
DISPENSERY – PODAJNIKI - ZAKLEJARKI 
 

 

Dispensery to urządzenia służące do zamykania (zabezpieczenia) 

różnego rodzaju opakowań przy pomocy taśmy klejącej. Ułatwiają 

precyzyjne nałożenie taśmy klejącej na opakowanie, oraz pozwalają 

na błyskawiczne jej odcięcie. Dzięki naszym podajnikom proces 

pakowania staje się prosty i szybki.      

 

 

Model:   H11 – CP 
 

Charakterystyka:  
Plastikowy podajnik z regulowanym hamulcem i nożykiem do taśm 
klejących o szer. 48mm, 50mm i nawoju do 100m 

Rodzaj tulei: fi 76mm 

 

 

 

Model:   275 FR (H75N – CP) 
 

Charakterystyka:  

Plastikowy podajnik z regulowanym hamulcem i nożykiem do taśm klejących 
o szer. 75mm i nawoju do 100m 

Rodzaj tulei: fi 76mm 

 

 

Model:   SILENT SYROM 
 

Charakterystyka:  

Plastikowy podajnik z regulowanym hamulcem do taśm klejących  
o szer. 48mm, 50mm i nawoju do 100m 

Posiada metalowy element wyciszający odrywanie taśmy, oraz chowany nożyk 
odcinający taśmę 

Rodzaj tulei: fi 76mm 

 

 



Model:   BONUS SYROM 
 

 

 

Charakterystyka:  

Plastikowy podajnik z regulowanym hamulcem i nożykiem  do taśm klejących  
o szer. 48mm, 50mm i nawoju 200m 

Rodzaj tulei: fi 36mm 

 

 

 

 

Model:   BONUS SILENT SYROM 
 

Charakterystyka:  

Plastikowy podajnik z regulowanym hamulcem do taśm klejących  
o szer. 48mm, 50mm i nawoju do 200m 

Posiada metalowy element wyciszający odrywanie taśmy, oraz chowany nożyk 
odcinający taśmę 

Rodzaj tulei: fi 36mm 

 

 

 

Model:   B3 TC 
 

Charakterystyka:  
Metalowy podajnik z imadełkiem (możliwość przykręcenia do stołu) 
do taśm klejących o szer. od 12mm do 50mm i nawoju do 150m 

Urządzenie posiada 2 niezależne koła obrotowe na które można nałożyć  

2 taśmy o szer. od 12 do 20mm 

                                                                     Rodzaj tulei: fi 76mm 

                                  

    

 

 

 

 

 



Model:   SL 1 
 

Charakterystyka:  
Plastikowy podajnik z nożykiem, z możliwością regulacji długości 
wysuwu taśmy w zakresie od  ok. 20mm do 110mm, do taśmy o szer.  
od 15mm do 30mm i nawoju do 150m 

Rodzaj tulei: fi 76mm 

 

 

 

Model:   D6 
 

Charakterystyka:  
Plastikowy podajnik (niebieski) z nożykiem do taśm klejących  
o szer. 48mm, 50mm i nawoju do 100m 

Rodzaj tulei: fi 76mm 

 

 

 

 

 

 

Model:   D2 
 

Charakterystyka:  
Metalowy podajnik z nożykiem do taśm klejących o szerokościach:  

   D2 / 15 – do taśmy 15mm x 66m 

   D2 / 19 – do taśmy 19mm x 66m  

   D2 / 25 – do taśmy 25mm x 66m 

D2 / 30 – do taśmy 30mm x 66m 

D2 / 38 – do taśmy 38mm x 66m 

D2 / 50 – do taśmy 50mm x 66m 

Rodzaj tulei: fi 76mm 

 

 

 

 

 



Model:   Biurowy 2000 SISTEMA 
 

Charakterystyka:  
Plastikowy organizer biurowy z nożykiem na taśmę klejącą 
zawierający 4 kieszonki przeznaczone na długopisy itp. 

do taśm klejących o szer. max 20mm 

Rodzaj tulei: fi 25mm 

 

 

 

 

Model:   Biurowy YELLOW FIRMA 
 

Charakterystyka:  
Plastikowy podajnik biurowy (żółty) z nożykiem na taśmę klejącą o szer.  

do 20mm 

Rodzaj tulei: fi 25mm 

 

 

Model:   Biurowy POCKET BLU 
 

Charakterystyka:  
Plastikowy podajnik biurowy (niebieski) z nożykiem na taśmę klejącą o szer. 
50mm x 50m (taśma MINI BONUS) 

Rodzaj tulei: fi 36mm 

 

 

 

Model:   HT 21 do taśmy dwustronnej 
 

Charakterystyka:  
Plastikowy podajnik (szary) do taśmy dwustronnej o szer. 19mm 

Rodzaj tulei: fi 25mm 

 

 

 

 


