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De Handilock Seal HL-8 is een veelzijdige indicatieve padlock 
seal / verzegeling vervaardigd uit Polypropyleen. Door deze 
materiaalkeuze is de verzegeling bestendigd tegen extreme 
weersomstandigheden. De HL-8 is eenvoudig met de hand te 
verzegelen en zonder gereedschap te verwijderen. Met een 
diameter van 2,1 mm is de HL-8 Seal onder andere geschikt om 
catering- en dutyfree trolleys te verzegelen, maar ook medische 
apparatuur kan eenvoudig en kostenefficiënt verzegeld worden 
met dit type verzegeling. Door de unieke bedrukking en uniek 
oplopende nummering is frauderen onmogelijk. Daarnaast is niet 
mogelijk te manipuleren met deze verzegeling.

Handilock HL-8  
01-06-0101-XX

Eigenschappen 

Zeer gebruiksvriendelijk; te sluiten met één hand. 
Gemakkelijk te verbreken in noodsituaties. 
Vervaardigt uit één stuk kunststof.

Specificaties 

Totale Lengte:  52 mm 
Diameter:  2,4 mm 
Breeksterkte:  2,4 kg 
Materiaal:  Polypropyleen 
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De verzegeling is direct uit voorraad leverbaar voorzien van 
een unieke bedrukking. Daarnaast is de verzegeling voorzien 
van een uniek oplopende nummering. De mogelijkheden zijn 
weergeven in de onderstaande tabel 

Kleur:   Blauw, Rood 
Bedrukking:  HL-8  
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Levertijd:  1 werkdag 
Minimale afname:  1000 st. 

Direct uit voorraad leverbaar!

Naast de voorraad producten is het ook mogelijk de 
verzegeling te personaliseren naar uw specifieke wensen. Zo 
is het mogelijk de verzegeling te voorzien van een eigen 
bedrijfsnaam of logo in combinatie met een unieke 
nummering. In de onderstaande tabel zijn de mogelijkheden 
weergeven van het product: 

Kleuren:   Geel, Rood, Oranje, Blue, Wit,             
   Groen, Zwart  
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Barcode:  Mogelijk 
Levertijd:  Circa 10-12 weken  
Minimale afname:  5.000 st. 

Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Vraag een offerte via sales@navacqs.nl

Toepassingen Industrieën
AED’s / Medische Apparatuur Gezondheidszorg
Catering Trolley’s Luchtvaart 

Retail en Supermarkten
Transport en Logistiek
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