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Buntband för förslutning av tvätt och avfall.Buntband för förslutning av tvätt och avfall.
Gula med märkningen ”Contaminated goods”Gula med märkningen ”Contaminated goods”

- Svensktillverkade i Mölndal av PariPlast AB. - Svensktillverkade i Mölndal av PariPlast AB. 
- Säkerställer att man vet vad tvättsäck/avfallspåse innehåller med både färgkod och text. - Säkerställer att man vet vad tvättsäck/avfallspåse innehåller med både färgkod och text. 
- Ger ökad säkerhet- Ger ökad säkerhet
- Miljögodkänd plast i polypropylen.- Miljögodkänd plast i polypropylen.

DragplomberingDragplombering
Dragplomberingar med unik numrering för att ge maximal säkerhet. Används med fördel till Dragplomberingar med unik numrering för att ge maximal säkerhet. Används med fördel till 
akutväskor. Runt band, utan vassa kanter. Är mycket enkelt att låsa tätt åtsittande. Avrivnings-akutväskor. Runt band, utan vassa kanter. Är mycket enkelt att låsa tätt åtsittande. Avrivnings-
funktion. Inga verktyg krävs för att bryta plombering. Hög säkerhet och draghållfasthet tack funktion. Inga verktyg krävs för att bryta plombering. Hög säkerhet och draghållfasthet tack 
vare metallbläck som låsfunktion. vare metallbläck som låsfunktion. 

- Dragplombering: CS015-D (190 mm, 50 st/förp.)- Dragplombering: CS015-D (190 mm, 50 st/förp.)
- Dragplombering: CS015-D400 (400 mm, 50 st/förp.)- Dragplombering: CS015-D400 (400 mm, 50 st/förp.)

Hänglåsplomberingar - nu svensktillverkad!Hänglåsplomberingar - nu svensktillverkad!
I polypropylen med låsmekanism. Levereras lösa i 100 pack. Passar mindre låsöglor I polypropylen med låsmekanism. Levereras lösa i 100 pack. Passar mindre låsöglor Ø Ø minimum minimum 
2,5 mm och bredd 27 mm.  2,5 mm och bredd 27 mm.  Numrerade.Numrerade.

-Gul hänglåsplombering till -Gul hänglåsplombering till Strana- och Insaustivagnar : CS015-PStrana- och Insaustivagnar : CS015-P
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