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tesa® jako pierwszy producent taśm
samoprzylepnych została nagrodzona
certyfikatem DIN CERTCO, potwierdzającym
zawartość materiałów, pochodzących
z recyklingu w produktach z grupy tesafilm®
eco & clear oraz tesapack® eco & strong.
DIN CERTCO jest niezależną jednostką
certyfikującą, należącą do TÜV Rheinland

tesa®, szczególnie gdy poszukiwane są produkty
przyjazne środowisku.
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Najwyższa jakość tesa®
tesa® jako pierwszy producent taśm
samoprzylepnych została nagrodzona
certyfikatem DIN CERTCO, potwierdzającym
zawartość materiałów, pochodzących
z recyklingu w produktach z grupy tesafilm®
eco & clear oraz tesapack® eco & strong.
DIN CERTCO jest niezależną jednostką
certyfikującą, należącą do TÜV Rheinland
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Katalog produktów tesa® dla biura

Witamy w nowym katalogu produktów tesa® dla biura!

Ciesz się nową odsłoną graficzną katalogu produktów tesa® dla biura.

Zapraszamy także na stronę www.tesa.pl, gdzie znajdziesz wszystko o marce tesa® oraz oferowanych 
przez nas produktach wraz ze wskazówakami ułatwiającymi wybór.

Strona www.tesa.pl jest również miejscem, gdzie znajdziesz wiele kreatywnych wskazówek i porad  
z dziedziny remontowania, dekorowania, rozwiązań do biura.

Odkryj nowoczesny sposób komunikacji od tesa®.

Zanurz się w wirtualnym świecie tesa® www.tesa.pl
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•   Taśmy biurowe tesafilm® eco&clear
•   Taśmy biurowe tesafilm® przezroczyste
•   Taśmy biurowe tesafilm® invisible
•   Taśmy biurowe tesafilm® standardowa
•   Taśmy biurowe tesafilm® dwustronna
•   Dyspensery tesa®

•   Taśmy pakowe tesapack®
•   Dyspensery ręczne tesapack®

•   Kleje w sztyfcie tesa® Stick 
•   Kleje tesa® : wielofunkcyjne i zdobiące
•   Kleje błyskawiczne tesa®
•   Kleje i zmywacze tesa® w sprayu

Taśmy biurowe i dyspensery

Taśmy pakowe i dyspensery

Kleje tesa®

•   Korektory w taśmie tesa ecoLogo®
•   Kleje w taśmie tesa ecoLogo®
•   Klej w stemplu tesa ecoLogo®

•   Plastry tesa Powerstrips®
•   Haczyki plastikowe tesa Powerstrips®
• Haczyki metalowe   tesa Powerstrips®

• Masa klejąca tesa® Tack
•   Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack
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•   Taśmy ostrzegawcze tesa®
•   Taśmy antypoślizgowe tesa®
•   Taśmy izolacyjne tesa®

•   Taśmy biurowe tesa® Basic transparentne
•   Taśmy biurowe tesa® Basic invisible
•   Kleje tesa® Basic
•   Korektory tesa® Basic

Asortyment biurowy tesa® Basic 

Rzepy tesa® 

Bomboniery tesa®

Taśmy BHP

Rozwiązania samoprzylepne tesa® Tack

Plastry i haczyki tesa Powerstrips®
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•   Rzepy tesa® do ogólnego zastosowania
•   Rzepy tesa® do porządkowania kabli
•   Rzepy tesa® super wytrzymałe
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Taśmy przezroczyste - wyjątkowa jakość i przezroczystość

TAŚMY BIUROWE 
I DYSPENSERY tesafilm®

88
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57069 Taśma biurowa tesafilm® eco& clear z dyspenserem Easy Cut® 1 rolka + zielony dyspenser Easy Cut® 33 19

58248 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear z mini dyspenserem 1 rolka + mini dyspenser niebieski/różowy/fioletowy/jasnozielony 10 19

58241 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear z mini dyspenserem 2 rolki + mini dyspenser, jasnozielony 10 19
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57939 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z dyspenserem Easy Cut® 1 rolka + przezroczysty dyspenser Easy Cut® 33 19

57937 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z mini dyspenserem 2 rolki + mini dyspenser czerwono-niebieski 10 19

7

7

57927

10

/biały/czarny

57939 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z dyspenserem EasyCut® 1 rolka + przezroczysty dyspenser Easy Cut® 33 19

57937 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z mini dyspenserem 2 rolki + mini dyspenser czerwono-niebieski 10 19

10



57414  |  57660

KOD OPIS W OPAKOWANIU M MM

57335 Taśma biurowa tesafilm® invisible 1 rolka 10 19

57649 Taśma biurowa tesafilm® invisible 2 rolki 10 19

57477 Taśma biurowa tesafilm® invisible 1 rolka 33 19

05540 Taśma biurowa tesafilm® invisible 1 rolka 33 19

57312 Taśma biurowa tesafilm® invisible 1 rolka 33 19

57333 Taśma biurowa tesafilm® invisible 6 rolek 33 19

57414 Taśma biurowa tesafilm® invisible z dyspenserem Easy Cut® 1 rolka + przezroczysty dyspenser Easy Cut® 33 19

57660 Taśma biurowa tesafilm® invisible z jednorazowym dyspenserem 1 rolka + jednorazowy dyspenser jednorazowy 10 19

57857 Taśma biurowa tesafilm® invisible z mini dyspenserem 2 rolki + mini dyspenser czerwono-niebieski 10 19
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57477  |  57333
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57382 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 1 rolka 66 15
57380 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 1 rolka 10 15
57387 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 10 rolek 33 15
57208 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 8 rolek 66 19
57381 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 1 rolka 33 15
57225 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 1 rolka 33 19
57226 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 1 rolka 66 19
57386 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 10 rolek 10 15
57206 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 8 rolek 10 19
57207 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 8 rolek 33 19
57388 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 10 rolek 66 15
57384 Taśma biurowa tesafilm® standardowa z dyspenserem jednorazowym 5 rolek + 1 dyspenser 10 15
57385 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 4 rolki 33 15
57383 Taśma biurowa tesafilm®  standardowa z dyspenserem jednorazowym 1 rolka + 1 dyspenser 10 15

57383
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57378 Taśma biurowa tesafilm® transparentna 1 rolka 33 19
53930 Taśma biurowa tesafilm® neonowa 1 rolka 10 19
53931 Taśma biurowa tesafilm® neonowa 1 rolka + mini dyspenser 10 19

|  57378

53930  |  53931

Taśmy biurowe tesafilm® neonowe

· Usuwalne bez śladu z wielu gładkich powierzchni
· Dostępne w dwóch neonowo-transparentnych kolorach
· Można pisać po taśmie

Kod produktu

66
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64621 Taśma dwustronna tesa ® z paskiem ochronnym 1 rolka 10 12

nierzucające się w oczy

14



53914  |  53915  |  53916

53917  |  53918

·  Funkcjonalny i nowoczesny design
·  Stabilność zapewniona przez podstawę 
antypoślizgową

·  Udoskonalone, ząbkowane ostrze zapewniające 
równe cięcie

·  Nadaje się do taśm w rozmiarze do 33 m : 19 m
·  Łatwe uzupełnianie taśmy

·  Ponadczasowy i harmonijny design
·  Stabilność zapewniona przez podstawę 
antypoślizgową

·  Udoskonalone, ząbkowane ostrze, zapewniające 
równe cięcie

·  Nadaje się do taśm w rozmiarze do 33 m : 19 mm
·  Łatwe uzupełnianie taśmy

,

Kod produktu

Kod produktu

Dyspenser stacjonarny tesa® Orca

Dyspenser stacjonarny tesa® Curve
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KOD OPIS KOLOR W OPAKOWANIU M MM

53914 Dyspenser stacjonarny tesa® Orca czarno-biały 1 rolka tesafilm® kristall- klar 10 19

53915 Dyspenser stacjonarny tesa® Orca czarno-biały 8 rolek tesafilm® kristall- klar 33 19

53916 Dyspenser stacjonarny tesa® Orca czarno-biały 8 rolek tesafilm® transparentna 33 19

53917 Dyspenser stacjonarny tesa® Curve czarny 1 rolka tesafilm® transparentna 10 19

53918 Dyspenser stacjonarny tesa® Curve czarny 8 rolek tesafilm® transparentna 33 19

53827 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact czarny 1 rolka tesafilm® crystal clear 10 m : 15 mm do 33 19

53828 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact czarny 1 rolka tesafilm® invisible 33 m : 19 mm do 33 19

53837 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact biały 1 rolka tesafilm® crystal clear 10 m : 15 mm do 33 19

53825 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact niebieski 1 rolka tesafilm® crystal clear 10 m : 15 mm do 33 19

53823 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact różowy 1 rolka tesafi lm® crystal clear 10 m : 15 mm do 33 19

USUŃ FOLIĘ NACIŚNIJ
WYCZYŚĆ  

I UŻYJ PONOWNIE
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Dostępne kolory:

KOD OPIS KOLOR W OPAKOWANIU M MM

53902 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny pusty do 33 19

53903 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny 1 rolka tesafilm® crystal clear do 10 15

53904 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny 1 rolka tesafilm® eco & clear do 10 15

53905 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny 2 rolki tesafilm® eco & clear do 33 19

53906 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny  8 rolek tesafilm® transparentna do 33 19

53908 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart niebieski 4 rolki tesafilm® transparentna do 33 19

53909 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart różowy 4 rolki tesafilm® transparentna do 33 19

53913 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny 1 rolka tesafilm® transparentna do 10 19

57443 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut czerwono-niebieski 1 dyspenser - pusty do 10 19

57445 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut przezroczysty 1 dyspenser - pusty do 10 19

57943 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut czarny 1 dyspenser - pusty do 10 19

57444 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut czerwono-niebieski 1 dyspenser - pusty do 33 19

57446 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut przezroczysty 1 dyspenser - pusty do 33 19

57944 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut czarny 1 dyspenser - pusty do 33 19

57955 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut ecoLogo® zielony 1 dyspenser - pusty do 10 19

57956 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut ecoLogo® zielony 1 dyspenser - pusty do 33 19

53908  |  53909  |  53913
  |  53906

USUŃ FOLIĘ NACIŚNIJ WYCZYŚĆ  
I UŻYJ PONOWNIE

16



,

Ta
śm

y b
iu

ro
w

e 
 

i d
ys

pe
ns

er
y

KOD OPIS KOLOR W OPAKOWANIU M MM

57421 Dyspenser biurkowy tesa® Easy Cut, pusty czerwono-niebieski, niebieski, czarny, srebrny 1 dyspenser 66 25

57422 Dyspenser biurkowy tesa® Easy Cut, pusty czerwono-niebieski, czarny 1 dyspenser 66 25

57431 Dyspenser biurkowy tesa® Easy Cut Economy, pusty czarny 1 dyspenser 66 25
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Taśmy pakowe i dyspensery tesapack®

•    Taśmy pakowe tesapack® ultra&strong, perfect&strong i solid&strong - do pakowania  
i zabezpieczania ciężkich przedmiotów 

•    Taśmy pakowe tesapack® secure&strong - z efektem bezpieczeństwa przed otwarciem

18



niezawierająca rozpuszczalników
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PVC

niezawierająca rozpuszczalników, z wysoką
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KOD OPIS M MM

58640 Taśmy pakowe tesapack® solid & strong przezroczysta 66 50

58641 Taśmy pakowe tesapack® solid & strong brązowa 66 50

58643 Taśmy pakowe tesapack® secure & strong żółta 50 50

58640  |  58641

Taśmy pakowe tesapack® solid & strong

Taśmy pakowe tesapack® secure & strong

Wysokiej jakości, mocna taśma do zaklejania ciężkich  
przesyłek i opakowań

·  Nośnik PP
·  Silna przyczepność
·  Ciche i równomierne odwijanie
·  Odporna na starzenie i promieniowanie UV
·  Nie zawiera rozpuszczalników
·  Nadaje się do wszystkich dyspenserów ręcznych tesapack®

Żółta taśma zabezpieczająca z efektem uszczelniającym  
dla bezpiecznej trasy transportowej

·  Bardzo mocna taśma pakowa na nośniku PP
·  Posiada efekt bezpieczeństwa przed otwarciem:  
wiadomość „Otwarta” pozostaje na paczce

·  Ciche i łatwe odwijanie
·  Nie zawiera rozpuszczalników

Kod produktu

58643
Kod produktu

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

21
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niezawierająca rozpuszczalników

niezawierająca rozpuszczalników, z wysoką

22



45902

45902

niezawierająca rozpuszczalników, z wysoką

bezbarwny

bezbarwny

bezbarwny
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NOŚNIK 
PVC NOŚNIK PP SPECJALISTYCZNE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Nazwa taśmy   tesapack® 
ultra strong

  tesapack® 
perfect & strong

  tesapack® 
solid & strong

  tesapack® 
strong

  tesapack® 
standard

  tesapack® 
secure & strong

  tesapack® 
wzmocniona 

włóknem 
szklanym

  tesapack® 
crystal clear

  tesapack® 
papierowa 
ecoLogo®

  tesapack® 
eco & strong

Kod produktu
57174, 57175, 
57176, 57177, 

51124

58140, 58141, 
58142, 58143

58640, 58641
05042, 05044, 
57165, 57166, 
57167, 57168, 

57799

58172, 58173, 
58174, 58175 58643 45900, 45902 57807, 57805, 

57831
57180, 05054, 

55337
58153, 58154, 
58156, 58155

Max. waga 
kartonu*

< 30 kg < 20 kg < 30 kg < 15 kg < 15 kg < 20 kg < 50 kg < 15 kg < 30 kg < 15 kg

Grubość taśmy 65 µm 54 µm 60 µm 45 µm 42 µm 62 µm 105 µm 60 µm 107 µm 54 µm

Siła klejenia +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ ++

Odporność na 
rozciąganie +++ + +++ + + + +++ + ++ +

Wysoka 
przyczepność 
początkowa  

i natychmiastowa 
siła wiązania

+++ +++ +++ ++ + + +++ ++ + +++

Ciche odwijanie x x x x x x x

Odporność na 
wstrząsy x x

Możliwość 
stosowania  

w niskich temp.
x

Odporność na 
prom. UV  
i starzenie

x x x x x x

Odpowiednia 
do dóbr 

niebezpiecznych
x x x

Możliwość 
urwania ręką x

Najlepsze rozwiązania dla zabezpieczania paczek

         

 

*    Waga kartonu zależna jest od jego jakości, warunków transportu,  
wypełnienia oraz przechowywania w temperaturach nieprzekraczających 400C

+++     wysoka
++      średnia
+        niska

24



NOŚNIK 
PVC NOŚNIK PP SPECJALISTYCZNE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Nazwa taśmy   tesapack® 
ultra strong

  tesapack® 
perfect & strong

  tesapack® 
solid & strong

  tesapack® 
strong

  tesapack® 
standard

  tesapack® 
secure & strong

  tesapack® 
wzmocniona 

włóknem 
szklanym

  tesapack® 
crystal clear

  tesapack® 
papierowa 
ecoLogo®

  tesapack® 
eco & strong

Kod produktu
57174, 57175, 
57176, 57177, 

51124

58140, 58141, 
58142, 58143

58640, 58641
05042, 05044, 
57165, 57166, 
57167, 57168, 

57799

58172, 58173, 
58174, 58175 58643 45900, 45902 57807, 57805, 

57831
57180, 05054, 

55337
58153, 58154, 
58156, 58155

Max. waga 
kartonu*

< 30 kg < 20 kg < 30 kg < 15 kg < 15 kg < 20 kg < 50 kg < 15 kg < 30 kg < 15 kg

Grubość taśmy 65 µm 54 µm 60 µm 45 µm 42 µm 62 µm 105 µm 60 µm 107 µm 54 µm

Siła klejenia +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ ++

Odporność na 
rozciąganie +++ + +++ + + + +++ + ++ +

Wysoka 
przyczepność 
początkowa  

i natychmiastowa 
siła wiązania

+++ +++ +++ ++ + + +++ ++ + +++

Ciche odwijanie x x x x x x x

Odporność na 
wstrząsy x x

Możliwość 
stosowania  

w niskich temp.
x

Odporność na 
prom. UV  
i starzenie

x x x x x x

Odpowiednia 
do dóbr 

niebezpiecznych
x x x

Możliwość 
urwania ręką x

Basic do zamykania lekkich
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KOD OPIS M MM

06400 Dyspenser ręczny tesapack® comfort - -

56403 Dyspenser ręczny tesapack® classic - -

,

,

,
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KOD OPIS M MM

06300 Dyspenser ręczny tesapack® economy - -

57395 Dyspenser ręczny tesapack® z taśmą - -

,
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Kleje tesa®
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•  Dostępne w formie płynu oraz żelu

,
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•  Klej nie topi powierzchni piankowych

i skóra.

•  Zmywacz nie odbarwia czyszczonych powierzchni

32



-

oparów/rozpylaczy

napełniać
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Korektory i kleje w taśmie tesa® są gwarancją dokładnie opracowanych dokumentów.  
Rolery tesa® zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić wyjątkowo precyzyjne i szybkie 
klejenie oraz korygowanie. Kontrastujące kolory umożliwiają rozpoznawanie zastosowań rolerów. 
Wszystkie rolery są dostępne w wersjach: jednorazowej lub wielokrotnego użytku z praktycznym 
systemem 2 kliknięć. Obudowa wszystkich korektorów i klejów w taśmie wykonana jest w 100%  
z tworzyw sztucznych z recyklingu, co znacząco przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Kleje i korektory w taśmie tesa®

34
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Kleje i korektory w taśmie tesa®
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Kleje i korektory w taśmie tesa®
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Rozwiązania samoprzylepne tesa® Tack

Rozwiązania samoprzylepne tesa® Tack szczególnie nadają się do krótkoterminowego  
mocowania lekkich przedmiotów na ścianie, szybach okiennych, tablicach korkowych lub lustrach. 
tesa Tack® to inteligentna alternatywa magnesu lub pinezki.
 
• Dwustronne płatki tesa® Tack
• Kit klejący tesa® Tack 
• Kolorowe płatki tesa® Tack

ROZWIĄZANIA 
SAMOPRZYLEPNE 
tesa® TACK
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Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack

Masa klejąca tesa® Tack

Płatki samoprzylepne tesa® Tack kolorowe

Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack przeznaczone są do krótkotrwa-
łego mocowania lekkich przedmiotów, są uzupełnieniem oferty rozwiązań 
tesa® do mocowania tymczasowego. Pięcio i sześciokątne płatki samoprzy-
lepne tesa® Tack są wyjątkowo cienkie i przezroczyste 

•   Proste i czyste rozwiązanie do tymczasowego mocowania
•   Możliwość ponownego użycia
•   Doskonała alternatywa dla magnesów i pinezek
•   Nie pozostawiają śladów
•   Idealne do nieporowatych powierzchni jak szkło, metal,  

gładkie drewno oraz pomalowane powierzchnie

Idealny do elastycznego mocowania średnich i większych przedmiotów, takich jak 
plakaty czy kalendarze. 

•   Elastyczny w aplikacji, łatwy do podzielenia
•   W przypadku przyklejania na odpowiednio wytrzymałe powierzchnie płatki nie 

pozostawiają śladów
•   Idealne do nieporowatych powierzchni jak szkło, metal, gładkie drewno oraz 

pomalowane powierzchnie

Płatki samoprzylepne o wyjątkowej sile klejenia, które idealnie 
sprawdzą się przy mocowaniu lekkich przedmiotów w dekoracyjny 
sposób, takich jak obrazy, pocztówki, notatki, rysunki  
czy kalendarze. 

•   Przezroczyste i cienkie 
•   Nie pozostawia tłustych plam
•   Możliwość ponownego wykorzystania
•   Doskonała alternatywa dla magnesów i pinezek
•   W przypadku przyklejania na odpowiednio wytrzymałe  

powierzchnie płatki nie pozostawiają śladów
•   Idealne do nieporowatych powierzchni jak szkło, metal, gładkie 

drewno oraz pomalowane powierzchnie

Kod produktu
59406  |  59407
Dostępne kolory:

Kod produktu
59405
Dostępne kolory:

Kod produktu
59408  |  59401  |  59404
Dostępne kolory:

KOD OPIS KOLOR W OPAKOWANIU

59408 Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack przezroczyste 72

59401 Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack przezroczyste 200

59404 Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack przezroczyste 36

59405 Masa klejąca tesa® Tack białe 80

59406 Płatki samoprzylepne tesa® Tack, kolorowe różowe 9

59407 Płatki samoprzylepne tesa® Tack, kolorowe niebieskie 9
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TAŚMY BHP
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Na placu budowy, w miejscu pracy, na wystawie –  
odpowiednie środki ostrożności pomagają zapobiegać wypadkom i urazom. Nasza oferta 
taśm zabezpieczających i izolacyjnych obejmuje najróżniejsze taśmy do znakowania 
niebezpiecznych stref, zmniejszające ryzyko poślizgnięć i potknięć, a także do izolacji 
przewodów elektrycznych.

•   Taśmy ostrzegawcze tesa®
•   Taśmy antypoślizgowe tesa®
•   Taśmy izolacyjne tesa®

Taśmy BHP
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KOD OPIS KOLOR M MM

60760 Taśma ostrzegawcza tesa® PVC biała / niebieska / czerwona / zielona / żółta / żółto-czarna / czerwono-biała 33 50

58130 Taśma ostrzegawcza tesa® Premium żółto-czarna 66 50

58131 Taśma ostrzegawcza tesa® Premium czerwono-biała 66 50

58133 Taśma ostrzegawcza tesa® Universal żółto-czarna 66 50

58134 Taśma ostrzegawcza tesa® Universal czerwono-biała 66 50

Taśma ostrzegawcza tesa® Universal

Taśma ostrzegawcza tesa® PVC

Taśma ostrzegawcza tesa® Premium

PVC

Ta
śm

y B
HP
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55533

KOD OPIS KOLOR M MM

58137 Taśma ostrzegawcza tesa® bez kleju czerwono-biała 100 80

55533 Taśma antypoślizgowa tesa® przezroczysty 5 25

55580 Taśma antypoślizgowa tesa® fluorescencyjny 5 25

55587 Taśma antypoślizgowa tesa® przezroczysty / czarny 5 25

55588 Taśma antypoślizgowa tesa® czarny 5 50

55589 Taśma antypoślizgowa tesa® czarny 15 25

55586 Paski antypoślizgowe tesa® czarny 4 x 0,6 20

Taśmy BHP
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Taśma antypoślizgowa tesa®
Taśma zapobiegająca ślizganiu się. Niezastąpiona wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest duża przyczepność do podłoża,  
np. na schodach, drabinach, rampach, przyczepach 
samochodowych, itd.
 
•   Wyjątkowo wysoka przylepność
•   Zachowuje właściwością antypoślizgowe nawet przez 2 lata
•   Wyjątkowo odporna na ścieranie, wytrzymała, trwała
•   Odporna na działanie promieniowania UV, temperatury, (słonej) 

wody i detergentów

60950 60951

KOD OPIS KOLOR M MM

60950 Taśma antypoślizgowa tesa® czarny 15 25

60951 Taśma antypoślizgowa tesa® żółto-czarny 15 50

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny / biały / niebieski / czerwony / żółto-zielony 20 19

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny, biały 10 19

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny / biały / niebieski / czerwony / żółto-zielony / brązowy / srebrny / zielony / żółty 25 19

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny, biały 25 25

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny 25 30

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny 25 38

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny / biały / niebieski / czerwony / żółto-zielony / brązowy / srebrny / zielony / żółty 25 50

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny / biały / niebieski / czerwony /  brązowy / srebrny / zielony / żółty 33 19

Niezawodna, samoprzylepna taśma o właściwościach ochronnych, 
do izolowania i oklejania przewodów elektrycznych oraz łączenia 
ich w wiązki.

Do izolowania przewodów elektrycznych i łączenia ich w wiązki
Chroni osłony przewodów
Ognioodporna
Łatwe oklejanie wokół nierównych powierzchni
Zapewnia bezpieczną ochronę przy napięciu do 7000 V
Spełnia normy IEC 454-3-1

53988
Kod produktu

Dostępne kolory:

nie rozumiem uwagi dot. 53988 - jak mam wypisać te rozmiary? 
dodać wiersze (powtarzając nr 53988)? albo dodać to tylko w 
którejś konkretnej komórce? 
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58555

KOD OPIS W OPAKOWANIU M MM

58542 Taśma biurowa tesa® Basic transparentna 1 rolka 33 15

58549 Taśma biurowa tesa® Basic transparentna 1 rolka + jednorazowy dyspenser 33 15

58568 Taśma biurowa tesa® Basic transparentna 10 rolek 33 15

58547 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 3 rolki 33 15

58544 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 1 rolka 33 15

58545 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 1 rolka 33 19

58581 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 10 rolek 33 19

58583 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 10 rolek 66 19

58582 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 10 rolek 66 15

58555 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 1 rolka 33 15

58542  |  58549  |  58568  | 58547 
58544  |  58545  |  58581  |  58583
58582

rozmiarach

rozmiarach
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•  Możliwy podwójny system aplikacji, cienki oraz 
szeroki
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Bomboniery tesa®
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KOD OPIS ILOŚĆ SZTUK
W OPAKOWANIU

59009 Bomboniera 36 x Taśmy dekoracyjne tesa® 36

59015 Bomboniera 36 x Taśmy dekoracyjne tesa® brokatowe 36

• Brokat nie odpada z taśmy
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KOD OPIS ILOŚĆ SZTUK
W OPAKOWANIU

59030 Bomboniera 36 x taśmy dekoracyjne tesa® neonowe 36

59819 Bomboniera 48 x Mini klej w taśmie tesa® ecoLogo® 48

czterech neonowych kolorach

48

66



KOD OPIS ILOŚĆ SZTUK
W OPAKOWANIU

59816 Bomboniera 32 x Mini korektor w taśmie tesa® ecoLogo® 32
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57035 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear 10 m : 15 mm 9

57043 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear 33 m  : 19 mm 9

57046 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear 10 m : 15 mm 9

57049 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear 10 m : 19 mm 9

57070 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear 10 m : 15 mm 9

57074 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear 33 m : 19 mm 9

57969 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear z dyspenserem Easy Cut® dyspenser zielony 10 m : 15 mm 9

57968 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear z dyspenserem Easy Cut® dyspenser zielony 33 m : 19 mm 9

57069 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear z dyspenserem Easy Cut® dyspenser zielony 33 m : 19 mm 9

58248 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear z mini dyspenserem 1 rolka + mini dyspenser niebieski/różowy/fioletowy/jasnozielony 10 m : 19 mm 9

58241 Taśma biurowa tesafilm® eco & clear z mini dyspenserem mini dyspenser jasnozielony 10 m : 19 mm 9

57927 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta 10 m : 19 mm 10

57931 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta 10 m : 19 mm 10

57932 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta 33 m : 19 mm 10

57945 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta 10 m : 19 mm 10

57947 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta 33 m : 19 mm 10

57935 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z dyspenserem Easy Cut® dyspenser przezroczysty 10 m : 19 mm 10

57937 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z mini dyspenserem mini dyspenser czerwono-niebieski 10 m : 19 mm 10

57939 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z dyspenserem Easy Cut® dyspenser przezroczysty 33 m : 19 mm 10

58254 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z mini dyspenserem mini dyspenser niebieski/różowy/biały/czarny 10 m : 19 mm 10

57940 Taśma biurowa tesafilm® przezroczysta z mini dyspenserem mini dyspenser czerwono-niebieski 10 m : 15 mm 10

57335 Taśma biurowa tesafilm® invisible 10 m : 19 mm 11

57649 Taśma biurowa tesafilm® invisible 10 m : 19 mm 11

57477 Taśma biurowa tesafilm® invisible 33 m : 19 mm 11

05540 Taśma biurowa tesafilm® invisible 33 m : 19 mm 11

57312 Taśma biurowa tesafilm® invisible 33 m : 19 mm 11

57333 Taśma biurowa tesafilm® invisible 33 m : 19 mm 11

57414 Taśma biurowa tesafilm® invisible z dyspenserem Easy Cut® dyspenser przezroczysty 33 m : 19 mm 11

57660 Taśma biurowa tesafilm® invisible z jednorazowym dyspenserem dyspenser przezroczysty 10 m : 19 mm 11

57857 Taśma biurowa tesafilm® invisible z mini dyspenserem mini dyspenser czerwono-niebieski 10 m : 19 mm 11

57380 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 10 m : 15 mm 12

57381 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 33 m : 15 mm 12

57225 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 33 m : 19 mm 12

57382 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 66 m : 15 mm 12

57226 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 66 m : 19 mm 12

57384 Taśma biurowa tesafilm® standardowa z jednorazowym dyspenserem dyspenser przezroczysty 10 m : 15 mm 12

57385 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 33 m : 15 mm 12

57386 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 10 m : 15 mm 12

57206 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 10 m : 19 mm 12

57387 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 33 m : 15 mm 12

57207 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 33 m : 19 mm 12

57388 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 66 m : 15 mm 12

57208 Taśma biurowa tesafilm® standardowa 66 m : 19 mm 12

57383 Taśma biurowa tesafilm® standardowa z jednorazowym dyspenserem 10 m : 15 mm 12

57405 Taśma biurowa tesafilm® transparentna 33 m : 19 mm 13

57406 Taśma biurowa tesafilm® transparentna 66 m : 19 mm 13

57378 Taśma biurowa tesafilm® transparentna 1 rolka 33 m : 19 mm 13

53930 Taśma biurowa tesafilm® neonowa 1 rolka 10 m : 19 mm 13

53931 Taśma biurowa tesafilm® neonowa 1 rolka  + mini dyspenser 10 m : 19 mm 13

57520 Taśma biurowa tesafilm® urywalna ręcznie 25 m : 19 mm 14

57521 Taśma biurowa tesafilm® urywalna ręcznie 25 m : 19 mm 14

KOD OPIS KOLOR ROZMIAR NUMER STRONY

Taśmy biurowe i dyspensery tesafilm®

68



57910 Taśma dwustronna tesafilm® 7.50 m : 12 mm 14

57911 Taśma dwustronna tesafilm® 7.50 m : 12 mm 14

57912 Taśma dwustronna tesafilm® z dyspenserem jednorazowym dyspenser przezroczysty 7.50 m : 12 mm 14

64621 Taśma dwustronna tesafilm® z paskiem ochronnym 10 m : 12 mm 14

53914 Dyspenser stacjonarny tesa® Orca czarno-biały 10 m : 19 mm 15

53915 Dyspenser stacjonarny tesa® Orca czarno-biały 33 m : 19 mm 15

53916 Dyspenser stacjonarny tesa® Orca czarno-biały 33 m : 19 mm 15

53917 Dyspenser stacjonarny tesa® Curve czarny 10 m : 19 mm 15

53918 Dyspenser stacjonarny tesa® Curve czarny 33 m : 19 mm 15

53827 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact czarny do 33 m : 19 mm 15

53828 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact czarny do 33 m : 19 mm 15

53837 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact biały do 33 m : 19 mm 15

53825 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact niebieski do 33 m : 19 mm 15

53823 Dyspenser stacjonarny tesa® Compact różowy do 33 m : 19 mm 15

53902 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny do 33 m : 19 mm 16

53903 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny do 10 m : 15 mm 16

53904 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny do 10 m : 15 mm 16

53905 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny do 33 m : 19 mm 16

53906 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny do 33 m : 19 mm 16

53908 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart niebieski do 33 m : 19 mm 16

53909 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart różowy do 33 m : 19 mm 16

53913 Dyspenser stacjonarny tesa® Smart czarny do 10 m : 19 mm 16

57443 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut czerwono-niebieski do 10 m : 19 mm 16

57445 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut przezroczysty do 10 m : 19 mm 16

57943 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut czarny do 10 m : 19 mm 16

57444 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut czerwono-niebieski do 33 m : 19 mm 16

57446 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut przezroczysty do 33 m : 19 mm 16

57944 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut czarny do 33 m : 19 mm 16

57955 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut ecoLogo® zielony do 10 m : 19 mm 16

57956 Ręczny dyspenser tesa® Easy Cut ecoLogo® zielony do 33 m : 19 mm 16

57421 Dyspenser biurokowytesa® Easy Cut czerwono-niebieski, niebieski, czarny, srebrny do 66 m : 25 mm 17

57422 Dyspenser biurokowytesa® Easy Cut czerwono-niebieski, czarny do 66 m : 25 mm 17

57431 Dyspenser biurokowytesa® Easy Cut Economy czarny do 66 m : 25 mm 17

Taśmy pakowe i dyspensery tesapack®

58153 Taśma pakowa tesapack® eco & strong przezroczysty 66 m : 50 mm 19

58154 Taśma pakowa tesapack® eco & strong brązowy 66 m : 50 mm 19

58156 Taśma pakowa tesapack® eco & strong zielony zadrukowany 66 m : 50 mm 19

58155 Taśma pakowa tesapack® eco & strong brązowy zadrukowany 66 m : 50 mm 19

05054 Taśma papierowa tesapack® ecoLogo® brązowy 25 m : 38 mm 19

57180 Taśma papierowa tesapack® ecoLogo® brązowy 50 m : 50 mm 19

55337 Taśma papierowa tesapack® ecoLogo® 3 rolki brązowy 50 m : 50 mm 19

57174 Taśma pakowa tesapack® ultra strong przezroczysty 66 m : 38 mm 20

57175 Taśma pakowa tesapack® ultra strong brązowy 66 m : 38 mm 20

57176 Taśma pakowa tesapack® ultra strong przezroczysty 66 m : 50 mm 20

57177 Taśma pakowa tesapack® ultra strong brązowy 66 m : 50 mm 20

51124 Taśma pakowa tesapack® ultra strong 3 rolki przezroczysty/brązowy 66 m : 50 mm 20

58140 Taśma pakowa tesapack® perfect & strong przezroczysty 66 m : 38 mm 20

58141 Taśma pakowa tesapack® perfect & strong brązowy 66 m : 38 mm 20

58142 Taśma pakowa tesapack® perfect & strong przezroczysty 66 m : 50 mm 20

58640 Taśma pakowa tesapack® solid & strong przezroczysty 66 m : 50 mm 21

58641 Taśma pakowa tesapack® solid & strong brązowy 66 m : 50 mm 21

58643 Taśma pakowa tesapack® secure & strong żółty 50 m : 50 mm 21

KOD OPIS KOLOR ROZMIAR NUMER STRONY
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05042 Taśma pakowa tesapack® Strong przezroczysty/brązowy 66 m : 38 mm 22

05044 Taśma pakowa tesapack® Strong przezroczysty/brązowy 66 m : 50 mm 22

57165 Taśma pakowa tesapack® Strong przezroczysty 66 m : 38 mm 22

57166 Taśma pakowa tesapack® Strong brązowy 66 m : 38 mm 22

57167 Taśma pakowa tesapack® Strong przezroczysty 66 m : 50 mm 22

57168 Taśma pakowa tesapack® Strong brązowy 66 m : 50 mm 22

57799 Taśma pakowa tesapack® Strong 3 rolki przezroczysty 66 m : 50 mm 22

58172 Taśma pakowa tesapack® Standard przezroczysty 66 m : 50 mm 22

58173 Taśma pakowa tesapack® Standard brązowy 66 m : 50 mm 22

58174 Taśma pakowa tesapack® Standard przezroczysty 66 m : 50 mm 22

58175 Taśma pakowa tesapack® Standard brązowy 66 m : 50 mm 22

45900 Taśma pakowa tesapack® wzmocniona włóknem szklanym bezbarwny 50 m : 50 mm 23

45902 Taśma pakowa tesapack® wzmocniona włóknem szklanym bezbarwny 50 m : 25 mm 23

57807 Taśma pakowa tesapack® crystal clear bezbarwny 66 m : 50 mm 23

57831 Taśma pakowa tesapack® crystal clear 3 rolki bezbarwny 66 m : 50 mm 23

57805 Taśma pakowa tesapack® crystal clear 3 rolki + dyspenser bezbarwny 20 m : 50 mm 23

51118 Dekoracyjne taśmy pakowe tesa® niebieski w serca/różowy w kropki/zielony w paski 25 m : 50 mm 25

58570 Taśma pakowa tesa® Basic przezroczysty 66 m : 50 mm 25

58571 Taśma pakowa tesa® Basic brązowy 66 m : 50 mm 25

58572 Taśma pakowa tesa® Basic przezroczysty 50 m : 48 mm 25

58573 Taśma pakowa tesa® Basic brązowy 50 m : 48 mm 25

58574 Taśma pakowa tesa® Basic przezroczysty 40 m : 45 mm 25

58575 Taśma pakowa tesa® Basic brązowy 40 m : 45 mm 25

06400 Dyspenser ręczny tesapack® comfort 26

56403 Dyspenser ręczny tesapack® classic 26

06300 Dyspenser ręczny tesapack® economy 27

57395 Dyspenser ręczny tesapack® z taśmą 27

Kleje tesa®

57024 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® 10 g 29

57026 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® 20 g 29

57103 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® 20 g 29

57028 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® 40 g 29

57272 Klej w sztyfcie tesa® Easy Stick ecoLogo® 12 g 29

57030 Klej w sztyfcie tesa® Easy Stick ecoLogo® 25 g 29

57087 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® 3 x 10 g 29

57088 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® 4 x 20 g 29

57010 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® różowy i niebieski 10 g 29

57084 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® różowy i niebieski 2 x 10 g 29

57076 Klej w sztyfcie tesa® Stick ecoLogo® różowy i niebieski 3 x 10 g 29

57019 Klej wielofunkcyjny tesa® ecoLogo® 50 g 30

57020 Klej wielofunkcyjny tesa® ecoLogo® 100 g 30

57022 Klej wielofunkcyjny tesa® ecoLogo® 1000 g 30

57826 Klej wielofunkcyjny tesa® ecoLogo® 90 g 30

59900 Zdobiący klej z brokatem tesa® Glitter 6 x 10 g 31

59988 Zdobiący klej z brokatem tesa® Glitter 6 x 10 g 31

59977 Zdobiący klej z brokatem tesa® Glitter 6 x 10 g 31

57040 Klej błyskawiczny tesa® w płynie 4.5 g 31

57041 Klej błyskawiczny tesa® w żelu 4.5 g 31

60020 Klej w sprayu tesa® uniwersalny 300 ml 32

60021 Klej w sprayu tesa® uniwersalny 500 ml 32

60022 Klej w sprayu tesa® super mocny 500 ml 32

60042 Zmywacz w sprayu tesa® 200 ml 32
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Kleje i korektory w taśmie tesa®

59971 Korektor w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® 14 m : 4.2 mm 35

59981 Korektor w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® 14 m : 8.4 mm 35

59976 Wkład do korektora w taśmie tesa® ecoLogo® 14 m : 4.2 mm 35

59986 Wkład do korektora w taśmie tesa® ecoLogo® 14 m : 8.4 mm 35

59840 Korektor w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® 14 m : 4.2 mm 35

59880 Korektor w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® 14 m : 8.4 mm 35

59841 Wkład do korektora w taśmie tesa® ecoLogo® 14 m : 4.2 mm 35

59881 Wkład do korektora w taśmie tesa® ecoLogo® 14 m : 8.4 mm 35

59811 Korektor w taśmie tesa® ecoLogo® jednorazowy 10 m : 4.2 mm 36

59810 Korektor w taśmie tesa® ecoLogo® jednorazowy 10 m : 4.2 mm 36

59814 Mini korektor w taśmie tesa® ecoLogo®C 6 m : 5  mm 36

59815 Mini korektor w taśmie tesa® ecoLogo® 6 m : 5  mm 36

59816 Mini korektor w taśmie tesa® ecoLogo® 6 m : 5  mm 36

59817 Mini korektory w taśmie tesa® ecoLogo® 2 opak 6 m : 5  mm 36

59151 Klej w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® trwały 14 m : 8.4 mm 37

59156 Wkład do trwałego kleju w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® 14 m : 8.4 mm 37

59100 Klej w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® trwały 14 m : 8.4 mm 37

59110 Wkład do trwałego kleju w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® 14 m : 8.4 mm 37

59171 Klej w taśmie tesa® ecoLogo® jednorazowy 8.5 m : 8.4 mm 37

59090 Klej w taśmie tesa® ecoLogo® jednorazowy 8.5 m : 8.4 mm 37

59161 Klej w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® do tym. mocowania 14 m : 8.4 mm 38

59200 Klej w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® do tym. mocowania 14 m : 8.4 mm 38

59166 Klej w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® 14 m : 8.4 mm 38

59210 Klej w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® 14 m : 8.4 mm 38

59191 Klej w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® do tym. mocowania 8.5 m : 8.4 mm 38

59190 Klej w taśmie wielokrotnego użytku tesa® ecoLogo® do tym. mocowania 8.5 m : 8.4 mm 38

59099 Klej w stemplu tesa® ecoLogo® 10 m : 8.4 mm 39

Plastry i haczyki tesa Powerstrips®

58000 Plastry tesa Powerstrips® duże do 2 kg biały 41

58826 Plastry tesa Powerstrips® duże do 2 kg biały 41

57550 Plastry tesa Powerstrips® małe do 1 kg biały 41

58003 Plastry tesa Powerstrips® do plakatów do 200 g biały 41

58800 Przezroczyste plastry dekoracyjne tesa Powerstrips® małe do 200 g przezroczysty 42

58810 Przezroczyste plastry dekoracyjne tesa Powerstrips® duże do 1 kg przezroczysty 42

58827 Przezroczyste plastry dekoracyjne tesa Powerstrips® małe do 200 g przezroczysty 42

58013 Przezroczyste plastry dekoracyjne tesa Powerstrips® duże do 1 kg przezroczysty 43

58900 Przezroczyste plastry dekoracyjne tesa Powerstrips® małe do 200 g przezroczysty/biały 43

58811 Przezroczyste haczyki tesa Powerstrips® ozdobne do 1 kg przezroczysty/biały 43

58812 Przezroczyste haczyki tesa Powerstrips® ozdobne do 1 kg przezroczysty/chrom matowy 43

58813 Haczyki owalne tesa Powerstrips® duże do 2 kg biały 44

58063 Haczyki owalne tesa Powerstrips® duże do 2 kg chrom matowy 44

58010 Haczyki klasyczne tesa Powerstrips® duże do 2 kg biały 44

58045 Haczyki nowoczesne tesa Powerstrips® duże do 2 kg biały 44

58055 Haczyki nowoczesne tesa Powerstrips® duże do 2 kg chrom matowy 44

58272 Haczyki prostokątne tesa Powerstrips® duże do 2 kg biały 44

57533 Haczyki owalne tesa Powerstrips® małe do 1 kg biały 45

57519 Haczyki owalne tesa Powerstrips® małe do 1 kg chrom matowy 45

57530 Haczyki klasyczne tesa Powerstrips® małe do 1 kg biały 45

57559 Haczyki nowoczesne tesa Powerstrips® małe do 1 kg biały 45

57544 Haczyki nowoczesne tesa Powerstrips® małe do 1 kg chrom matowy 45

57072 Haczyki prostokątne tesa Powerstrips® małe do 1 kg biały 45
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58094 Potrójny wieszak tesa Powerstrips® do 3 kg biały 46

58095 Potrójny wieszak tesa Powerstrips® do 3 kg chrom matowy 46

58029 Haczyk sufitowy tesa Powerstrips® do 500 g biały 47

58031 Haczyki do obrazów tesa Powerstrips® do 1 kg biały 47

58035 Uchwyty do kabli tesa Powerstrips® biały 48

58034 Haczyki do firanek tesa Powerstrips® do 1 kg biały 48

58047 Haczyki do firanek tesa Powerstrips® do 1 kg brązowy 48

58266 Haczyk metalowy tesa Powerstrips® duży do 2 kg stal nierdzewna 49

58261 Haczyk metalowy tesa Powerstrips® owalny duży do 2 kg stal nierdzewna 49

57066 Haczyk metalowy tesa Powerstrips® mały do  1 kg stal nierdzewna 49

57044 Haczyk metalowy tesa Powerstrips® mały do  1 kg stal nierdzewna 49

57045 Haczyk metalowy tesa Powerstrips® mały do  1 kg stal nierdzewna 49

Rozwiązania samoprzylepne tesa® Tack

59408 Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack przezroczyste 51

59401 Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack przezroczyste 51

59404 Dwustronne płatki samoprzylepne tesa® Tack przezroczyste 51

59405 Masa klejąca tesa® Tack białe 51

59406 Płatki samoprzylepne tesa® Tack, kolorowe różowe 51

59407 Płatki samoprzylepne tesa® Tack, kolorowe niebieskie 51

Taśmy BHP

60760 Taśma ostrzegawcza tesa® PVC biały/niebieski/czerwony/zielony/żółty/żółto-czarny/czerwono-biały 33 m : 50 mm 53

58130 Taśma ostrzegawcza tesa® Premium żółto-czarny 66 m : 50 mm 53

58131 Taśma ostrzegawcza tesa® Premium czerwono-biały 66 m : 50 mm 53

58133 Taśma ostrzegawcza tesa® Universal żółto-czarny 66 m : 50 mm 53

58134 Taśma ostrzegawcza tesa® Universal czerwono-biały 66 m : 50 mm 53

58137 Taśma ostrzegawcza tesa® bez kleju czerwono-biały 100 m : 80 mm 54

55533 Taśma  antypoślizgowa tesa® przezroczysty 5 m : 25 mm 54

55580 Taśma  antypoślizgowa tesa® fluorescencyjny 5 m : 25 mm 54

55587 Taśma  antypoślizgowa tesa® przezroczysty / czarny 5 m : 25 mm 54

55588 Taśma  antypoślizgowa tesa® czarny 5 m : 50 mm 54

55589 Taśma  antypoślizgowa tesa® czarny 15 m : 25 mm 54

55586 Paski antypoślizgowe tesa® czarny 4 x 0,60 m : 20 mm 54

60950 Taśma  antypoślizgowa tesa® czarny 15 m : 25 mm 55

60950 Taśma  antypoślizgowa tesa® czarny 15 m : 50 mm 55

60951 Taśma  antypoślizgowa tesa® żółto-czarny 20 m : 19 mm 55

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny / biały / niebieski / czerwony / żółto- zielony 20 m : 19 mm 55

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny, biały 10 m : 19 mm 55

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny/biały/niebieski/czerwony/żółto-zielony/brązowy/srebrny/zielony/żółty 25 m : 19 mm 55

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny, biały 25 m : 25 mm 55

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny 25 m : 30 mm 55

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny 25 m : 38 mm 55

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny/biały/niebieski/czerwony/żółto-zielony/brązowy/srebrny/zielony/żółty 25 m : 50 mm 55

53988 Taśma izolacyjna tesa® czarny/biały/niebieski/czerwony/brązowy/srebrny/zielony/żółty 33 m : 19 mm 55

Asortyment biurowy tesa® Basic

58542 Taśma biurowa tesa® Basic transparentna 33 m : 15 mm 57

58549 Taśma biurowa tesa® Basic transparentna + jednorazowy dyspenser dyspenser  przezroczysty 33 m : 15 mm 57

58568 Taśma biurowa tesa® Basic transparentna 10 rolek 33 m : 15 mm 57

58555 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 33 m : 15 mm 57

58547 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 33 m : 15 mm 57

58544 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 33 m : 15 mm 57

58545 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 33 m : 19 mm 57

58581 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 33 m : 19 mm 57
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58583 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 66 m : 19 mm 57

58582 Taśma biurowa tesa® Basic invisible 66 m : 15 mm 57

58558 Klej w sztyfcie tesa® Basic 8 g 58

58559 Klej w sztyfcie tesa® Basic 21 g 58

58561 Klej w sztyfcie tesa® Basic 36 g 58

58562 Klej w płynie tesa® Basic 35 g 58

58563 Korektor w taśmie tesa® Basic 8 m : 5 mm 59

58564 Mini korektor w taśmie tesa® Basic 6 m : 4 mm 59

Rzepy samoprzylepne tesa®

55224 Rzep samoprzylepny w taśmie tesa® biały/czarny 20 mm : 100 cm 61

55225 Rzep samoprzylepny w taśmie tesa® biały/czarny 20 mm : 250 cm 61

55226 Rzepy samoprzylepne w kółkach tesa® biały/czarny średnica 16 mm 61

55236 Rzepy do porządkowania kabli  tesa® małe 5 sztuk wielokolorowy 12 mm : 20 cm 62

55239 Rzep do porządkowania kabli tesa® uniwersalny czarny 10 mm : 500 cm 62

55228 Super mocny rzep w paskach tesa® 2 zestawy biały/czarny 50 mm : 10 cm 63

55229 Super mocny rzep w taśmie tesa® 2 zestawy czarny 50 mm : 100 cm 63

Bomboniery  tesa® 

59009 Bomboniera 36 x Taśmy dekoracyjne tesa® 65

59015 Bomboniera 36 x Taśmy dekoracyjne tesa® brokatowe  65

59030 Bomboniera 36 x Taśmy dekoracyjne tesa® neonowe 66

59819 Bomboniera 48 x  Mini klej w taśmie tesa® ecoLogo® 66

59816 Bomboniera 32 x Mini korektor w taśmie tesa® ecoLogo® 67
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Notatki

7474






