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De Swift Seal is een veelzijdige Nylon verzegeling. Dankzij deze 
materiaal keuze in combinatie met een metalen sluitmechanisme 
wordt er een hoge breeksterkte behaald van wel 35 kg. De 
indicatieve verzegeling is voorzien van een unieke bedrukking en 
oplopende nummering. Hierdoor is frauderen niet mogelijk met 
deze nylon verzegeling. De Swift Seal is geschikt voor het 
verzegelen van diverse toepassingen waarbij een hoge 
breeksterkte een vereiste is. Zo kan de verzegeling gebruikt 
worden voor het verzegelen van bijvoorbeeld vrachtwagens. 
Dankzij de gladde staart van de Swift Seal is de nylon 
verzegeling ook te gebruiken voor het verzegelen van IBC’s en 
collectebussen in de goede doelen sector. De verzegeling heeft 
een staart lengte van 300 mm met een diameter van 1,8 mm en 
volledig aangetrokken worden. Standaard wordt de verzegeling 
geleverd in de kleur wit met een zwarte laserprint.

Eigenschappen 

Vervaardigd uit hoogwaardig Nylon  
Extra hoge breeksterkte van 35 kg  
Eenvoudig te verzegelen dankzij gladde zegelstaart   
Voorzien van unieke bedrukking en oplopende nummering

Specificaties 
  
Totale lengte:  350 mm    
Gebruikslengte:  300 mm   
Diameter:  2,3  
Breeksterkte:  35 kg  
Materiaal:  Nylon PA 6.6 + stalen inleg
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Direct uit voorraad leverbaar!Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Swift 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:   Wit 
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Levertijd:  5-7 werkdagen  
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:   Wit 
Bedrukking:  SWIFT SEAL 
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Levertijd:  1 werkdag 
Minimale afname:  200 stuks
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Extra information  

Materiaal:   Nylon PA 6.6 + stalen inleg 

Print methodes:   Laser 
 
Print kleuren:   Zwart  

Type barcode:   Standaard + 2D and QR technology  

Verpakking:   10 per strip  
    1.000 stuks per doos 

Categorie:   Indicatief 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