Farby a
podušky
Len originál zaručí
najlepšiu kvalitu

Farby a podušky

Ideálne pre rúčkovú pečiatku a páskovú pečiatku - COLOP farby pre rôzne materiály a príslušné
podušky v rôznych prevedeniach a veľkostiach.

Štandartné COLOP farby
sú nezmazateľné.
V ponuke sú ale tiež
UV-farby, farby ktoré sú
vhodné pre archiváciu
a rýchloschnúce farby

Podušky COLOP sú
robustné, či už plastové
alebo kovové

Extra veľké formáty
dostupné pre všetky
farby pečiatok. Zvlášť
vhodné pre
rýchloschnúce farby

Množstvo pečiatkových
farieb pre rozličné
materiály
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* iba čierny atrament

Pečiatková farba 801
Farby
Obsah

25 ml

250 ml

Balenie
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Pečiatková farba na báze vody
Vhodné pre gumové a polymerové textové platničky
Použitie: na všetky savé materiály

Rýchlosnúca farba 802
Farby
Obsah

25 ml

250 ml

Balenie

"

ð

Farba na báze rozpúšťadla pre filcové podušky
Vhodné pre gumové textové platničky
Použitie: na všetky savé a nesavé materiály okrem
PE/PP

UV-Farba 804
Farby
Obsah

25 ml

250 ml

Balenie

"

ð

Farba pre štandardné a filcové podušky, viditeľná pod
ultrafialovým svetlom
Vhodné pre gumové a polymerové textové platničky
Použitie: na všetky savé materiály

Archívna farba 805
Farby
Obsah

25 ml

250 ml

Balenie

"
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Farba na báze oleja pre štandardné a filcové podušky
Vhodné pre gumové textové platničky
Použitie: na všetky savé materiály

Rýchlosnúca farba Premium 809
Farby
Obsah

25 ml

250 ml

Balenie

"
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Farba na báze rozpúšťadla pre filcové podušky
Vhodné pre gumové textové platničky
Použitie: na všetky savé a nesavé materiály. Nie je
nebezpečný.

Iné špeciálne farby na vyžiadanie

Farby a podušky
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Podušky Micro
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Rozmer Micro 1*

50 x 90 mm

Rozmer Micro 2*

70 x 110 mm

Rozmer Micro 3

90 x 160 mm

Farby
Balenie
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Podušky Micro M
Metálové
púzdro

Rozmer Micro M1

50 x 90 mm

Rozmer Micro M2

70 x 110 mm

Farby
Balenie
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Top Pad
Metálové
púzdro

Rozmer Top Pad 160/220

160 x 220 mm

Rozmer Top Pad 240/310

240 x 310 mm

Farby
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