
Sisteme de marcare pe podea

Linii și simboluri autoadezive de înaltă calitate 
concepute pentru durabilitate maximă



Soluțiile noastre de marcare 
sunt aplicate în...

Depozite 

Fabrici

Spitale 

Supermarketuri 

Centre de colectare 

Centre de distribuţie 

Instalații  de producție 

Aeroporturi

Produsele noastre prezintă numeroase 
avantaje în raport cu sistemele de marcare cu 
vopsea sau rășină
Spre deosebire de sistemele lichide, produsele noastre de marcare a 
podelei pot fi aplicate instantaneu, permiţând ca zona să fie utilizată 
imediat după aceea. 

Dacă este necesară o modificare a aspectului podelei, benzile noastre 
pot fi de obicei îndepărtate fără rupere sau fracturi, eliminând nevoia 
de răzuire. Îndepărtarea curată, fără solvenţi este, de asemenea, 
foarte importantă pentru zonele de prepararea a alimentelor sau 
zonele farmaceutice, deoarece nu se generează fum.

Pregătire minimă
Suprafaţa trebuie doar să fie curată, uscată și fără grăsime. Suprafeţele 

poroase pot necesita amorsare înainte de aplicare. Echipa noastră 

este întotdeauna încântată să ajute la luarea recomandărilor de 

instalare.

Aplicare rapidă 
Aplicatorul nostru este disponibil pentru vânzare sau închiriere. 
Tirajele lungi și drepte de bandă pot fi aplicate rapid dintr-o poziţie 
confortabilă din punct de vedere ergonomic.

Îmbunătățiți mesajul firmei dvs.
Afişaţi culorile corporatiste în întreaga clădire. Putem potrivi orice 

culoare RAL, Pantone sau NCS, vă rugăm să întrebaţi despre 

cantităţile minime de comandă etc.

Servicii grozave
Echipa noastră are mulţi ani de experienţă în furnizarea de sisteme de 
marcare a podelei și poate ajuta să ofere consiliere cu privire la 
strategiile populare de planificare a rutelor utilizate în sectoare 
precum aerospaţial, auto, logistică și apărare.

Suntem bucuroși să trimitem mostre și eșantioane pentru ca dvs. să 
vedeţi calitatea produselor noastre personal.
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Durabil
Gros 
Drept
Trafic ridicat 
Trafic mediu 
Trafic redus 
Trafic motorizat 
Zonele de amenajare 
Uzură 

Teşit Da Nu Nu

PermaLean

Cea mai durabilă bandă de marcare a podelei din lume
• Culori solide până la capăt

• PVC industrial cu o grosime de 1 mm

• Concentraţie de adeziv permanent

• Culorile Pantone şi RAL

Singurul sistem complet de marcare din lumedin lume
• Constructie robusta laminata cu o grosime de 960mu

• Adeziv permanent puternic

• Culori Pantone și RAL

• Tăiați la orice formă

Cea mai subțire bandă de calitate industrială din lume
• 500mu grosime

• Adeziv permanent puternic

• Laminat cu design imprimat sau mesaj sau material
solid pentru culorile Pantone și RAL



Un singur material solid. Spre deosebire de benzile imprimate de 
calitate inferioară, PermaStripe® nu se estompează sau își pierde 
culoarea. Chiar și atunci când este zgâriată culoarea continuă până la 
capăt, astfel încât să te poți potrivi și să uiți știind că aspectul calitativ 
pe care îl obții în ziua instalării va dura atâta timp cât ai nevoie.

Datorită rezistenţei sale extreme, aceasta nu se va rupe dacă este îndepărtată, 
permiţând modificări ușoare ale marcajului podelei 5S la locul de muncă.

Dimensiuni și Modele
Disponibil în lăţimi de role de 50 
mm, 75 mm sau 100 mm, role de 
30 m pentru aplicare pe lungime 
lungă. O gamă largă de forme 
PermaStripe® gata tăiate vă 
permit să creaţi joncţiuni și să 
desemnaţi zone speciale, toate la 
aceeași calitate înaltă.

Cod produs H6901

Cea mai durabilă bandă de marcare pe podele din lume
• Culori mereu vizibile
• PVC industrial cu o grosime de 1 mm
• Concentraţie de adeziv permanent
• Culorile Pantone şi RAL
• Marginea teșită

PermaStripe® garanție 3 ani
Garanţiea benzii de marcare a podelei PermaStripe® este 

garantată condiţionat timp de 3 ani de la cumpărare. Creanţele de 

garanţie sunt limitate doar la înlocuirea PermaStripe®. Garanţia 

nu acoperă articolele care sunt târâte, împinse sau răzuite, cum ar 

fi paleţii sau patinele de transport.
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Banda de podea PermaStripe® Smooth a fost creată ca răspuns la o solicitare 
pentru un material de marcare a liniilor care a fost mai ușor de curăţat. Elegantul 
nostru produs PermaStripe® Smooth are toate aceleași beneficii 
ca și gama noastră emblematică PermaStripe® dar cu
o mică diferenţă. Nu se afișează suprafaţă ridicată,
ceea ce înseamnă că nu există zone pe ea care să
poată captura murdăria și să adăpostească
bacterii.
PermaStripe® Smooth este perfect
pentru zonele care trebuie să
îndeplinească standarde de igienă strict
reglementate. Oferă în continuare o
optimizare durabilă, 5S, cu o suprafaţă
estetică netedă, care este mai ușor de
curăţat și care va completa orice
zona în care se aplică.

Suspect this yellow ref is from backing paper

Suspect this dark blue

PermaStripe Blue
CMYK 100, 50, 0, 0
RGB 0, 105, 180
Hex #0069B4

Pantone 285C 
RAL 

Pantone 287C

Colours I got from letterhead PDF sent by Kathy

Pantone 427C

Black
Pantone/RAL
Black 6/9004
H6901N

Blue
Pantone/RAL
281U/5012
H6901B

Green
Pantone/RAL
Green U/6018
H6901V

Orange
Pantone/RAL 
021U/2009
H6901O

Red
Pantone/RAL 
199U/3018
H6901R

Red/White
Pantone/RAL
485 & 7541/3001 & 9003
H6901A

Black/White
Pantone/RAL
Black 6 & 7541/9004 & 9003
H6901E

Black/Yellow
Pantone/RAL
Black 6 & 1235/9004 & 1021
H6901D

Yellow
Pantone/RAL
108U/1018
H6901Y

Fluorescent Yellow
Pantone/RAL
803U/1016
H6901F

White
Pantone/RAL
7541/9003
H6901W

Glow in the Dark
H6901X

Smooth

Alb

E, S

Galben 
Fluorescent

E

Galben

E, S

Negru/Galben
E, S

Alb/Negru

E

Alb/Roșu
E, S

Roșu

E, S

Orange

E, S

Verde

E, S

Albastru

E, S

Negru

E, S

E = În Relief

S = Neted



Schemele
PermaRoute®

         sunt utilizate la 
nivel mondial în 

zone de asamblare 

PermaRoute® Tăieturi cu Matriță
PermaRoute® este un sistem modular complet cu linii, unghiuri, 
îmbinări, forme și pictograme în toate culorile standard din 
industrie. Îmbinările de colţ și unghiurile sunt disponibile pentru a 
se potrivi cu lăţimi de role de 50 mm, 75 mm sau 100 mm.

Forme personalizate
Formele și caracteristicile personalizate pot fi 
create după specificaţia dvs., extinzând și mai 

mult posibilităţile și făcând din PermaRoute® o 
alegere deschisă, care să se dovedească în viitor.

Masa noastră de tăiere digitală poate tăia orice 
formă - trebuie doar să trimiteţi designul sau 
orice imagine de ansamblu și noi ne ocupăm de 
restul.

Indicatoare de podea
Multe modele populare sunt 

disponibile în diferite limbi și 

stiluri. 

Grafică imprimată pentru 
podea
Orice mesaj sau marcă reprodusă 

digital în culori complete pe foi de 

PermaRoute®

Adeziv

Hârtie de suport

Laminat la o calitate superioară, durabil 

Cu PermaRoute® nu ești limitat la linii simple. Este un 
sistem versatil de marcare a podelei care vă permite să 
dezvoltați un set clar de ghiduri vizuale. Pare curat și 
eficient și vă ajută, de asemenea, să vă controlați 
procesele.
Multe culori și forme de stoc facilitează planificarea unei 
scheme de marcare. În plus, funcțiile pot fi create după 
specificația dvs., extinzând posibilitățile și făcând din 
PermaRoute® o alegere deschisă, sigură pentru viitor.

Cod produs H6903

Negru / Galben 
Hazard 

Roșu / Alb 
Hazard 

Verde / Alb 
Hazard 

Negru / Alb 
Hazard

Negru/Orange 
Hazard 

Negru

Verde

Albastru

Alb

Galben

Roșu

Orange

Galben 
Fluorescent

Albastru închis

Se pot produce role la 
comandă cu o lățime 
de până la 1168mm

Dimensiunea stocurilor 
50mm x 30m 
75mm x 30m 
100mm x 30m

Singurul sistem complet de marcare a podelei din lume
• Construcție robustă laminată
• 960mu grosime
• Adeziv permanent puternic
• Culori Pantone și RAL
• Tăiați la orice formă

Interzis
accesul
pietonal

Traseu 
pietonal

Atentie 
Stivuitoare care 

opereaza in 
aceasta zona

Foaie suport colorată sau 
imprimată
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și baze logistice

fabrici, depozite, 



Cod produs H6905

Cea mai subțire bandă de podea de calitate industrială din lume
• 500mu grosime

• Adeziv permanent puternic

• Laminat cu design imprimat, mesaj
sau material solid pentru culorile
Pantone și RAL

PermaLean

Ce este PermaLean?
PermaLean este un material
de marcare a podelei extrem 
de dur. Grosimea foliei este incredibil de 
mică 500mu (0,5 mm), este concepută 
pentru a fi aplicată atunci când benzile 
normale de marcare a podelei pur și 
simplu nu sunt suficient de bune, este 
concepută pentru a fi aplicată și uitată, 
are un adeziv permanent super puternic 
care, odată aplicat, rămâne aplicat!
Profilul mai subțire se potrivește bine 
pentru neregulile minore de pe podea. 
PermaLean oferă revânzătorilor marje 
de revânzare fantastice care au susținut 
întotdeauna niveluri de servicii de vârf.

Materialul colorat înseamnă că aspectul 
zgârieturilor sau al tăieturilor este 
redus la minimum
Laminat ușor în relief pentru a preveni 
alunecarea

Imprimarea este protejată sub un strat 
superior gros, nu se poate uza 
Laminat ușor în relief pentru a preveni 
alunecarea 

Dimensiuni și forme PermaLean
Lăţimea maximă a rolului este de 1260 mm. 
Lăţimi mai mici sunt disponibile până la 15 mm. 
De asemenea, matriţele pot fi produse în orice 
dimensiune până la lăţimea rolului principal.

Gama noastră stoc de modele tăiate H6905 
PermaLean poate fi produsă foarte rapid, dar orice 
forme personalizate vor fi luate în considerare (sunt 
necesare cantităţi minime de comandă şi costuri 
suplimentare de utilizare).

Construcția PermaLean
Pentru stilurile colorate uni, acesta este produs dintr-o bucată 
solidă omogenă de folie de plastic color, care are o grosime de 
500 mu. Pentru culorile chevron de risc (hazard), pentru a vă 
asigura că obţineţi cel mai durabil avertizment de pericol posibil, 
imprimăm pe o folie de bază de 250 mu, apoi laminăm o folie 
superioară rezistentă, transparentă, de 250 mu pentru a ne asigura 
că modelul nu poate fi niciodată zgâriat!

Negru / Galben 
Hazard

Roșu / Alb 
Hazard

Negru

Verde

Albastru

Alb

Galben

Roșu

Orange

PermaLean
1  A N

G A R A N Ț I E



Accesorii

Sistemul nostru este atât de simplu încât sunt necesare 
puține accesorii, dar o grijă acordată în pregătire va 
îmbunătăți, fără îndoială, durabilitatea instalației 
dumneavoastră.

Rolă presoare
Ajută la creșterea durabilităţii 
benzii anti-alunecare sau a 
benzii de marcare a podelei 
utilizând rola de cusătură. 
Odată ce aţi aplicat banda 
anti-alunecare sau de 
marcare a podelei, aplicarea 
unei presiuni pe suprafaţă cu 
rola de cusătură crește 
legătura dintre adeziv și 
suprafaţa podelei. Acest lucru 
are ca rezultat o suprafaţă 
întărită rapid cu o aplicare 
durabilă.

Agent de curățare IPA 
H3508
Pentru a curăţa eficient 
suprafeţele înainte de aplicarea 
benzii noastre de prindere, vă 
recomandăm agentul de 
curăţare IPA. Ajută la 
îndepărtarea contaminanţilor și 
nu lasă în urmă un rezidu gras, 
spre deosebire de alcoolul 
metilat, benzina etc.

Alcoolul izopropilic (IPA), un 
produs de curăţare pe bază de 
alcool, se usucă rapid, lăsând 
suprafaţa de aplicare curată și 
uscată foarte repede.

Aplicator 
Disponibil pentru cumpărare 
sau închiriere, aplicatorul 
nostru face așezarea unor 
lungimi mari de material la fel 
de simplu ca mersul în linie 
dreaptă.

Primer H3510 - pentru 
lipirea suprafețelor 
dificile precum 
PP (Polipropilena) 
Primerul aplicat în cantităţi 
mici, va crește cantitatea de 
energie într-o suprafaţă cu 
energie scăzută și va ajuta la 
crearea acelei legături 
eficiente și durabile.

Primer H3506
Acest grund de suprafaţă este 
ideal pentru etanșarea 
suprafeţelor poroase, cum ar fi 
lemnul, betonul sau piatra, 
înainte de aplicarea benzii 
antiderapante, pentru a 
preveni degradarea umidităţii 
adezivului; de asemenea, ajută 
foarte mult la crearea unei 
legături suplimentare pe alte 
suprafeţe.

Sigilant pentru 
fixarea marginilor
H3502
Sigilantul nostru pentru 
fixarea marginilor ajută foarte 
mult la prevenirea dezlipirii 
benzii Safety-Grip™ anti-
alunecare în zonele cu trafic 
intens. Se aplică pur și simplu 
marginea de fixare pe partea 
laterală a benzii folosind duza 
îngustă încorporată în tub, 
ajută la asigurarea produsului 
și la prelungirea duratei de 
viaţă a acestuia.



Împotriva alunecării
Protecţie suplimentară anti-alunecare 
pentru trotuare, trepte și zone de lucru.

Benzi reflectorizante
Gama de benzi reflectorizante, de înaltă 
vizibilitate, vă oferă o alegere în benzi de 
marcare care vor evidenţia pașii, pericolele 
și obiectele în aproape toate condiţiile de 
iluminare.

Luminează la întuneric
Într-o situaţie de stingere a luminilor, banda
noastră fosforescentă emite o reacţie
fotoluminescentă puternică care poate
ilumina căile de intrare/ieșire.




