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De One Piece Padlock Seal is een veelzijdige padlock 
verzegeling vervaardigd uit hoogwaardig polypropyleen. Hierdoor 
is deze bestendigd tegen extreme weersomstandigheden en 
temperaturen. Door het doordachte ontwerp van de One Piece 
Padlock Seal is de verzegeling eenvoudig met één hand te 
verzegelen. Ook het verwijderen kan eenvoudig met de hand 
gedaan worden in iedere situatie. Dit maakt de verzegeling 
geschikt voor het verzegelen van bijvoorbeeld catering- en 
dutyfree trolleys. Daarnaast kunnen ook EHBO koffers verzegeld 
worden met de One Piece Padlock Seal. 
De verzegeling onderscheidt zich door het extra grote label met 
een afmeting van 20 mm x 46 mm. Hierdoor kan er eenvoudig 
een naamsopdruk of logo gedrukt worden in combinatie met een 
uniek oplopende nummering. Ook het bedrukken van een 
barcode behoort tot de mogelijkheden.

Eigenschappen 

Eenvoudig met één hand te verzegelen 
Met de hand te verbreken in iedere situatie 
Voorzien van uniek oplopende nummering

Specificaties 
  
Totale lengte:  45 mm    
Totale breedte:  58,60 mm   
Diameter:  2,5 mm 
Afmeting label:  45 mm x 20 mm  
Materiaal:  Polypropyleen  
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Direct uit voorraad leverbaar!Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Vraag een offerte via sales@navacqs.nl

One Piece Padlock Seal
Artikelnummer: 01-05-0501-XX

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:   Rood, Blauw, Geel, Wit, Zwart, 
   Groen, Oranje 
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Levertijd:  8-10 weken 
Minimale afname:  1.000 st. 

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:   Rood, Blauw 
Bedrukking:  PPS SEALED 
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Levertijd:  1 werkdag 
Minimale afname:  1.000 stuks
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Technische tekening  
Afmetingen in millimeters
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Extra information  

Materiaal:   High Grade Polypropyleen  

Print methodes:   Hot Stamped of Laser  
 
Print kleuren:   Wit of Zwart  

Type barcode:   Standaard + 2D and QR technology  

Verpakking:   10 per strip  
    1.000 stuks per doos 

Categorie:   Indicatief 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