 6 36
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Cod Gama tesa ecoLogo® Papetărie Culoare Dimensions/ 
Cuprins Ambalare Bucati 

ambalaj mic
Bucati  

ambalaj mare

tesapack® paper ecoLogo® 

57180 tesapack® paper ecoLogo® maro 50 m : 50 mm etichetată 6 36

55337 tesapack® paper ecoLogo® maro 3 x 50 m : 50 mm etichetată 1 18

tesa Roller Correction ecoLogo®

59840 tesa Roller Correction ecoLogo®, reincarcabil - 14 m : 4,2 mm ambalaj carton 5 80

59880 tesa Roller Correction ecoLogo®, reincarcabil - 14 m : 8,4 mm ambalaj carton 5 80

59841 tesa Roller Correction ecoLogo®, rezervă - 14 m : 4,2 mm ambalaj carton 5 80

59881 tesa Roller Correction ecoLogo®, rezervă - 14 m : 8,4 mm ambalaj carton 5 80

59971 tesa Roller Correction ecoLogo®, reincarcabil - 14 m : 4,2 mm blister 5 100

59981 tesa Roller Correction ecoLogo®, reincarcabil - 14 m : 8,4 mm blister 5 100

59976 tesa Roller Correction ecoLogo®, rezervă - 14 m : 4,2 mm blister 5 100

59986 tesa Roller Correction ecoLogo®, rezervă - 14 m : 8,4 mm blister 5 100

59810 tesa Roller Correction ecoLogo®, de unica folosinta - 10 m : 4,2 mm ambalaj carton 5 70

59811 tesa Roller Correction ecoLogo®, de unica folosinta - 10 m : 4,2 mm blister 5 120

tesa Mini Roller Correction ecoLogo®

59814 tesa Mini Roller Correction ecoLogo® albastru 6 m : 5 mm etichetată 16 192

59815 tesa Mini Roller Correction ecoLogo® roz 6 m : 5 mm etichetată 16 192

59817 tesa Mini Roller Correction ecoLogo® roz, albastru 6 m : 5 mm blister 5 120

59816 tesa Mini Roller Correction ecoLogo® verde, galben, roz, albastru 6 m : 5 mm etichetată 16 192

tesa Roller Glue Permanent ecoLogo®

59100 tesa Roller Permanent ecoLogo®, reincarcabil - 14 m : 8,4 mm ambalaj carton 5 80

59110 tesa Roller Permanent ecoLogo®, rezervă - 14 m : 8,4 mm ambalaj carton 5 80

59151 tesa Roller Permanent ecoLogo®, reincarcabil - 14 m : 8,4 mm blister 5 100

59156 tesa Roller Permanent ecoLogo®, rezervă - 14 m : 8,4 mm blister 5 100

59090 tesa Roller Permanent ecoLogo®, de unica folosinta - 8,5 m : 8,4 mm ambalaj carton 10 180

59171 tesa Roller Permanent ecoLogo®, de unica folosinta - 8,5 m : 8,4 mm blister 5 100

tesa Roller Glue Non-Permanent ecoLogo®

59200 tesa Roller Non-Permanent ecoLogo®, reincarcabil - 14 m : 8,4 mm ambalaj carton 5 80

59210 tesa Roller Non-Permanent ecoLogo®, rezervă - 14 m : 8,4 mm ambalaj carton 5 80

59161 tesa Roller Non-Permanent ecoLogo®, reincarcabil - 14 m : 8,4 mm blister 5 100

59166 tesa Roller Non-Permanent ecoLogo®, rezervă - 14 m : 8,4 mm blister 5 100

59190 tesa Roller Non-Permanent ecoLogo®, de unica folosinta - 8,5 m : 8,4 mm ambalaj carton 10 180

59191 tesa Roller Non-Permanent ecoLogo®, de unica folosinta - 8,5 m : 8,4 mm blister 5 100

tesa Glue Stick® ecoLogo®

57272 tesa Easy Stick ecoLogo® - 12 g folie 12 144

57030 tesa Easy Stick ecoLogo® - 25 g folie 12 144

57024 tesa Glue Stick ecoLogo® - 10 g folie 24 432

57026 tesa Glue Stick ecoLogo® - 20 g folie 12 192

57028 tesa Glue Stick ecoLogo® - 40 g folie 12 192

tesa Multi-Purpose Glue ecoLogo® 

57019 tesa® Lipici Universal ecoLogo® - 50 g sticlă 10 100

57020 tesa® Lipici Universal ecoLogo® - 100 g sticlă 10 100

tesa Masking tape ECO

56460 Banda de mascare tesa® ECO PREMIUM - 50 m : 25 mm ambalaj carton 12 72

56461 Banda de mascare tesa® ECO PREMIUM - 50 m : 38 mm ambalaj carton 8 48

tesa double-sided tape ECO

56450 Banda dublu adeziva tesa® ECO FIXATION - 5 m : 50 mm folie 6 36

56451 Banda dublu adeziva tesa® ECO FIXATION - 10 m : 50 mm folie 6 36

56452 Banda dublu adeziva tesa® ECO FIXATION - 25 m : 50 mm folie 6 24

tesa extra Power ECO

56430 tesa® extra Power ECO REPAIR negru 5 m : 38 mm blister 6 36

56430 tesa® extra Power ECO REPAIR alb 5 m : 38 mm blister 6 36

56430 tesa® extra Power ECO REPAIR gri 5 m : 38 mm blister 6 36

56431 tesa® extra Power ECO REPAIR negru 10 m : 38 mm ambalaj carton 8 48

56431 tesa® extra Power ECO REPAIR alb 10 m : 38 mm ambalaj carton 8 48

56431 tesa® extra Power ECO REPAIR gri 10 m : 38 mm ambalaj carton 8 48

56432 tesa® extra Power ECO REPAIR negru 20 m : 38 mm ambalaj carton 8 48

56432 tesa® extra Power ECO REPAIR alb 20 m : 38 mm ambalaj carton 8 48

56432 tesa® extra Power ECO REPAIR gri 20 m : 38 mm ambalaj carton 8 48
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tesafilm® Benzi transparente autoadezive și dispensere

Gama largă tesafilm® a fost creată pentru diverse cerinţe şi utilizări.Disponibilă în diverse lungimi şi lăţimi, cu şi fără dispenser

❘❘❘Crystal – Calitatea premium și buna transparență 

❘❘❘invizibilă – potrivită pentru documente

❘❘❘eco & clear – 100% calitate, 100% plastic reciclat

❘❘❘transparență și fiabilitate, utilizare universală

❘❘❘standard – potrivită pentru multiple utilizări

❘❘❘usor de rupt cu mana – soluţia rapidă fără dispenser

❘❘❘dublu adezive – pentru toate utilizările cu  
dublu-adezive

❘❘❘dispenser manual şi de birou
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Calitatea premium și buna transparență a tesafilm® crystal este ideală pentru îmbinări, prindere, reparații, fixare și ambalare.

❘❘ Grad de transparență ridicat
❘❘ Invizibilă pe multe suprafețe
❘❘ Rezistență ridicată la rupere
❘❘ Aderență puternică
❘❘ Rezistență puternică la îmbătrânire
❘❘ Derulare silențioasă
❘❘ Folie din polipropilenă și adeziv fără solvenți
❘❘ Compatibilă pentru utilizare în toate dispenserele tesafilm® disponibile

tesafilm® crystal tesafilm® crystal cu dispenser Easy Cut 

Cod Descriere Ambalare Content m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57928 tesafilm® crystal ambalaj carton 1 rolă 33 19 10 120

57931 tesafilm® crystal blister 2 role 10 19 12 72

57932 tesafilm® crystal blister 1 rolă 33 19 12 72

57947 tesafilm® crystal cutie 8 role 33 19 - 12

57935 tesafilm® crystal + Hand dispenser ambalaj carton 1 rolă + disposable dispenser 10 19 10 60

57937 tesafilm® crystal + Mini dispenser ambalaj carton 2 role + Mini dispenser, roşu / albastru 10 19 9 54

57939 tesafilm® crystal + Hand dispenser ambalaj carton 1 rolă + Easy Cut dispenser, transparentă 33 19 7 42
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57857 / 5785657661 / 57414 / 5766057649 / 57335 / 05540

Cod Descriere Ambalare Cuprins m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57335 tesafilm® invizibilă ambalaj carton 1 rolă 10 19 10 120

57312 tesafilm® invizibilă ambalaj carton 1 rolă 33 19 10 120

57476 tesafilm® invizibilă ambalaj carton 1 rolă 66 19 6 36

57649 tesafilm® invizibilă blister 2 role 10 19 12 72

57477 tesafilm® invizibilă blister 1 rolă 33 19 12 72

05540 tesafilm® invizibilă folie 15 folii pe cutie 33 19 15 90

57661 tesafilm® invizibilă blister 1 rolă + dispenser Easy Cut, transparentă 10 m 10 19 7 42

57414 tesafilm® invizibilă blister 1 rolă + dispenser Easy Cut, transparentă 33 m 33 19 7 42

57660 tesafilm® invizibilă blister 1 rolă + dispenser de unică folosinţă 10 19 10 60

57856 tesafilm® invizibilă neambalate, etichetată 1 rolă + Mini dispenser, roşu/albastru 10 19 16 144

57857 tesafilm® invizibilă blister 2 role + Mini dispenser, roşu/albastru 10 19 9 54

tesafilm® Benzi transparente autoadezive și dispensere

tesafilm® invizibilă tesafilm® invizibilă
cu dispenser Easy Cut

tesafilm® invizibilă
cu dispenser Mini 

tesafilm® invizibilă pentru legarea şi repararea discretă a documentelor şi manuscriselor.

❘❘ Aproape invizibil pe hârtia de culoare deschisă
❘❘ Se poate scrie pe el cu aproape orice stilou
❘❘ Manevrare facilă
❘❘ Nu iese în evidenţă la fotocopiere
❘❘ Rezistenţă la învechire
❘❘ Se desfăşoară fără zgomot
❘❘ Se îndepărtează uşor şi rapid de pe suprafeţele dure
❘❘ Adeziv din folie de polipropilenă, fara diluanţi
❘❘ Compatibil cu toate dispenserele tesafilm® disponibile
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Cod Descriere Ambalare Cuprins m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

58248 tesafilm® eco & clear + Mini dispenser etichetată 1 rolă + Mini dispenser, albastru - portocale - violet - verde deschis 10 19 16 144

58241 tesafilm® eco & clear + Mini dispenser blister, carton 2 role + Mini dispenser, verde deschis 10 19 9 54

❘❘ Fabricat din plastic reciclat 100%
❘❘  Include o rolă tesafilm® eco & clear 10 m : 19 mm, fabricată din plastic reciclat 100%
❘❘ Design ergonomic
❘❘ Practic și versatil
❘❘ lamă tesa wavy metal pentru tăiere fiabilă
❘❘  Tăieturi practice pe ambele părți ale dispenserului pentru utilizarea facilă a rolei tesafilm®

❘❘  Protecția laterală previne murdărirea sau deteriorarea rolei tesafilm®

❘❘ Reîncărcare rapidă și facilă
❘❘  Reîncărcabil cu role cu dimensiuni de până la 10 m : 19 mm

tesafilm® eco & clear cu tesafilm® mini dispenser ecoLogo®

Culori disponibile:
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57352 / 57344 57401 / 57340 57404 / 57405 / 57406

Cod Descriere Ambalare Cuprins m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57352 tesafilm® transparent ambalaj carton 1 rolă 33 15 12 144

57378 tesafilm® transparent ambalaj carton 1 rolă 33 19 10 120

57344 tesafilm® transparent blister 2 role 10 15 12 72

57345 tesafilm® transparent blister 1 rolă 33 15 12 72

57346 tesafilm® transparent blister 1 rolă 66 15 15 60

57340 tesafilm® transparent folie 30 folii pe cutie 10 15 30 180

57341 tesafilm® transparent folie 20 folii pe cutie 33 15 20 120

57342 tesafilm® transparent folie 10 folii pe cutie 66 15 10 60

57369 tesafilm® transparent folie 8 folii pe cutie 66 19 8 48

57401 tesafilm® transparent office box 12 role 10 12 - 20

57370 tesafilm® transparent office box 10 role 10 15 - 20

57404 tesafilm® transparent office box 8 role 10 19 - 20

57402 tesafilm® transparent office box 12 role 33 12 - 12

57371 tesafilm® transparent office box 10 role 33 15 - 12

57405 tesafilm® transparent office box 8 role 33 19 - 12

57403 tesafilm® transparent office box 12 role 66 12 - 12

57372 tesafilm® transparent office box 10 role 66 15 - 12

57406 tesafilm® transparent office box 8 role 66 19 - 12

57379 tesafilm® transparent office box 6 role 66 25 - 12

tesafilm® Benzi transparente autoadezive și dispensere

tesafilm® transparent tesafilm® transparent 
flowpack 

tesafilm® transparent 
Office-Box 

tesafilm® bandă autoadezivă transparentă pentru o gamă largă de utilizări acasă și la serviciu.

❘❘ Transparentă
❘❘ Rezistență ridicată la uzură
❘❘ Aderență puternică
❘❘ Rezistență sporită la învechire
❘❘ Se desfășoară fără zgomot
❘❘ Adeziv fără diluanți si folie de polipropilenă 
❘❘ Compatibil cu toate dispenserele tesafilm® disponibile
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57382 / 57380 57383 57384 / 57385 57397 / 57387 / 57208
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Cod Descriere Ambalare Cuprins m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57380 tesafilm® standard folie 50 de pungi de plastic în cutie 10 15 50 400

57381 tesafilm® standard folie 30 de pungi de plastic în cutie 33 15 30 240

57225 tesafilm® standard folie 24 de pungi de plastic în cutie 33 19 24 192

57382 tesafilm® standard folie 10 de pungi de plastic în cutie 66 15 10 120

57226 tesafilm® standard folie  8 folies in box 66 19 8 96

57383 tesafilm® standard 1 rolă in dispenser 100 dispensere pe display (neafișat) 10 15 100 600

57384 tesafilm® standard ambalaj ce poate fi agăţat 5 role + 1 dispenser 10 15 - 45

57385 tesafilm® standard ambalaj ce poate fi agăţat 4 role 33 15 - 40

57397 tesafilm® standard role suprapuse 12 role 10 12 - 80

57386 tesafilm® standard role suprapuse 10 role 10 15 - 80

57206 tesafilm® standard role suprapuse 8 role 10 19 - 80

57398 tesafilm® standard role suprapuse 12 role 33 12 - 48

57387 tesafilm® standard role suprapuse 10 role 33 15 - 48

57207 tesafilm® standard role suprapuse 8 role 33 19 - 48

57388 tesafilm® standard role suprapuse 10 role 66 15 - 12

57208 tesafilm® standard role suprapuse 8 role 66 19 - 12

tesafilm® standard tesafilm® standard  
cu dispenser 

Banda autoadezivă de uz general, cu un grad ridicat de aderenţă.

❘❘ Transparentă
❘❘ Aderenţă bună
❘❘ Rezistenţă la învechire
❘❘ Se desfăşoară uşor
❘❘ Adeziv din folie de polipropilenă, fara diluanţi
❘❘ Compatibil cu toate dispenserele tesafilm® disponibile

tesafilm® standard  
ambalaj ce poate fi 
agăţat

tesafilm® standard  
role suprapuse 
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57520 / 57521 57910 / 57911 / 57912

Cod Descriere Ambalare Cuprins m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57520 tesafilm® usor de rupt cu mana blister 1 rolă 25 19 6 72

57521 tesafilm® usor de rupt cu mana folie 1 rolă 25 19 24 192

57910 tesafilm® dublu adezive ambalaj carton 1 rolă 7,5 12 12 144

57911 tesafilm® dublu adezive blister 2 role 7,5 12 12 72

57912 tesafilm® dublu adezive blister 1 rolă + dispenser de unică folosinţă 7,5 12 10 80

tesafilm® usor de rupt cu mana tesafilm® dublu adezive

Banda tesafilm® usor de rupt cu mana este ideală pentru o gamă largă 
de utilizări rapide, acasă şi la birou.

❘❘ Poate fi rupt cu mâna, margini pentru rupere facilă
❘❘ Transparentă
❘❘ Aderenţă fiabilă
❘❘ Rezistenţă la învechire
❘❘ Se desfăşoară uşor
❘❘ Adeziv din folie de polipropilenă, fara diluanţi

Banda tesafilm® dublu adezivă este potrivită pentru toate tipurile de 
hârtie şi pentru carton, mulţumită fiabilităţii şi transparenţei sale.

❘❘ Dublu adezive
❘❘ Transparentă
❘❘ Aderenţă bună
❘❘ Rezistenţă la învechire
❘❘ Se desfăşoară uşor
❘❘ Folie din polipropilenă

tesafilm® Benzi transparente autoadezive și dispensere
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Cod Descriere Ambalare Cuprins Culoare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

53902 tesa® Easy Cut SMART, gol cutie Dispenser gol negru până la 33 19 - 18

53904 tesa® Easy Cut SMART, încărcat eco&clear cutie Dispenser + 1 rolă eco&clear 10 m:15 mm negru până la 33 19 - 18

53907 tesa® Easy Cut SMART, încărcat cutie Dispenser + 1 rolă invisible 33 m:19 mm negru până la 33 19 - 18

dispenser de birou tesa® SMART

Culoare disponibilă:

dispenserul de birou SMART tesa® este cea mai inteligentă soluție pentru birou.
Stop-Pad-ul inovativ integrat asigură o fixare sigură a dispenserului pe birou, fără a avea o greutate mare.

❘❘  Se poate utiliza cu toate benzile tesafilm®

❘❘ Dimensiune care face economie de spațiu
❘❘ Greutate mică, datorită Stop-Pad-ului
❘❘ Stop-Pad-ul este lavabil pentru a reactiva puterea adezivului
❘❘ Dispenserul cu Stop-Pad poate fi repoziționat mereu
❘❘ Carcasa - 100% plastic reciclat
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Benzi de ambalare tesapack® 

Gama tesapack® include o gamă largă de soluţii individuale pentru închiderea tuturor tipurilor de colete şi pachete, eficient şi sigur.

❘❘❘rezistență excelentă – pentru ambalarea și legarea obiectelor grele

❘❘❘rezistență mare – pentru sigilarea cutiilor de greutate medie

❘❘❘standard – pentru sigilarea cutiilor de greutate mică

❘❘❘dispenser manual – pentru sigilare comodă

❘❘❘tesa® Signal – pentru marcarea obiectelor, cutiilor și obstacolelor
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PACK

57176 / 57177 64014 04263 / 04280

Bandă de ambalare tesapack® 
foarte rezistentă

Bandă de ambalare tesapack® 
putere înaltă

Bandă de ambalare tesapack® 
standard

Banda tesa® fiabilă, de înaltă calitate, pentru 
închiderea şi lipirea cutiilor de carton.

❘❘  Suport din PVC cu rezistență excelentă 
împotriva ruperii

❘❘  Adeziv din cauciuc natural, care asigură 
aderență excelentă

❘❘ Siguranță înaltă a sigilării
❘❘ Pentru ambalarea și legarea obiectelor grele
❘❘ Desfășurare constantă, fără zgomot
❘❘ Compatibil cu toate dispenserele manuale 
tesapack® disponibile

Banda tesa® de bună calitate, pentru închide-
rea coletelor și pachetelor de greutate medie 
și mare.

❘❘ Polipropilenă de calitate
❘❘ Desfăşurare uniformă, fără zgomot
❘❘ Adeziv fără diluanţi 
❘❘  Compatibilă cu toate dispenser manuale 

tesa®

❘❘ Disponibilă în culorile maro şi transparent

Banda tesa® pentru operaţiuni de bază, pentru 
închiderea coletelor şi pachetelor uşoare şi de 
greutate medie.

❘❘ Polipropilenă de calitate
❘❘ Desfășurare ușoară
❘❘  Compatibilă cu toate dispenser manuale 

tesa®

❘❘ Disponibilă în culorile maro şi transparent

Cod Descriere Culoare Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57176 Foarte rezistentă (PVC) transparent neambalate, etichetat pe partea laterală 66 50 6 36

57177 Foarte rezistentă (PVC) maro neambalate, etichetat pe partea laterală 66 50 6 36

64014 Transparent putere înaltă (PP) transparent neambalate, etichetat pe partea laterală 66 38 8 48

64014 Original putere înaltă (PP) maro neambalate, etichetat pe partea laterală 66 38 8 48

64014 Transparent putere înaltă (PP) transparent neambalate, etichetat pe partea laterală 66 50 6 36

64014 Original putere înaltă (PP) maro neambalate, etichetat pe partea laterală 66 50 6 36

04263 transparent standard (PP) transparent neambalate, etichetat pe partea laterală 66 48 6 36

04263 original standard (PP) maro 6 role, role suprapuse 66 48 6 36

04263 transparent standard (PP) maro neambalate, etichetat pe partea laterală 66 48 6 36

04263 original standard (PP) transparent 6 role, role suprapuse 66 48 6 36

04280 transparent standard (PP) transparent neambalate, etichetat pe partea laterală 66 48 6 36

04280 original standard (PP) maro 6 role, role suprapuse 66 48 6 36

04280 transparent standard (PP) maro neambalate, etichetat pe partea laterală 66 48 6 36

04280 original standard (PP) transparent 6 role, role suprapuse 66 48 6 36
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PACK

06300 6400

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

06300 Dispenser manual „economic” cutie 66 50 1 20

06400 Dispenser manual comfort cutie 66 50 1 20

❘❘ Foarte robust datorită cadrului metalic stabil
❘❘  Lamă retractabilă pentru utilizare sigură (protecție împotriva 

accidentelor)
❘❘ Mâner suplu pentru utilizarea sigură și confortabilă
❘❘ Control ajustabil al tensiunii
❘❘ Roller din cauciuc pentru aplicare ușoară
❘❘ Service piese de schimb
❘❘ Gol

❘❘ Cadru metalic robust
❘❘  Protecție lamă pentru utilizare sigură (protecție împotriva accidentelor)
❘❘ Control ajustabil al tensiunii
❘❘ Gol

tesapack® dispenser manual comfortDispenser manual tesa® „economic”

Dispensere tesapack® 

Dispenser manual tesa®, pentru închiderea sigură, elegantă şi 
convenabilă a tuturor tipurilor de pachete.

Dispenser manual tesa®, pentru închiderea sigură, elegantă şi 
convenabilă a tuturor tipurilor de pachete.
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58133 / 581345813258130 / 58131 58137

SIGNAL

Cod Descriere Culoare Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

58130 Banda marcare Premium galben-negru neambalate, etichetată 66 50 6 36

58131 Banda marcare Premium roşu-alb neambalate, etichetată 66 50 6 36

58132 Banda marcare Premium orange, imprimată neambalate, etichetată 66 50 6 36

58133 Banda marcare Universal galben-negru neambalate, etichetată 66 50 6 36

58134 Banda marcare Universal roşu-alb neambalate, etichetată 66 50 6 36

58137 Bandă non-aderentă roşu-alb neambalate, etichetată 100 80 4 20

Banda tesa® de înaltă 
performanță pentru marcarea 
obiectelor și obstacolelor.

❘❘  Suport din PVC cu rezistență 
excelentă împotriva ruperii

❘❘  Adezivul din cauciuc natural 
asigură aderența excelentă

❘❘  Pentru marcarea obstacolelor  
și zonelor periculoase

❘❘  Desfășurare constantă, fără 
zgomot

❘❘  Cod de culori în conformitate 
cu normele UE pentru marcare

❘❘  Compatibilă cu toate dispen-
serele manuale tesapack® 
disponibile

bandă tesa de înaltă performanță 
pentru marcarea obiectelor și 
pachetelor fragile.

❘❘  Suport din PVC cu rezistență 
excelentă împotriva ruperii

❘❘  Adezivul din cauciuc natural 
asigură aderența excelentă

❘❘ Etanșare sporită
❘❘  Desfășurare constantă, fără 

zgomot
❘❘  Semnal portocaliu pentru 

vizibilitate excelentă
❘❘  Compatibil cu toate 

dispenserele manuale 
tesapack® disponibile

Banda tesa® de performanță 
bună pentru marcarea obiectelor 
și obstacolelor.

❘❘ Suport rezistent din PP
❘❘  Adeziv fără solvenți cu 

rezistență UV înaltă
❘❘  Pentru marcarea obstacolelor  

și zonelor periculoase
❘❘  Desfășurare constantă, fără 

zgomot
❘❘  Cod de culori în conformitate 

cu normele UE pentru marcare
❘❘  Compatibilă cu toate dispen-

serele manuale tesapack® 
disponibile

Banda tesa® pentru delimitarea 
zonelor.

❘❘ Film PE
❘❘  Pentru marcarea obstacolelor  

și zonelor periculoase  
temporare

❘❘ Imprimată pe ambele părți
❘❘ Vopsea din cauciuc rezistent
❘❘ Rezistență UV (3 luni)
❘❘ Fără adeziv

tesa® signal 
premium

Bandă tesa® signal, 
ultra puternică

tesa® signal 
universal

tesa® signal 
non-aderentă

Benzi tesa® signal de marcare

Culori disponibile: Culori disponibile: Culori disponibile:Culori disponibile:
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tesa® Roller

Rollerele corectoare şi adezive tesa® oferă rezultate elegante şi perfecte pentru documente! Rollerele tesa® au un design ergonomic, pentru ca lipirea şi 
corectarea precisă şi rapidă să devină o joacă de copii. 
Diversele rollere şi utilizările acestora se deosebesc prin culorile contrastante. Toate rollerele sunt disponibile în două versiuni: cu aplicator manual uşor 
de utilizat sau cu rezervă, cu un sistem practic cu două clicuri. Toate rollerele sunt fabricate din plastic reciclat 100% (carcasă) și astfel contribuie în mod 
substanțial la angajamentul ecologic tesa.

❘❘❘tesa Roller ecoLogo® – reîncărcabil

❘❘tesa Roller ecoLogo® de unică folosință

❘❘tesa Mini Roller Corector ecoLogo®



ROLLER
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1 2 3 4

refill

59971 / 59981 / 59840 / 59880 59976 / 59986 / 59841 / 59881

Roller Corector tesa® ecoLogo® reîncărcabil tesa® Roller Corector ecoLogo® rezervă

Rollerele corectoare tesa® sunt practice şi uşor de utilizat de toţi cei care au ceva de corectat.

❘❘ Pentru corecturi precise
❘❘ Bună acoperire şi aderenţă
❘❘ Corectare uscată, se poate scrie imediat peste ea
❘❘ Corectare simplă pe hârtie
❘❘ Dublură rezistentă la rupere (PET)
❘❘ Lăţimea benzii:  4,2 mm pentru textul imprimat, 8,4 mm pentru textul scris de mână
❘❘ Ambalaj: 80% carton reciclat, blister fără PVC

Sistem cu roller tesa®, cu rezervă
❘❘ O carcasă pentru trei utilizări diferite
❘❘  Două clicuri sunt suficiente pentru a schimba casetele
❘❘  Culoare casetelor indică utilizarea:
 alb = corectare 
 roşu = lipire permanentă
 galben = aderență nepermanentă 

❘❘  Design ergonomic, ce facilitează utilizarea
❘❘  Carcasa transparentă permite vizualizarea benzii rămase
❘❘  Rotiţă practică pentru reglarea întinderii benzii
❘❘ Bază lată, pentru stabilitate

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59971 tesa® Roller Corector ecoLogo®, reîncărcabil blister 14 4,2 5 100

59981 tesa® Roller Corector ecoLogo®, reîncărcabil blister 14 8,4 5 100

59976 tesa® Roller Corector ecoLogo®, rezervă blister 14 4,2 5 100

59986 tesa® Roller Corector ecoLogo®, rezervă blister 14 8,4 5 100

59840 tesa® Roller Corector ecoLogo®, reîncărcabil ambalaj carton 14 4,2 5 80

59880 tesa® Roller Corector ecoLogo®, reîncărcabil ambalaj carton 14 8,4 5 80

59841 tesa® Roller Corector ecoLogo®, rezervă ambalaj carton 14 4,2 5 80

59881 tesa® Roller Corector ecoLogo®, rezervă ambalaj carton 14 8,4 5 80
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59811 / 59810 59817 / 59814 / 59815 59816 / 59817

Rollerul corector de unică folosință tesa 
ecoLogo® permite corectarea lucrărilor cu 
ambele mâini.

❘❘  Fabricat din plastic reciclat 100% 
(carcasă)

❘❘ Pentru corecții perfecte, de lungă durată
❘❘   Design ergonomic, se potriveşte perfect în 

mâna dvs.
❘❘  Acțiunea laterală permite corecturi  

relaxate, precise
❘❘ Pentru dreptaci şi stângaci
❘❘ Dublură rezistentă la rupere (PET)
❘❘ Întindere automată a benzii
❘❘ Lungimea benzii: 10 m
❘❘ Lărgime bandă: 4,2 mm

tesa® Roller Corector ecoLogo® 
de unică folosință

tesa® Roller

Noul tesa Mini Roller Corector ecoLogo® este practic atunci când sunt necesare corecții. Ușor 
de transportat datorită dimensiunii mici. Capacul de protecție previne deteriorarea vârfului benzii 
corectoare. Culori plăcute, design atrăgător, facilitate de utilizare. Ecologic; carcasă fabricată din 
plastic reciclat 100%.

❘❘  100% plastic reciclat (carcasă)
❘❘ Pentru corecții perfecte
❘❘ Design atrăgător
❘❘ Mic și economic
❘❘ Design ergonomic pentru facilitate de utilizare
❘❘ Capac de protecție
❘❘ Lungime bandă: 6 m
❘❘ Lărgime bandă: 5 mm
❘❘ Suport rezistent la învechire (PET)

tesa® Mini Roller Corector 
ecoLogo® albastru - roz

Culori disponibile: Culori disponibile:

Cod Descriere Culori Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59811 tesa® Roller Corector ecoLogo® de unică folosință blister 10 4,2 5 120

59810 tesa® Roller Corector ecoLogo® de unică folosință ambalaj carton 10 4,2 5 70

59814 tesa® Mini Roller Corector ecoLogo® albastru etichetată 6 5 16 192

59815 tesa® Mini Roller Corector ecoLogo® roz etichetată 6 5 16 192

59817 tesa® Mini Roller Corector ecoLogo®, 2 pcs albastru, roz blister 6 5 5 120

59816 tesa® Mini Roller Corector ecoLogo® verde, galben, roz, albastru etichetată 6 5 16 192

tesa® Mini Roller Corector 
ecoLogo®  
albastru - roz - verde - galben
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refill

59151 / 59100 59156 / 59110 59171 / 59090

Cod Descriere Ambalare m mm Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59151 Roller Lipire Permanentă ecoLogo® reincarcabil blister 14 8,4 5 100

59156 Roller Lipire Permanentă ecoLogo® rezervă blister 14 8,4 5 100

59100 Roller Lipire Permanentă ecoLogo® reincarcabil ambalaj carton 14 8,4 5 80

59110 Roller Lipire Permanentă ecoLogo® rezervă ambalaj carton 14 8,4 5 80

59171 tesa® Roller Lipire Permanentă ecoLogo® de unică folosință blister 8,5 8,4 5 100

59090 tesa® Roller Lipire Permanentă ecoLogo® de unică folosință ambalaj carton 8,5 8,4 10 180

Roller Lipire Permanentă tesa® 
ecoLogo® reincarcabil

Roller Lipire Permanentă tesa® 
ecoLogo® rezervă

Roller permanent adeziv tesa® ecoLogo® – modalitatea modernă de asigurare a eleganţei şi 
aderenţei de durată. 

❘❘ Aderență puternică
❘❘ Funcționalitate îmbunătățită grație vârfului optimizat
❘❘ Lipire elegantă, puternică şi permanentă
❘❘ Lipeşte hârtia, cartonul, fotografiile
❘❘ Lipiciul de culoare roşie arată unde a fost aplicat adezivul
❘❘ Dublură rezistentă la rupere (PET)
❘❘ Fără diluanţi
❘❘ 100% plastic reciclat (carcasă), rezervă 61% plastic reciclat (fără bandă)
❘❘ Ambalaj: 80% carton reciclat, blister fără PVC
❘❘ Lungime bandă: 15 m
❘❘ Lărgime bandă: 8,4 mm

Rollerul adeziv permanent tesa® ecoLogo®  
este modalitatea modernă de asigurare  
a eleganței și aderenței de durată.

❘❘  Fabricat din plastic reciclat 100% (carcasă)
❘❘  Funcționalitate îmbunătățită grație vârfului 

optimizat
❘❘ Aderență puternică
❘❘ Lipire elegantă, rapidă și permanentă
❘❘ Lipește hârtie, carton, poze
❘❘  Lipiciul de culoare roșiatică arată unde a fost 

aplicat adezivul
❘❘ Suport rezistent la învechire (PET)
❘❘ Fără solvenți 
❘❘ Lungime bandă: 8,5 m
❘❘ Lărgime bandă: 8,4 mm

tesa® Roller Lipire Permanentă 
ecoLogo® de unică folosință
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tesa® Lipiciuri solide si lichide

De la hârtie la piele, de la sticlă la porţelan – tesa® oferă o gamă largă de adezivi pentru numeroase materiale şi situaţii. Indiferent dacă este vorba de 
zone mari sau mici, tesa® oferă soluţii care dau rezultate.

❘❘ Lipiciuri solide tesa® / Lipiciuri solide tesa® ecoLogo® – de formă triunghiulară sau rotundă 

❘❘Lipiciuri lichide tesa®: de uz universal şi utilizări diverse

❘❘Lipici Instant tesa®

❘❘Lipici lichid spray tesa®

❘❘Soluţie tesa® pentru îndepărtarea adezivului
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57272 / 57030 57024 / 57026 / 57028 / 57010
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tesa Easy Stick ecoLogo® tesa Lipici Stick ecoLogo®

Lipiciurile solide tesa® sunt ajutoarele ideale pentru o gamă largă de utilizări, acasă şi la birou.

❘❘  Potrivite pentru hârtie, carton, fotografii, materiale textile, pâslă,  
plută, piele şi burete dur

❘❘ Fără diluanţi, fără grăsimi
❘❘ Uşor de întins
❘❘ Inodore
❘❘ Se îndepărtează prin spălare manuală

Easy Stick®: 
❘❘  Formă triunghiulară pentru lipirea rapidă și precisă a liniilor,  

punctelor și colțurilor
❘❘ Forma unică împiedică rostogolirea

Lipici solid stick:
❘❘ Capac practic, anti-rostogolire

ecoLogo®:
❘ Fără diluanţi
❘ Plastic reciclat 100%
❘ Folie fără PVC
❘ Ambalare: carton reciclat și tavă din plastic reciclat

Cod Descriere g Ambalare Cuprins Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57272-200 Easy Stick ecoLogo® 12 tavă 12 sticks 12 144

57030-200 Easy Stick ecoLogo® 25 tavă 12 sticks 12 144

57024-200 Lipici Stick ecoLogo® 10 tavă 24 stick-uri 24 432

57026-200 Lipici Stick ecoLogo® 20 tavă 12 stick-uri 12 192

57028-200 Lipici Stick ecoLogo® 40 tavă 12 stick-uri 12 192

57010-0000 Lipici solid promo roz/albastru 10 tavă 24 stick-uri 24 432
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57013 / 57012 57020 / 57019

Lipici lichid tesa®, de uz universal tesa® Lipici Universal ecoLogo®

Lipiciul lichid tesa® de uz universal este un ajutor indispensabil pentru 
artizanat şi toate operaţiunile de lipire, acasă, la birou şi la atelier. Ideal 
pentru utilizarea pe suprafețe plane precum lemnul și podelele din 
parchet, gresie, marmură și piatră.

❘❘  Lipeşte aproape toate tipurile de hârtie, fotografii, materiale textile, 
pâslă, plută, piele şi lemn laolaltă şi se lipeşte pe metal, sticlă, 
porţelan, ceramică, multe tipuri de plastic şi burete dur

❘❘ Pentru suprafeţele curate şi puncte de lipire precise
❘❘ Rezistenţă mare la lumină, frig, căldură şi apă
❘❘ Rezistenţă la învechire
❘❘ Instrucțiuni de siguranță vezi pagina 85

Lipiciul universal tesa pentru utilizări multiple combină lipirea elegantă a 
diferite tipuri de materiale și conștiința ecologică. 

❘❘ Lipește hârtie, carton, plută, textile, poze, lemn, pâslă și piele
❘❘  Capacul cu un sistem special de apăsare permite lipirea fină  

(puncte și linii), dar și aplicarea la suprafață
❘❘ Flacon suplu, ușor de presat
❘❘ Lipici pe bază de apă, fără solvenți
❘❘ Flaconul, inclusiv duză și capac, este fabricat din plastic reciclat 80%
❘❘ Lipiciul se usucă în mod transparent
❘❘ Inodor 
❘❘ Rezistență la lumină, căldură și învechire
❘❘ Se poate spăla cu mâna în apă rece

Cod Descriere g/ml Ambalare Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

57012 Lipici lichid de uz universal 45 sticlă 10 100

57013 Lipici lichid de uz universal 90 sticlă 10 100

57019 Lipici Universal ecoLogo® 50 sticlă 10 100

57020 Lipici Universal ecoLogo® 100 sticlă 10 100

tesa® Lipiciuri solide si lichide
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Adeziv tesa® Glitter Deco

tesa Glitter-Deco este un adeziv decorativ strălucitor pentru cadouri, 
felicitări, fotografii etc. Tubul cu duză mică asigură o aplicare fără 
prelingeri.

❘❘ Efect strălucitor intens
❘❘ Se poate spăla cu mâna în apă rece
❘❘ Fără solvenți

Cod Descriere g Ambalare Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

59900 Adeziv tesa® Glitter-Deco 6 x 10 g blister 12 72

57040 Lipici lichid cu acţiune instantanee 4,5 blister 10 100

57041 Gel cu lipire instantanee 4,5 blister 10 100

Lipici Instant tesa®  

tesa® Gel cu lipire instantanee

Rezistent şi transparent – lipiciul puternic al tesa®, cu acţiune  
instantanee, pentru reparaţii. Poate fi utilizat pe aproape toate tipurile  
de materiale.

❘❘ Ideal pentru reparații rapide ale suprafețelor netede mici
❘❘ Lipire rapidă şi rezistentă
❘❘  Rezultate excelente pe termen lung, mulţumită înaltei rezistenţe  

la frig şi căldură
❘❘ Instrucțiuni de siguranță vezi pagina 85
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60021 60022 60042

Code Description ml Packaging Units per  
inner

Units per  
outer

60021 Spray Glue Permanent 500 tin - 12

60022 Spray Glue Extra Strong 500 tin - 12

60042 Adhesive Remover 200 tin - 12

Cod Descriere ml Ambalare Bucăți  
ambalaj mic

Bucăți  
ambalaj mare

60021 Adeziv spray permanent 500 cutie - 12

60022 Adeziv spray extrem de puternic 500 cutie - 12

60042 Pentru îndepărtarea adezivului 200 cutie - 12

tesa® Lipiciuri solide si lichide

Adeziv Spray 
Permanent tesa®

Adeziv Spray tesa®  
Extrem de Puternic

Solutia tesa® Pentru 
Îndepărtarea Adezivului 

Adezivul Spray Permanent tesa® este un 
adeziv versatil pentru lipirea permanentă a 
materialelor precum hârtia, cartonul, pâsla, 
folia, pielea și diverse materiale plastice.

❘❘  Pentru lipirea curată, economică, sigură 
și rapidă a suprafețelor mari

❘❘  Potrivit pentru materiale de greutate mică 
și medie cu suprafețe ușor neregulate

❘❘  Dispersie fină și uniformă a adezivului
❘❘ Uscare rapidă
❘❘  Rezistență la umezeală și temperaturi 

între -20 °C și +60 °C
❘❘ Compatibil cu Styrofoam®

❘❘ Silicon modelabil
❘❘  Instrucțiuni de siguranță vezi pagina 87

Adezivul Spray tesa® Extrem de Puternic 
este un adeziv extrem de puternic care 
formează un film pentru lipirea permanentă 
a materialelor precum materiale textile, 
plastic, carton, spumă, cauciuc, materiale 
de izolație, vinil, piele unul pe celălalt sau pe 
metal și lemn.

❘❘  Adecvat materialelor grele cu suprafețe 
aspre și neregulate

❘❘ Spray care formează film
❘❘  Direcția pulverizării poate fi orizontală sau 

verticală
❘❘  Cantitate de substanță  

pulverizată ajustabilă  
(H: înaltă, M: medie, L: mică)

❘❘  Rezistență la umezeală și temperaturi între 
-30 °C și +80 °C  
(pe termen scurt chiar +100 °C)

❘❘ Silicon modelabil
❘❘  Instrucțiuni de siguranță vezi pagina 87

Soluția tesa® Pentru Îndepărtarea 
Adezivului este proiectată pentru 
îndepărtarea reziduurilor de adeziv de 
pe componentele din plastic, sticlă și 
suprafețele metalice.

❘❘  Îndepărtează sigur reziduurile proveni-
te de la majoritatea benzilor adezive, 
adezivilor și etichetelor

❘❘  Se evaporă fără a lăsa reziduuri
❘❘  Pulverizatorul ajunge chiar și în cele mai 

dificile și ascunse locuri
❘❘ Silicon modelabil
❘❘  Instrucțiuni de siguranță vezi pagina 87
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* Danger! Cyanacrylate. Bonds skin and eyes in seconds.

Adezivi + Adezivi Stick tesa® - Aplicații

Lipiciuri solide + Lipiciuri lichide  tesa® -  Caracteristicile utilizărilor

Produsele tesa® sunt produse de calitate testate şi aprobate. În plus, sunt supuse constant unor controale stricte. 
Veţi obţine rezultate optime dacă lucraţi pe suprafeţe uscate, fără praf, şi dacă apăsaţi cu putere materialul ce va fi 
lipit. Pentru a vedea dacă adezivul este potrivit în cazul dvs., vă recomandăm să îl testaţi, mai întâi, pe o suprafaţă 
mică. Dat fiind că nu putem controla condiţiile de lucru individuale sau proprietăţile diverselor tipuri de materiale, nu 
vom accepta nicio reclamaţie legată de informaţiile furnizate în acest document.

Adezivi tesa® - Instrucțiuni de siguranță

Calitate
Caracteristici Lipiciuri solide Lipici lichid de uz 

universal
Lipici lichid utilizari 
multiple Lipici Instant Adeziv Spray  

Extrem de Puternic
Adeziv Spray  
Permanent

Rezistenţă la UV / învechire mare foarte mare foarte mare foarte mare mediu mediu spre înalt

Impermeabil nu da nu da da da

Aderenţa iniţială mare mare de la medie la foarte 
mare foarte mare foarte mare mare

Rezistenţa termică indisponibilă aprox. 50 °C aprox. 50 °C aprox. 100 °C 80 °C, pe termen scurt 
100 °C aprox. 60 °C

Diluant apă acetonă, etanol apă - benzină benzină
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ar Petele pot fi 
îndepărtate 
cu:

Lipiciuri solide ++ ++ ++ ++ + - ++ + ++ + ++ + ++ ++ - ++ ++ ++ apă

Lipici lichid de uz universal + + ++ ++ - - + + ++ - + - ++ ++ + + - + apă

Lipici lichid utilizari multiple + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ acetonă

Lipici Instant + ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ - - ++ ++ ++ ++ acetonă 

Adeziv Spray Permanent + ++ + + + ++ + + + + ++ ++ ++ ++ + + - + acetat de etil

Adeziv Spray Extrem de Puternic ++ ++ + ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ acetat de etil

++ utilizare nelimitată
+ utilizare limitată
- nepotrivit

* pentru rezultate optime, aplicaţi un al doilea strat de lipici după uscare

Simbol

Lipici lichid 
de uz  

universal
57012
57013

Adeziv  
Instant  
Lichid

57040

Gel cu  
lipire 

instant- 
anee
57041

Adeziv  
Spray  

Permanent 

60021

Adeziv  
Spray Extrem 
de Puternic

60022

Pentru 
îndepărtarea 

adezivului

60042

GHS02 Foarte inflamabil x

GHS07 Extrem de inflamabil x x x

GHS08 Iritant x x x x x x

GHS09 Periculos pentru mediul înconjurător x x

Irită ochii x x

Irită pielea x x

Irită ochii, sistemul respirator și pielea x x

Poate provoca sensibilizare prin contact cu pielea x

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic x x

Dăunător pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic x

Vaporii pot provoca somnolență și amețeli x x x x

A nu se lăsa la îndemâna copiilor x x x x x x

A se depozita într-un loc răcoros x x x

Păstrați recipientul închis și într-un loc bine ventilat x

Păstrați recipientul într-un loc bine ventilat x x x

A se păstra departe de orice sursă de foc – Fumatul interzis x x x x

Nu inhalați gaz x x x x x x

Evitați contactul cu pielea

Evitați contactul cu pielea și ochii x x x x

Evitați contactul cu ochii x

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul unui doctor x x x

A nu se goli în canalizare x x

Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice x

Purtați mânuși corespunzătoare x x x

În caz de incendiu utilizați nisip, dioxid de carbon sau agent de stingere tip pudră. Nu utilizați niciodată apă

În caz de înghițire, solicitați imediat sfatul unui doctor și arătați acest recipient sau eticheta x x x x x

Utilizați doar în spații bine ventilate x x x x

Scoaterea din uz a acestui material și a recipientului trebuie făcută în locuri speciale pentru colectare  
a deșeurilor periculoase sau speciale x x x x x

Utilizați un recipient corespunzător pentru evitarea contaminării mediului

Acest material și recipientul său trebuie scoase din uz în calitate de deșeuri periculoase x x x

Evitați răspândirea în mediul înconjurător. Consultați fișele cu instrucțiuni speciale / informații privind 
siguranța x

În caz de înghițire, clătiți gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă) x x x
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tesa® Notes

Gata cu uitatul sau căutările interminabile. Notiţele adezive tesa® convenabile sunt însemnări utile şi vizibile ale informaţiilor importante – 
atât acasă, cât şi la birou. Mereu la îndemână când aveţi nevoie de ele!

❘  Notite adezive tesa® Office

❘  Notiţele adezive tesa® Brilliant

❘  Notiţe adezive tesa® Neon

❘  Notiţe adezive tesa® Marker



57653 / 57654 / 57655 /57656 / 57657 / 56675 56005 / 56003 / 56007 56004 / 56001 / 56684 56691 / 56694

Notițe tesa® de birou pentru 
etichetarea și marcarea facilă, 
individuală.

❘❘ Pentru marcare și etichetare
❘❘ Aderenţă bună
❘❘ Uşor de îndepărtat
❘❘ Fără diluanţi
❘❘ Calitate bună a hârtiei
❘❘  Disponibile într-o varietate de 

dimensiuni
❘❘  În nuanţe discrete de galben, 

pentru o bună lizibilitate

Notiţele adezive tesa® Brilliant 
atrag atenţia prin culorile vii.

❘❘ Pentru marcare și etichetare
❘❘ Aderenţă bună
❘❘ Uşor de îndepărtat
❘❘ Fără diluanţi
❘❘ Calitate bună a hârtiei
❘❘  Disponibile într-o varietate de 

dimensiuni
❘❘  În nuanţe elegante de  

albastru, galben, roz şi mov

Notiţe adezive tesa® Neon în 
culori atrăgătoare, luminoase.

❘❘ Pentru marcare și etichetare
❘❘ Aderenţă bună
❘❘ Uşor de îndepărtat
❘❘ Fără diluanţi
❘❘ Calitate bună a hârtiei
❘❘  Disponibile într-o varietate de 

dimensiuni
❘❘  În nuanţe de roz, galben, 

verde şi portocaliu

Notiţe adezive tesa® Marker 
pentru o marcare ce atrage 
atenţia.

❘❘ Pentru marcare și etichetare
❘❘ Aderenţă bună
❘❘ Uşor de îndepărtat
❘❘  Notiţe adezive tesa® Marker 

transparente, cu etichete de 
diverse culori

❘❘  Notiţe adezive tesa® Marker în 
nuanţe de roz, verde, galben, 
portocaliu

❘❘  Utilizabile în toate agendele 
obişnuite

Cod Descriere Culoare Număr de foi Ambalare mm mm Bucăţi  
ambalaj mic

Bucăţi  
ambalaj mare

57656 Notiţe adezive Office galben 100 Folie termocontractibilă 50 75 12 240

57654 Notiţe adezive Office galben 100 Folie termocontractibilă 75 75 12 240

57657 Notiţe adezive Office galben 100 Folie termocontractibilă 100 75 12 288

57655 Notiţe adezive Office galben 100 Folie termocontractibilă 125 75 12 240

57653 Notiţe adezive Office galben 3 x 100 Folie termocontractibilă 50 40 4 120

56675 Notiţe adezive Office galben 400 (cub) Folie termocontractibilă 75 75 1 60

56005 Notiţele adezive Brilliant albastru, galben, roz 6 x 80 Folie termocontractibilă 75 75 1 40

56003 Notiţele adezive Brilliant albastru, galben, roz 3 x 80 Folie termocontractibilă 40 50 4 120

56007 Notiţele adezive Brilliant albastru, galben, roz 320 (cub) Folie termocontractibilă 75 75 1 60

56004 Notiţe adezive Neon roz, galben, verde 6 x 80 Folie termocontractibilă 75 75 1 40

56001 Notiţe adezive Neon roz, galben, verde 3 x 80 Folie termocontractibilă 40 50 4 120

56684 Notiţe adezive Neon roz, galben, verde 320 (cub) Folie termocontractibilă 75 75 1 60

56691 Notiţe adezive Marker în culori luminoase roz, galben, verde 4 x 50 Folie termocontractibilă 20 50 10 240

56694 Notiţe adezive Marker transparente colorat, transparent 4 x 40 Folie termocontractibilă 20 50 10 240

Notite adezive tesa®  
Office

Notiţele adezive tesa® 
Brilliant

Notiţe adezive tesa®  
Neon

Notiţe adezive tesa®  
Marker

Culori disponibile: Culori disponibile:
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Alegerea mai bună.


