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18 let zkušeností
Již více než 18 let jsme Vaším dodavatelem samolepicích pásek a ochranných fólií. Za tu dobu jsme 
získali spoustu zkušeností a kontaktů. Potřebujete-li radu nebo hledáte efektivní řešení Vašeho 
problému, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Umíme poradit

Spolu s Vámi probereme Vaše potřeby a na základě dlouholeté zkušenosti Vám doporučíme pro-
dukt, který Váš problém skutečně vyřeší. Pokud Vám nejsme schopni pomoci, řekneme Vám to na 
rovinu.

Ekonomicky a efektivně

Nemáme rádi ani šunt, ani zbytečně předražené produkty. Za své peníze dostanete solidní pásky s 
nejlepším poměrem ceny a kvality. Šetřete správným výběrem produktů, které fungují.

Naše pásky fungují

Ušetřete si své nervy a neřešte reklamace nefungujících produktů. Naše pásky dělají přesně to, co 
mají, a díky pečlivému výběru se můžeme pochlubit prakticky nulovými reklamacemi.

Co najdete v katalogu?
Existuje nepřeberně druhů samolepicích pásek a není cílem katalogu je všechny uvést V katalogu 
tak najdete jen základní přehled typů samolepicích pásek a ochranných fólií. U každého typu najde-
te i přehled o dostupných variantách, informace o běžném použití, rozměrech a barvách.

Máte-li zájem o speciální samolepicí pásku nebo hledáte řešení konkrétního problému, zavolejte 
nám. Je pravděpodobné, že jsme podobnou věc již dříve vyřešili a pomůžeme Vám.

Volejte +420 469 623 491 nebo pište na europack@europack.cz.
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Adresa a kontakty
Sídlo a provozovna

EUROPACK CHRUDIM, s. r. o.  
Pardubická 180 
537 01  Chrudim

IČ:         25276182 
DIČ:   CZ25276182

www.europack.cz 
europack@europack.cz

Sídlíme v průmyslové zóně 
na okraji Chrudimi. Budete-li 
nás hledat pomocí  navigace, 
pomohou Vám GPS souřadnice:

49°57‘41.540“N, 15°47‘3.620“E

Zavolejte / napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz nebo Vás něco zaujalo, 
kdykoliv nám napište nebo zavolejte:

Objednávky, expedice:  +420 469 623 490 | obchod@europack.cz
Administrativa, účetnictví:  +420 469 623 490 | administrativa@europack.cz
Poradenství, marketing:  +420 469 623 491 | europack@europack.cz

Provozní doba   provozovna e-shop

Pondělí - Čtvrtek   7:00 - 15:30 nonstop 
Pátek    7:00 - 15:00 nonstop 
Sobota - Neděle   zavřeno  nonstop

Časté dotazy / FAQ
Mohu Vaše pásky koupit i jinde?

Pásky dodáváme do hobby marketů a specializovaných obchodů po celé ČR. Zpravidla však mají 
omezený sortiment a uděláte lépe, když nám zavoláte. Fungujeme jako zásilkový velkoobchod a 
Vaši objednávku rádi vyřídíme prostřednicvím našeho e-shopu nebo na uvedených kontaktech.

Za jak dlouho mi dodáte zboží?

Více než 95 % pásek uvedených v katalogu držíme v obvyklém množství skladem a při objednávce 
v dopoledních hodinách expedujeme zásilku tentýž den. Druhý den je zboží zpravidla u Vás.

lepíme s jistotou
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Balicí páska
Balicí páskou snadno zalepíte kartonové krabice a pře-
lepíte balící fólie, aby dobře a s jistotou chránily během 
skladování a přepravy. Pro běžné ruční balení zvolte kla-
sickou balicí pásku v průhledném nebo hnědém prove-
dení. Barevnou páskou vhodně zvýrazníte lepený detail. 
Nehlučná páska uleví Vašim uším v náročných provozech. 
Mrazuvzdorná lepí dobře v mrazu až -20 °C. Pro rychlejší 
a efektivnější balení použijte odvinovač lepicí pásky!

Papírová páska
Papírovou pásku použijte k ekologickému a nezávadné-
mu balení potravin a k lepení poštovních zásilek. Na pa-
pírovou pásku je možné psát a razítkovat, dobře na ní 
drží samolepicí etikety. Papírová páska je vyrobena z re-
cyklovatelných materiálů šetrných k lidskému zdraví a ži-
votnímu prostředí. Samolepicí páska drží ihned, lepidlo 
navlhčovací pásky nejprve aktivujte.

Vyztužená páska
Vyztužená páska Vám pomůže zabalit kartony a jedno-
duše je zajistit na paletě. Umožní vám bezpečně svázat 
a zafixovat ocelové plechy, dřevěné latě nebo plastové 
trubky. Skleněná vlákna dodávají samolepicí pásce ex-
trémní pevnost a odolnost proti přetržení. Jednoduše ji 
použijte místo běžné balicí pásky nebo pásky svazované 
sponou.

hnědá/průhledná/barevné – běžné ruční balení
nehlučná – úleva v hlučných provozech
silně lepivá (hotmelt) – pevnější uzavření balíku
mrazuvzdorná (solvent) – vydrží mráz až -20 °C
strojní – balit za nás bude stroj

samolepicí – lepí ihned, bez namáčení
navlhčovací – lepidlo aktivujte vodou
navlhčovací s výztuhou – lepidlo aktivujte vodou

podélná výztuha – extrémní pevnost v tahu
podélná + příčná výztuha – pevná ve všech směrech

Provedení:

Provedení:

Provedení:

ekologicky šetrné 
balení potravin 

lepení balíků
a poštovních
zásilek

rozměry
50 mm x 50 m 
50 mm x 500 m

barva
hnědá

extra pevná páska
výztuha skelnými vlákny

rozměry
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

výztuha
podélná
podélná + příčná

barva
světlá

ruční šíře
12, 15, 19, 25, 
38, 48, 75 mm

náviny na roli
66, 150, 990 m

kvalita
střední / vysoká

barvy
hnědá
průhledná 
další barvy
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Odvinovač lepicí pásky
Pomocí ručního odvinovače snadno a rychle uzavřete kar-
tonové krabice a ještě si ušetříte práci! Ergonomická ru-
kojeť umožňuje jistý úchop a díky regulovatelnému tahu 
odvíjení pásky si odvinovač nastavíte přesně podle Vašich 
potřeb. A nepotřebujete ani nůž. Vestavěnými zoubky 
lepicí pásku v požadovaném místě jednoduše oddělíte. 
Odvinovač použijte s balicí páskou, papírovou páskou 
i vyztuženou páskou až do 132 metrů návinu.

pro pásky do šíře 50 mm – odolná nestárnoucí klasika
pro pásky do šíře 75 mm – odolná nestárnoucí klasika
pro nehlučné odvíjení – i běžné hlučné pásky odvíjí tiše
pro 2“ plastové dutinky – pásky s návinem až 150 m

Provedení:

snadno a rychle
šetří čas a námahu

pro pásky šíře
50 mm | 75 mm

provedení
bytelný strojek
ergonomická rukojeť
ostré zoubky
nehlučné odvíjení

Paletizační páska
Paletizační páska je vynikající pomocník při zajišťování 
kartonů na paletě stejně jako při zpevňování a svazová-
ní nejrůznějších materiálů, například samotných kartonů 
Paletizační páska je vyrobena ze speciální polypropyle-
nové fólie, která je i bez výztuhy schopná vydržet obrov-
skou sílu v tahu. To dodává paletizační pásce extrémní 
odolnost proti přetržení.

paletizační páska – jistota při fixování kartonů a palet
Provedení:

fixování kartonů a palet
extrémně pevná
odolná proti přetržení

rozměry
19 mm x 66 m

na objednávku
12 mm x 66 m
15 mm x 66 m
25 mm x 66 m

barva
oranžová

Oslovete zákazníky
dodatečně po prodeji

již od 36 kusů
u Vás do 14 dní
se zárukou 2 roky

běžný rozměr
50 / 75 mm x 66 m

na míru
šíře 5 až 150 mm
délka až 990

barva pásky
dle přání zákazníka

samolepicí PP pásky – pro podporu Vaší firmy a značky
samolepicí PAPÍROVÉ pásky – balení zásilek pro ECO/BIO
nelepicí ohraničovací LDPE – značení tratí, výkopů, staveb
navlhčovací PAPÍROVÉ pásky – ruční nebo strojní lepení

Provedení:

Potisk lepicí pásky
Lepicí páska s potiskem je efektivním multifunkčním 
řešením při balení a expedici výrobků a zboží. Fungu-
je jako běžná balicí páska, informuje zákazníky o pod-
statných údajích, odrazuje zloděje od vyrabování zá-
silky a v neposlední řadě zvyšuje Vaši hodnotu v očích 
zákazníka. Čtyři funkce za jedny peníze, to už stojí 
za zvážení. A nebojte se, začínáme již od 1 kartonu!  
Mějte svoji pásku již za 14 dní!
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Maskovací páska malířská
Malujete v interiéru? Pomocí malířské maskovací pásky 
snadno zakryjete místa a přechody, které nemají být za-
malovány, vytvoříte přesné a čisté linie a malování pro 
Vás bude hračkou. Během 36 hodin od nalepení ji lze 
snadno a bez zanechání stop sejmout z povrchu. Malíř-
skou pásku můžete navíc použít i pro nenáročné bale-
ní krabic a vytváření papírových popisků na nejrůznější 
předměty.

maskovací páska malířská – malujeme v interiéru
extra krepovaná páska – pružná páska pro tvorbu oblouků

Provedení:

malujeme v interiéru
čisté linie a přechody
snadno odstraníte

materiál
polokrepový papír

běžné šíře
19 , 25, 30, 38, 50, 
75, 100 mm

návin na roli
50 m

barva
žlutá

Maskovací páska Blue Dolphin
„Modrý delfín“ je univerzální maskovací páska, která splní 
veškeré Vaše požadavky na zakrývání při malování v in-
teriéru i exteriéru. Venku ji klidně nechte nalepenou celé 
2 týdny, v interiéru mimo přímé slunce až jeden měsíc. 
Do té doby se nemusíte starat o její odstranění. Blue 
Dolphin vyniká velmi dobrou přilnavostí na nejrůznějších 
materiálech, barva za pásku nezatéká. Blue Dolphin Vám 
umožní vytvářet přesné a ostré linie.

maskovací páska Blue Dolphin – malujte uvnitř i venku
Provedení:

venku nebo uvnitř
výdrž až 14 dní
na slunci až 8 dní
trvale voděodolná

materiál
polokrepový papír

rozměry
38 mm x 55 m
48 mm x 55 m

barva
modrá

Autolakýrnická páska
Autolakýrnická maskovací páska je vhodná k zakrývání 
přechodů při sprejovém lakování karosářských dílů v au-
tolakovnách. Vyznačuje se zvýšenou tepelnou odolností 
80 °C (dle varianty krátkodobě až 110 °C) a optimální 
přilnavostí k citlivým lakovaným a barveným povrchům. 
Po práci pásku snadno odstraníte z povrchu bez zane-
chání stop.

autolakýrnická páska Gerband – solidní německá klasika
autolakýrnická páska Narcar – extra kvalita a přesnost
konturovací páska – oblouky, linky a super jemná práce

Provedení:

teplotní odolnost 80 °C
optimální lepivost

materiál
polokrepový papír

běžné šíře
9, 12, 15, 19, 25, 30, 
38, 50, 75, 100 mm

návin na roli
50 m

barva
žlutá
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Maskovací páska PVC
Maskovací pásku PVC použijte spolu se zakrývací fólií 
na zakrytí oken, dveří, podlahové krtiny a dalších citli-
vých míst při zapravování nových oken, zateplování nebo 
opravě fasád, které tak ochráníte před špínou a poško-
zením. Je UV odolná, snadno se s ní pracuje, potřebnou 
délku jednoduše odtrhnete rukou. Venku ji můžete ne-
chat nalepenou podle podmínek počasí až 3 týdny.

maskovací páska PVC – zakrývání a lepení v exteriéru
Provedení:

malujeme venku
kryjeme okna, dveře
slepujeme fólie

materiál
ručně trhatelné PVC

rozměry
30 mm x 33 m
38 mm x 33 m
48 mm x 33 m
50 mm x 33 m

barva
žlutá

Páska na trhliny
Páskou na trhliny přelepíte všechny trhliny a spáry. Ne-
musíte nic pracně zapravovat a přebrušovat, trhlinu stačí 
přelepit a přemalovat, spáru omítnout a máte hotovo. 
Jemný vlísový materiál je lehce roztažný v podélném i 
příčném směru velmi dobře přilne, perfektně kopíruje 
lepený povrch, takže snadno vytvoří téměř neviditelný 
přechod. Práce s touto páskou je rychlá a jednoduchá.

páska na trhliny – překryje trhliny a spáry
Provedení:

trhlina zmizí rychle, 
čistě, elegantně!

materiál
jemný vlísový papír

rozměry
50 mm x 10 m

barva
bílá

Maskovací páska na hrubé povrchy je speciálně určena  
pro venkovní použití na fasády a hrubé omítky, cihly, be-
ton, dřevo a další stavební materiály s hrubší strukturou.  
Lepí i tam, kde papírová páska nedrží a univerzální pás-
ka je zase příliš lepivá. Velmi dobře přilne k jakémukoliv 
hrubému povrchu, po práci jde odstranit snadno a bez 
poškození podkladu.

páska na hrubé povrchy – na fasády, cihly, beton, dřevo
Provedení:

zakrývá hrubé povrchy
snímatelná až 14 dní
UV stabilní 7 dní

materiál
tkanina s PE vrstvou

rozměry
38 mm x 20 m
50 mm x 20 m
48 mm x 50 m
50 mm x 50 m

barva
oranžová

Fasádní páska na hrubé povrchy
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Polyesterová páska
Polyesterová páska je určena k maskování (zakrývání) při 
práškovém lakování v lakovnách, při galvanickém poko-
vování a leptání. Polyesterová páska vydrží po 20 minut 
teplotu až 200 °C, krátkodobě až 220 °C. Po práci je 
možné pásku snadno odstranit, aniž by poškodila lepený 
povrch  nebo zanechala zbytky lepidla na podkladu. Po-
lyesterová páska je vyrobena z polyesterové fólie jedno-
stranně opatřené silikonovým lepidlem.

Kaptonová páska
Kaptonová páska se používá k ochraně kontaktů elek-
tronických desek během pájení na vlně a dalších vyso-
koteplotních aplikací v elektronice. Poslouží jako izolační 
podložka, fixace vinutí elektromagnetů, ochrana optic-
kých kabelů. Použijete ji při výrobě senzorů, mikrofonů, 
reproduktorů, tlakových spínačů apod. Je vysoce stabilní 
při nízkých i vysokých teplotách - dlouhodobě vydrží 180, 
krátkodobě až 260 °C.

polyesterová páska – práškové lakování, pokovování

kaptonová páska – odolná páska pro maskování elektroniky

skelná maskovací páska – pískování, tryskání, lakování

Provedení:

Provedení:

Provedení:

maskování do 220 °C 
práškové lakování
pokovování, leptání

šíře
5, 10, 15, 20, 25, 30, 
40, 50, 100, 500 mm

na objednávku do 7 dní
od 3 do 500 mm

barva
zelená

maskování do 260 °C
ochrana plošných spojů
podložka 3D tisku

šíře
3 - 9 mm 
10, 12, 15, 19, 25, 
30, 40, 50, 60, 80, 
100, 500 mm

na objednávku do 7 dní 
od 3 do 500 mm

barva
jantarová hnědá

maskování do 280 °C
pískování a tryskání
práškové lakování

rozměry
12 mm x 33 m
25 mm x 33 m
50 mm x 33 m
100 mm x 33 m

barva
mléčná

Skelná maskovací páska
Skelná maskovací páska zakrývá části dílů a ploch při vy-
sokoteplotním opracování povrchů a povrchových úpra-
vách jako pískování, tryskání drtí, tryskání broky, plasmo-
vém nanášení, práškovém lakování.

Skelná maskovací páska vydrží po dobu 30 minut teplotu 
až 280 °C, aniž by se páska poškodila nebo jakkoliv po-
znamenala lepený povrch.
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Přebrousitelná páska
Přebrousitelná páska chrání díly při povrchových úpra-
vách pískováním nebo broušením. Páska dobře odolává 
krátkodobému působení vody, což umožňuje její použi-
tí během mokrých procesů opracování - při maskování 
karosářských dílů v automobilovém průmyslu apod. Díky 
speciální dvojvrstvé konstrukci zůstává zakrytý díl nepo-
škozený a pásku je možné po práci odstranit beze stopy.

přebrousitelná páska PROFI – vyšší pevnost a lepivost
přebrousitelná páska KLASIK – tenčí ekonomická páska

Provedení:

broušení dílů 
karosérií

vysoká lepivost 
pevnost ve smyku

rozměry
38  mm x 25  m
50  mm x 25 m

barva
červená, šedá

Vybíráte maskovací pásku?
Potřebujete vybrat vhodnou maskovací pásku pro svůj 
konkrétní účel a nevíte, zda se na to bude páska hodit? 
Třeba Vám pomůže následující přehled.

Povrch (hladký/hrubý)

Mělce krepované pásky a PVC pásky lze použít na 
hladký povrch, na hrubý povrch lze použijte speciální 
vysoce krepované papírové pásky nebo pásky s textilní 
mřížkou a PE laminací (pásky na fasádu).

Linie (rovné/oblouky)

Pásky s přizpůsobivým nosičem umožňují snadné 
uhnutí do strany během lepení. To je žádoucí u pásek, 
které mají vytvořit oblouk či kopírovat tvary lakova-
ných dílů.

Interiér / Exteriér (čas)

Čas, po který může zůstat páska nalepena v daném 
prostředí, aby ji bylo možné odstranit beze stopy. Pro 
dlouhou výdrž pásky je podstatná UV odolnost a odol-
nost vůči vodě. Je zcela normální, že pásky vydrží déle 
v interiéru než venku na slunci a dešti.

Teplota (°C)

Uvedená teplota udává odolnost proti teplu během 
aplikace (zpravidla nejméně po dobu 30 minut). Volte 
takovou pásku, která s dostatečnou rezervou zvládne 
teploty, kterým bude vystavena během Vašeho pracov-
ního postupu.

Povrch Linie Interiér Exteriér Teplota

Maskovací páska malířská hladký rovné 36 h nevhodné 40 °C
Extra krepovaná páska hrubý oblouky 36 h nevhodné 60 °C
Konturovací páska hladký oblouky 48 h nevhodné 150 °C
Autolakýrnická páska hladký rovné 48 h nevhodné 80 °C
Páska Blue Dolphin hladký rovné 14 dní 8 dní 60 °C
Páska na hrubé povrchy hrubý rovné 14 dní 7 dní 60 °C
Maskovací páska PVC hladký rovné 30 dní 30 dní 60 °C



textilní pásky

Lemovka na koberce
Lemovkou na koberce jednoduše omotáte hokejku nebo 
násadu od nářadí, opravíte prasklou hadici od vysavače, 
svážete a zafixujete latě nebo kabely nebo olemujete 
okraje koberců a ochráníte je před třepením. Vyberte si 
až z osmi různých barevných provedení. Navíc se lemov-
ka hodí i pro dočasnou ochranu ploch, které bývají vysta-
veny odření a poškrábání (podvozky kufrů…)

Technická páska
Již naši dědečkové s oblibou používali tuto všestrannou 
šedou bavlněnou pásku. Snadno s ní totiž svážete roury, 
latě i kabely, opravíte prasklé hadice nebo zabalíte kra-
bici. Omotáte-li si násadu od nářadí, vytvoříte bezpeč-
ný protiskluzový úchop. A vystačíte-li si s šedou barvou, 
máte úsporné řešení k olemování a spojování koberců.

Univerzální páska
Univerzální páska je typický všechnosprav a to nejen pro 
kutily. Potřebujete vodotěsně spravit prasklou zahradní 
hadici? Dočasně zpevnit prasklý nárazník? Pevně svázat 
a zafixovat téměř cokoliv k čemukoliv? Univerzální páska 
je silná textilní páska laminovaná poddajnou plastovou 
vrstvou. Velmi pevná v tahu a zároveň ji lehce odtrhnete 
rukou. Bude se Vám hodit v práci, doma i na zahradě. 
Buďte připraveni!

lemovka na koberce – lemuje, svazuje, bandážuje

technická páska textilní – všestranný pomocník

univerzální páska – nejen kutil spraví vše
univerzální páska silně lepicí – zvýšená lepivost

Provedení:

Provedení:

Provedení:

10 barevných variací
opravy a bandážování

rozměry
50 mm x 10 m

barvy
béžová
bílá
černá
červená
hnědá
modrá
šedá
zelená

všestranný pomocník

běžné rozměry
8 mm x 50 m
10 mm x 50 m
15 mm x 50 m
20 mm x 50 m
25 mm x 50 m
30 mm x 50 m
40 mm x 50 m
48 mm x 50 m
60 mm x 50 m
70 mm x 50 m

barva
šedá, černá, béžová

opravy a fixace
pevná a poddajná

rozměry
38 mm x 50 m
48 mm x 50 m
50 mm x 50 m
50 mm x 10 m

barvy
šedá, černá, bílá
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lepíme s jistotou  textilní pásky

Sport páska
Sport páska je perfektní pomocník pro všechny hokejisty, 
atlety a další sportovce. Velmi dobře bandážuje hokejo-
vé hole, pádla, skokanské tyče, oštěpy a další sportovní 
nářadí. Zvolit můžete bavlněnou pásku, kterou pohodlně 
a snadno odtrhnete rukou, nebo pevnou polyesterovou 
pásku, která se ani při větší zátěži jen tak nepřetrhne.

sport páska trhací – hravě odtrhnete rukou
sport páska netrhací – jen tak se nepřetrhne

Provedení:

bandážování  
hokejek
a sportovního 
vybavení

rozměry
25 mm x 25 m

barva
černá, bílá

Textilní pásky eurotape®
Hledáte vhodnou textilní pásku na omotání hokejky, olemo-
vání koberce nebo opravu hadice od vysavače? vyzkoušejte 
textilní pásku značky eurotape®. Není totiž páska jako pás-
ka. Textilní pásky eurotape® vynikají velmi dobrým poměrem 
kvality a ceny. Za své peníze jednoduše dostanete to nejlepší.

Silná tkanina odolná proti prodření

Solidní lepidlo pro dobrou adhezi

8 pastelových odstínů barev

Každá páska je balena samostatně v praktickém poloprůhled-
ném sáčku, který chrání pásku před prachem a vlhkostí a 
zvyšuje dobu skladování. Všechny podstatné údaje o použi-
tí a skladování jsou na obalu uvedeny v češtině. Skladovou 
evidenci usnadňuje EAN kód, který je jedinečný pro každou 
barvu.

Pod značkou eurotape® jsou k dostání:

Lemovka na koberce
- 8 barevných odstínů 
- rozměr 50 mm x 10 m

Technická páska textilní
- klasika v šedé barvě 
- šíře od 15 do 75 mm, návin 50 m

Univerzální páska
- klasika v šedé barvě 
- rozměry 48 mm x 10 m
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izolační pásky
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Elektroizolační páska
Elektroizolační páska je malý a nezastupitelný pomoc-
ník každého elektrikáře. Elektroizolační páska je určena 
k izolaci kabelů proti zásahu elektrickým proudem, ba-
revnému označování fází, svazování kabelových svazků, 
izolaci antén a podobně. Elektroizolační páska je pružná 
a velmi dobře přilne k lepenému povrchu. Díky malému 
průměru se s ní dobře pracuje.

Instalatérská páska
Jste instalatér, elektrikář nebo kutil? Máte již tu správnou 
izolační pásku? Instalatérská páska izoluje vodu i elekt-
rický proud, je obtížně vznětlivá a samozhášivá. Možná 
budete chtít zaizolovat elektrické vedení, omotat a svá-
zat kabely, spravit zahradní hadici nebo dočasně opra-
vit prasklý rozvod vody. S instalatérskou páskou jde vše 
hladce. Je velmi pružná, odolná proti přetržení, dobře lepí 
a přilne ke každému podkladu. Zkuste, uvidíte sami.

Samovulkanizační páska
Ať opravujete těsnění u automobilu, motocyklu, člunu 
nebo karavanu, izolujete kabely a antény proti vodě, 
poznáte jedinečnost samovulkanizační pásky. Samovul-
kanizační páska nelepí, ale svařuje se za studena sama 
k sobě. Vytváří jednolitou celistvou ochranu proti vodě 
a elektrickému proudu. Navíc je chemicky stabilní a dlou-
hodobě odolává i přímému slunci. Více o použití samovul-
kanizační pásky na našem webu.

elektroizolační páska – pomocník každého elektrikáře

instalatérská páska – univerzální flexibilní izolepa

samovulkanizační páska – nekompromisní izolace

Provedení:

Provedení:

Provedení:

izolace a označování 
pro každého elektrikáře

rozměry
15 mm x 10 m

barva
bílá, žlutá,
zelená, modrá,
červená, černá,
šedá, hnědá,
žlutozelená

instalatéři a elektrikáři
univerzální izolačka
pružná a elastická 

rozměry
38 mm x 25 m
50 mm x 10 m

barva
šedá

izoluje antény,
kabely, automoto

samosvařitelná
za studena

šíře
19, 25, 38, 50 mm

návin
10, 25 m

barva
černá
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Pokovená páska
Pokovenou páskou jednoduše a pevně spojíte nebo opra-
víte izolační fólie u sádrokartonu, vytvoříte odrazové plo-
chy pro optické snímání, můžete ji použít i k dekoračním 
účelům. Reflexní hliníková vrstva velmi dobře odráží teplo 
i světlo, páska dlouhodobě odolává UV záření.

Hliníková páska
Hliníkovou páskou dokonale obalíte tepelné izolace 
na horkovodních vedeních, zaizolujete i opravíte ventilač-
ní a klimatizační systémy, snadno napojíte hliníkové fólie 
a reflexní izolace kašírované hliníkem. Hliníková páska 
dobře odráží teplo, velmi málo propouští páru a zabra-
ňuje průchodu mikrovlnného záření. Čistá hliníková fólie 
je nehořlavá a odolává většině chemikálií. Dlouhodobě ji 
můžete používat uvnitř i venku.

Gumový těsnicí pás
Gumový těsnicí pás k tekutým lepenkám vytváří pruž-
né těsnění všude tam, kde by se do stavebního tělesa 
mohla dostat voda. Chrání stěny a podlahy ostřikované 
vodou – v domácích koupelnách, ve veřejných sprchách 
s podlahovou výpustí, na ochozech plaveckých bazénů. 
Izoluje balkony a terasy a chrání je proti nepřízni počasí. 
Gumový pás vmáčkněte do prvního nátěru lepenky, pak 
pokračujte dalším celoplošným nátěrem.

pokovená páska – spojuje reflexní materiály

hliníková páska – osvědčená tepelná izolace
hliníková páska 901 AC – oblíbená kvalita lepidla
hliníková páska 712/725 – velmi silná vrstva hliníku
hliníková páska se skel. vlákny – silná a pevná v tahu
hliníková páska tepelně odolná – výdrž až 250 °C 

gumový těsnicí pás – pro izolace tekutou lepenkou

Provedení:

Provedení:

Provedení:

izolace sádrokartonu
optické reflexní plochy

rozměry
50 mm x 50 m

barva
stříbrná

horkovodní vedení
vzduchotechnika

rozměry
19 mm x 25 m
50 mm x 50 m
75 mm x 50 m
100 mm x 50 m

barva
šedostříbrná

hydroizolace
koupelny
sprchy
bazény
balkony
terasy

rozměry
120 mm x 10 m
120 mm x 50 m

barva
šedá - bílá

lepíme s jistotou izolační pásky



izolační pásky
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Parotěsná páska PE
Pomocí parotěsné pásky PE jednoduše a vzduchotěsně 
spojíte parotěsné fólie a napojíte je na stavební konstruk-
ci. Parotěsná páska PE je velmi přizpůsobivá a extrémně 
přilnavá. V místech spojů a ukotvení parozábran pruž-
ně a bezpečně dilatuje. Snadno s ní uzavřete jakékoliv 
prostupy ve střeše nebo opravíte protrženou parotěsnou 
fólii. Používá se na teplé straně konstrukce.

Parotěsná páska PAP
Parotěsnou páskou PAP snadno a rychle spojíte parotěs-
né fólie nebo opravíte protržená místa. Papírová páska 
je potažená vrstvou polyetylenu, díky kterému je pás-
ka trvale parotěsná, voděodolná a vyniká velmi dlouhou 
životností. Papírová páska sice není pružná, dá se však 
velmi dobře trhat i rukou. Nepotřebujete nůžky, ani nůž. 
Budete rychlejší a usnadníte si práci.

Lepidlo na parozábrany
Lepidlem na parozábrany vzduchotěsně spojíte parotěs-
né fólie z PE, PP, PVC, EPDM, hliníku i papíru a stejným 
lepidlem je snadno napojíte na stavební konstrukci. Velmi 
dobře drží na kameni, betonu, omítce, dřevu a kovech, 
slepuje lepenku a vlísové materiály. Lepidlo zůstává trva-
le elastické, snáší lehký pohyb stavby (dilatuje) a spoleh-
livě a trvale těsní.

parotěsná páska PE – izoluje parozábrany i OSB desky
parotěsná páska PE na fólie – spojuje parotěsné fólie

parotěsná páska PAP – snadno trhatelná rukou

lepidlo FORTAX – vzduchotěsné lepení a kotvení parozábran

Provedení:

Provedení:

Provedení:

spojuje parozábrany
opravuje trhliny
utěsňuje prostupy
pružně dilatuje

rozměry
50 mm x 25 m
60 mm x 25 m
75 mm x 25 m
100 mm x 25 m

barva
zelená

spojuje parozábrany
trvale a s jistotou
jde trhat rukou

rozměry
50 mm x 40 m
60 mm x 40 m
75 mm x 40 m
100 mm x 40 m

barva:
bílá

lepí téměř vše
trvale elastické

objem kartuše
310 ml

vystačí na
cca 12,5 bm

barva
zelená



lepíme s jistotou  izolační pásky
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Podstřešní páska
Podstřešní páskou velmi snadno spojíte nejrůznější 
podstřešní difúzní fólie a pevně je napojíte na nosnou 
konstrukci ze dřeva, cihel, betonu a dalších materiálů. 
Velmi dobře utěsňuje prostupy skrz fólie a lehce s ní 
opravíte i protrhnutá místa. Vyniká extrémní přilnavostí 
a dlouhodobou odolností proti stárnutí. Navíc lze rovnou 
stavebně zapravit. Používá se na studené straně střechy.

podstřešní páska KLASIK – ekonomické spojování fólii
podstřešní páska PROFI  – extrémní lepivost a UV odolnost

Provedení:

Expanzní páska
Nemůžete nebo nechcete použít tmel k utěsnění spár? 
Chcete něco, co funguje a zároveň to můžete lehce od-
stranit? Expanzní páskou utěsníte stavební spáry mezi 
rámy oken, mezi dveřmi a zdivem, mezi schody a stě-
nou, utěsníte okenní parapety nebo sklobetonové kon-
strukce. Po aplikaci se stlačený pásek pomalu roztáhne 
a spára se uzavře. Při stlačení o 30 % z maximální ex-
panze páska trvale odolává přívalovému dešti.

expanzní páska – uzavře a zaizoluje spáry
Provedení:

Gumový těsnicí pás
Gumový těsnicí pás k tekutým lepenkám vytváří pruž-
né těsnění všude tam, kde by se do stavebního tělesa 
mohla dostat voda. Chrání stěny a podlahy ostřikované 
vodou – v domácích koupelnách, ve veřejných sprchách 
s podlahovou výpustí, na ochozech plaveckých bazénů. 
Izoluje balkony a terasy a chrání je proti nepřízni počasí. 
Gumový pás vmáčkněte do prvního nátěru lepenky, pak 
pokračujte dalším celoplošným nátěrem.

gumový těsnicí pás – pro izolace tekutou lepenkou
Provedení:

spojuje difúzní fólie
extrémní přilnavost
odolnost proti 
stárnutí

rozměry
50 mm x 25 m
60 mm x 25 m
75 mm x 25 m
100 mm x 25 m

barva
hnědá

stavební spáry
páska se roztáhne

šíře
10, 15, 20 mm

délka
2,5 – 12,5 m

pro spáry šíře
1,5 - 20 mm  
(dle pásky)

barva
černá

hydroizolace
koupelny
sprchy
bazény
balkony
terasy

rozměry
120 mm x 10 m
120 mm x 50 m

barva
šedá - bílá



butylové pásky
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Butylová oboustranka
Potřebujete utěsnit klimatizaci? Vzduchotěsně spojit pa-
rotěsné fólie a ukotvit je na stavební konstrukci? Utěsnit 
detaily při montáži oken nebo zimních zahrad? Butylová 
oboustranka z čisté butylkaučukové hmoty je průtažná, 
extrémně přizpůsobivá a přilnavá a především výborně 
těsní. Drží na všech běžných stavebních materiálech – 
velmi dobře utěsňuje a lepí nejrůznější fólie, zateplovací 
desky, sklo, dřevo, kovy, beton, zdivo.

Butylová ALU páska
Utěsňujete větrací šachty, klimatizace nebo izolace s ko-
vovým pláštěm? Utěsňujete stavební spáry nebo slepu-
jete reflexní parotěsné fólie? Potřebujete opravit skleník 
nebo děravý okap? Použijte butylovou ALU pásku. Jako 
všechny butylové pásky velmi dobře těsní a díky dlou-
hodobé životnosti ji můžete použít k trvalým izolacím 
a opravám. Kvalitní plastohliníková fólie s vrstvou butylo-
vého lepidla je zárukou trvalé spolehlivosti.

Butylová PE páska
Butylovou PE pásku využijete při vzduchotěsnému spo-
jování parotěsných i difúzních podstřešních fólií, napo-
jení přesahů fólií na stavební konstrukce a k utěsnění 
průchodů parozábranami. Velmi dobře izoluje detaily při 
zapravování oken, realizaci zateplení a montáži vzducho-
techniky. Butylová PE páska je velmi elastická, extrém-
ně průtažná a trvale vodotěsná a plynotěsná. Navíc je 
za studena samosvařitelná.

bez nosiče – oboustranné těsnění bez vnitřní nosné vrstvy
s nosičem – těsnění s vnitřní nosnou PE vrstvou

butylová ALU páska – izolace klimatizací, střech a staveb

butylová PE páska – vysoce elastická a samosvařitelná

Provedení:

Provedení:

Provedení:

utěsňování a izolace
napojování parozábran
vzduchotěsně
vodotěsně

bez nosiče
15 mm x 45 m
20 mm x 30 m

s nosičem
15 mm x 15 m
30 mm x 15 m

barva
černá

utěsňování a izolace
vzduchotechnika
plechová opláštění
reflexní fólie

rozměry
50 mm x 10 m
75 mm x 10 m
150 mm x 10 m

barva fólie
hliníkově stříbrná

spojování parozábran
kotvení difúzních fólií
utěsňování detailů
samosvařitelná

rozměry
50 mm x 25 m
100 mm x 25 m

barva
šedá



lepíme s jistotou  butylové pásky
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Butylová páska superflexibilní
Pomocí butylové pásky superflexibilní bezpečně utěsní-
te všechny prostupy skrze parozábrany (roury, antény, 
trubky, průchodky, ventilace…), takže opláštění budovy 
zůstane stále dokonale hermeticky vzduchotěsné. Díky 
své extrémní průtažnosti a přizpůsobivosti je superflexi-
bilní páska jako stvořená k utěsňování i velmi náročných 
a pružných spojů. Velmi dobře drží na dřevu, kovech, 
zdivu i betonu.

superflexibilní páska – extrémně přizpůsobivé těsnění
Provedení:

Butylová páska šroubotěsná
Chcete správně utěsnit hřebíky procházející skrz izo-
lační fólii? Upevnit kovové pláty střechy, aniž by dírou 
po šroubech zatékalo? Díky šroubotěsné pásce budou 
prošroubovaná místa trvale těsnit proti vodě a opláštění 
stavby zůstane i nadále vzduchotěsné. Izolační fólie se 
navíc v proděravěných místech netrhají, jak mají obvyk-
le ve zvyku. Proto nehledejte složitá řešení a uhoďte 
hřebíček na hlavičku.

šroubotěsná páska – izolace šroubů v parozábranách
Provedení:

Butylová šňůra
Butylová šňůra z čisté butylkaučukové hmoty skvěle 
utěsňuje vodu a tlumí vibrace v kovových i nekovových 
konstrukcích. Pracujete-li v automobilovém průmyslu, 
strojírenství, vyrábíte přepravní kontejnery nebo stavíte 
lodě, možná jste se s butylovou šňůrou již setkali. Využí-
vá se také u zemních hydroizolací a izolací proti radonu, 
kdy se izolační pásy napojují butylovou šňůrou přímo 
na betonový podklad.

butylová šňůra – utěsňování kovových konstrukcí
Provedení:

náročné a pružné 
spoje

prostupy 
parozábranami

extrémní 
přizpůsobivost

hermetická 
vzduchotěsnost

rozměry
50 mm x 10 m

barva
černá

šrouby a hřebíky
trvalá voděodolnost

rozměry
40 mm x 20 m
45 mm x 20 m
50 mm x 20 m

barva
stříbrošedá

utěsňuje vodu  
tlumí vibrace

automobily 
strojírenství kon-
tejnery

rozměry
6 mm x 10 m
8 mm x 8 m

barva
černá



vyznačovací pásky
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Páska na podlahy
Páskou na podlahy snadno vyznačíte barevné linie 
na podlaze, označíte nebezpečné hrany a snížené pod-
hledy ve výrobních, skladovacích a expedičních prosto-
rách nebo kancelářích. Nehodám se sice asi nevyhneme, 
správnou páskou na podlahy jim však můžeme předchá-
zet. Speciální lepidlo navíc usnadňuje výměnu opotřebo-
vané pásky a nenarušuje kvalitu podlahy. Zbytky lepidla 
jednoduše odstraníte odstraňovačem lepidla.

Výstražná páska
Výstražná páska je páska se žlutočernými nebo červeno-
bílými šikmými pruhy. Výstražnou páskou PVC označíte 
nebezpečná místa – snížené podhledy, nebezpečné hra-
ny, bezpečnostní zóny na podlahách ve skladech apod. 
Dobře drží na širokém spektru povrchů. Výstražná páska 
PP je určena k výstražnému balení kartonů. Ve své pod-
statě je to klasická balicí páska s příslušnými vlastnostmi. 
Velmi dobře lepí kartony a obalové fólie.

Vytyčovací páska
Červenobílou nelepicí páskou jednoduše ohraničíte čers-
tvý výkop, vytyčíte stavební prostor nebo sportovní trať 
a označíte nebezpečná místa. Standardně červenobílou 
nelepicí pásku s pruhy můžete mít bez potisku, s potis-
kem „Vstup zakázán“, speciálním potiskem záchranných 
sborů policie, hasičů a městské policie nebo s textem dle 
Vašeho vlastního návrhu.

páska na podlahy – pro flexibilní označování na podlahách
páska extra odolná – zvýšená pevnost a trvanlivost

výstražná páska PP – výstražné balení kartonů
výstražná páska PVC – označování nebezpečných míst

červenobílá bez textu – standardní šrafovaná páska
ZÁKAZ VSTUPU – šrafovaná páska s výstrahou
POLICIE ČR – páska podle platné vyhlášky
HASIČI, MĚSTSKÁ POLICIE – standardní pásky záchr. sborů
páska s potiskem na přání – logo/text dle vlastního návrhu

Provedení:

Provedení:

Provedení:

výrazné barevné 
linie

podlaha, rohy, 
hrany

sklady, výroba, 
kanceláře

rozměry
50 mm x 33 m
100 mm x 33 m

barvy

výstraha před nebezpečím
podhledy, hrany, rohy
bezpečnostní zóny

páska PP
50 mm x 66 m
žlutočerná

páska PVC 
50 mm x 33 m
100 mm x 33 m
žlutočerná
červenobílá

barvy

ohraničení výkopu
nebezpečných míst
sportovních tratí

rozměry
75 mm x 250 m
75 mm x 500 m

barvy
červenobílá nebo
dle návrhu potisku

speciální potisk
hasiči, policie,  
městská policie
zákaz vstupu
individuální na přání
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Protiskluzová páska
Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznu-
tím na mokrém či jinak kluzkém povrchu. Je vhodná do 
běžných provozních podmínek jako jsou šatny, posilovny, 
kanceláře, schodiště, chodby, nakládací rampy, výrobní a 
skladovací haly apod. Páska dobře drží na nejrůznějších 
materiálech – dlažba, mramor, žula, beton, dřevo, kovy, 
smaltované povrchy. Funkční povrch je tvořen z korun-
dovými zrny - jedním z nejtvrdších známých materiálů.

STANDARD – univerzální protiskluzové opatření
HAZARD – protiskluzová páska s výstražným šrafováním
AQUA SAFE – bez korundových zrn na bosou nohu
GLOWFIX – fluorescenčně svítí na únikových cestách
EXTREME – do těžkých provozů, dovnitř i na ven

Provedení:

Reflexní páska
Reflexní páska Duraflex je ideální pro zvýraznění nebez-
pečných překážek, hran a rohů. Typicky se používá pro 
zvýraznění rohů garáží, vjezdů, podjezdů, vrat, rohů ve 
skladu, snížených stropů. V garážích pomáhá zlepšit ori-
entaci a dokázala již zabránit mnoha zbytečným škrában-
cům na autech. Reflexní páska je vhodná pro vnitřní i 
venkovní použití a díky své přizpůsobivosti dobře přilne i 
na nerovném povrchu.

reflexní páska DURAFLEX – super reflexní výstraha
reflexní páska AVERY – na plachty a pevné boky návěsů 

Provedení:

chrání před 
uklouznutím

zabraňuje pádům 
a zraněním 

ruční rozměry
25 mm x 18 m
50 mm x 18 m
lze objednat výseky

barva
černá
průhledná
žlutočerná
červenobílá

zvýrazňuje překážky
zabraňuje nehodám

rozměry
50 mm x 15 m - levá
50 mm x 15 m - pravá
100  mm x 15 m - levá
100  mm x 15 m - pravá

další rozměry
náviny 15 / 45 m
šíře na míru

barvy
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Oboustranná páska PP
Oboustranná páska PP je tenká fóliová páska univerzálně 
použitelná při oboustranném lepení papíru a fólií v do-
mácnosti a kanceláři. Jednoduše s ní připevníte dekorace 
z papíru, plastů nebo textilu, dobře drží na většině hlad-
kých povrchů – dřevo, plast, tapety, záclony, v omezené 
míře i na zdi. Je poddajná, snadno se přizpůsobí pra-
videlným záhybům. Potřebujete vytvořit neviditelný spoj 
mezi průhlednými materiály? Zkuste průhlednou obou-
strannou pásku.

Oboustranná páska textilní
Oboustranná páska textilní představuje profesionální 
řešení pro trvalou fixaci koberců, linolea, PVC a dalších 
podlahových krytin v interiéru. Textilní oboustrankou 
snadno vytvoříte samolepicí vrstvu na papíru, plastech, 
tkaných materiálech a kovových nebo dřevěných profi-
lech. Dvojitá vrstva silného lepidla vyztužená pevnou tex-
tilní mřížkou dodává spojům vysokou pevnost. Co textilní 
oboustranka spojí, člověk jen tak nerozpojí.

Pěnová oboustranná páska
Montážní pěnovou páskou snadno upevníte zrcadlo nebo 
přilepíte háček v koupelně, upevníte kuchyňské rádio 
nebo zářivku pod kuchyňskou linku bez použití hřebíků. 
Páska v provedení automoto je určena pro venkovní na-
sazení, používá se k lepení ozdobných a ochranných lišt 
na karoserie automobilů. Je tmavě šedé barvy a díky spe-
ciálním uhlíkovým příměsím odolává slunečnímu záření 
a nepohodě počasí.

oboustranná páska PP bílá – efektivní a víceúčelová
oboustranná páska PP průhledná – neviditelné spojení

oboustranná páska textilní – profesionální fixace koberců

montážní – upevňování zrcadel
automoto – lepení ozdobných lišt
IKS extra lepivá – vysoká lepivá síla

Provedení:

Provedení:

Provedení:

papír, textil, dřevo

bílá páska
50 mm x 5 m
50 mm x 10 m
50 mm x 25 m
38 mm x 25 m
25 mm x 50 m

průhledná páska
6 mm x 50 m
9 mm x 50 m
12 mm x 50 m
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

podlahové krytiny
koberce profesionálně
textilní výztuha
vysoká lepivost

rozměry
50 mm x 5 m
50 mm x 10 m
50 mm x 25 m

barva
bílá

upevňování zrcadel, 
lišt a montáže bez 
hřebíků

rozměry
9 mm x 10/50 m
12 mm x 10/50 m
15 mm x 10/50 m
19 mm x 5/10/50 m
25 mm x 50 m
50 mm x 50 m

další rozměry
vyrobíme na přání
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Soklová páska
Hřebíky v pásce, to je druhé jméno soklové pásky. So-
klovou páskou snadno a pevně přilepíte ke zdi dřevěné, 
plastové i kobercové lišty a sokly. Dobře drží na hladké 
i hrubší omítce (podle typu pásky), zdivu, betonu, dřevu, 
kovech, trvale fixuje koberce a jiné podlahové krytiny. 
Na jakémkoliv povrchu hravě vytvoříte silnou samolepi-
cí vrstvu. Díky těsnicím schopnostem se soklová páska 
používá k vzduchotěsnému slepování parotěsných fólií.

Gerband 970 Profi – na sokly i spojování parozábran
Alfa Tac – pevné spojení na hladké ploše
Alfa PowerTac – drží i na hrubší omítce

Provedení:

hřebíky v pásce
montáž lišt a soklů
extra silné lepidlo

páska Gerband
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

páska Alfa Tac 
40 mm x 50 m 

páska Alfa PowerTac
35 mm x 50 m

Montážní páska ABS/EPDM
Montážní páska ABS/EPDM je alternativa mechanickému 
spojování a kotvení. Používá se k montáži ABS plasto-
vých dílů v automobilovém průmyslu, montáži pryží a 
EPDM profilů, montáži ozdobných lišt a profilů v nábyt-
kářském průmyslu, připevňování čoček a dotykových 
obrazovek elektronických zařízení apod. Vyznačuje se 
výbornou lepivostí, okamžitou přilnavostí, UV stabilitou 
a vysokou tepelnou odolností (až 180 °C).

montážní páska ABS/EPDM – lepí ocel, sklo i plasty
Provedení:

extrémní lepivost 
dobře lepí i plasty

rozměry
9 mm x 50 m
19 mm x 50 m
25 mm x 50 m

barva
čirá bez zabarvení
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Strečová fólie
Strečová fólie je vynikající ochranou kartonů i celých pa-
let při skladování a přepravě zboží. Díky optimální prů-
tažnosti, elastické paměti a lepkavé přilnavosti se velmi 
dobře přizpůsobí tvarům baleného zboží a výrobků. Stre-
čovou fólií bezpečně zafixujete kartony na paletě nebo 
snadno spojíte více krabic dohromady a ušetříte na do-
pravném. Dokonale chrání před prachem, špínou a deš-
těm. Dejte sbohem nepřízni počasí! 

Bublinková fólie
Nepromačkáte-li předem všechny bublinky, je bublinková 
fólie vynikající a snadno použitelná ochrana zboží před 
nárazem, oděrem a jiným mechanickým poškozením. Při 
balení vyplňte prázdný prostor v kartonech kolem skla, 
porcelánu, nábytku, elektroniky a jiných choulostivých 
předmětů, jednotlivé předměty proložte a obalte. Fólii 
zafixujte balicí páskou. Víte, proč je bublinková fólie tolik 
rozšířená a používaná? Jednoduše funguje!

Samolepící ochranná fólie
Samolepící ochranná fólie je vynikající prostředek pro 
plošnou ochranu skel, rámů oken a dveří, podlah, la-
kovaných plechů a podlahových krytin během malování 
a nejrůznějších stavebních úprav. Velmi dobře chrání také 
zboží a výrobky před poškozením během skladování, pře-
pravy a montáže. Lehce přilne k podkladu a jde snadno 
odstranit. Není-li fólie příliš poškozena, klidně ji použijte 
opakovaně!

ruční strečová fólie – zvládneme to ručně
strojní strečová fólie – jen ať za nás balí stroj

bublinková fólie – ochrana před poškozením nárazem

samolepicí fólie – plošná ochrana při stavbě 
fólie UV STABIL – zvýšená odolnost proti UV záření
fólie na koberce – vyšší lepivost pro lepší přilnutí

Provedení:

Provedení:

Provedení:

ruční provedení
10 cm - průhledná
50 cm - průhledná
50 cm - černá

strojní provedení
50 cm - průhledná

tloušťka
15 – 40 µm

průtažnost 
150 – 300 %

ochrana před 
poškozením

obalí cenné 
předměty

vyplní prázdné 
prostory

rozměry
70 cm x 100 m
100 cm x 100 m

barva
průhledná

rychlá samolepicí 
ochrana

okna, dveře,  
podlahy, zdi

snadné použití 
a úklid

rozměry
125 mm x 100 m
250 mm x 100 m
500 mm x 100 m
1000 mm x 100 m

barva
průhledná modrá 
průhledná bezbarvá
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Zakrývací fólie
Zakrývací fólií rychle a snadno zakryjete podlahu, náby-
tek, okna, dveře a další plochy a můžete se plně věnovat 
malování a stavební činnosti. Zakrývací fólie Vám ušetří 
značné množství práce při následném úklidu a ochrání 
zakrytá místa a předměty před prachem a zamazáním. 
Fólii jednoduše rozložte a v případě potřeby upevněte 
malířskou nebo PVC maskovací páskou.

tenké fólie pro malbu – ochrana před špínou a prachem
silné fólie pro stavbu – ochrana před stavební sutí

Provedení:

Zakrývací fólie s páskou
Zakrývací fólie s páskou jsou vynikající při rychlému za-
krývání svislých ploch – zdí, oken, dveří, parapetů, to-
pení a trubek, soklů, nábytku a dalšího vybavení. Fólie 
je již opatřena interiérovou papírovou či exteriérovou UV 
odolnou maskovací páskou. Odpadne Vám zdlouhavé 
slepování fólií, práci zvládne velmi rychle i jeden člo-
věk. Fólii odvinujte jako pásku a rovnou ji lepte na po-
žadované místo. Na konci odstřihněte a teprve poté fólii 
rozviňte.

zakrývací fólie s páskou – použití v interiéru
zakrývací fólie s páskou UV odolnou – venkovní použití

Provedení:

Fólie LDPE
Silné igelitové fólie použijete k zakrývání ploch při sta-
vebních pracích. Ochrání okna, dveře a podlahy před 
mechanickým poškozením, špínou a sutí. Pro snadné 
rozložení jsou fólie navinuty do role. Dodáváme v zá-
kladních provedeních hadice a polohadice. Polohadici 
můžete použít mimo jiné také jako nekonečný pytel pro 
úklid suti a dalšího stavebního odpadu nebo k balení ob-
jemných předmětů.

LDPE hadice (rukáv) – nekonečný a odolný pytel
LDPE polohadice (polorukáv) – rozkládací plachta v roli

Provedení:

ochrana před špí-
nou a prachem

snadno rozložíte,
snadno uklidíte

rozměry
4 m x 5 m
4 m x 12,5 m
2 m x 50 m

materiál
HDPE - mikroten
LDPE - igelit

barva
průhledná

nalep, odmotej, 
odstřihni, rozviň

šíře návin
18 cm 16 m
30 cm 20 m
55 cm 33 m
110 cm
140 cm
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm

provedení
venkovní / vnitřní

silná fólie pro 
pořádnou práci

provedení
hadice, polohadice

rozměr
1000 x 0,01 mm
1200 x 0,01 mm

barva
průhledná
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Spárovací bandáž na sádrokarton
Spárovací bandáž použijte při ošetřování spár sádro-
kartonových konstrukcí. Spáru mezi deskami jednoduše 
přelepte a přestěrkujte spárovací hmotou. Správným 
technologickým postupem s využitím spárovací bandá-
že zamezíte tvorbě trhlin, které mohou snadno vznik-
nout při pohybu sádrokartonové konstrukce. Spárovací 
bandáží také vyztužíte spáry příček, stropních podhle-
dů, zpevníte oblasti okolo oken a dveří a okraje otvorů 
v sádrokartonové desce.

Páska pod sádrokartonové profily
Páska pod sádrokartonové profily tlumí hluk a otřesy, 
které se jinak velmi snadno přenáší plechovými základy 
sádrokartonových konstrukcí a znepříjemňují pobyt v je-
jich blízkosti. Páska pod profily je vyrobena z polyure-
tanové pěny, která lehce dilatuje, tlumí akustický hluk 
a zároveň vyrovnává drobné povrchové nerovnosti. Pás-
ku nalepte na profil těsně před jeho montáží na strop, 
podlahu nebo stěnu, poté profil přišroubujte.

Broušení sádrokartonu
Brusky, brusné mřížky a plátky a hladítka jsou malí po-
mocníci, bez kterých se v současnosti velmi oblíbená 
suchá stavba neobejde. Slouží k hrubému opracování 
sádrokartonových desek i k jemnému zbroušení tmele-
ných sádrokartonových spár. Bruskou opatřenou brus-
ným plátkem sádrokarton hrubě opracujete, brusnou 
mřížkou nasazenou na hladítku ho jemně dobrousíte.

Spárovací mřížka na sádrokarton (S11) – snadno a bez tmelení
Skelná páska na sádrokarton (S12) – pevný a odolný spoj

Páska pod sádrokartonové profily (S21) – konec hluku 
a otřesům

Brusná mřížka (S31)
Hladítko (S32)
Bruska na sádrokarton (S33)
Brusný plátek (S34)

Provedení:

spáry sádrokartonu
snadno a rychle
pružně a trvanlivě

spárovací mřížka
48 mm x 20 m
48 mm x 45 m
48 mm x 90 m

skelná páska
50 mm x 25 m

barva
bílá

tlumí hluk a otřesy
v sádrokartonech

rozměry
30 mm x 30 m
45 mm x 30 m
65 mm x 30 m
90 mm x 30 m

tloušťka
3 mm

barva
šedočerná

Provedení:

Provedení:
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