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Seinään kiinnitettävät nauhakasetit

Nauhakasetit

RS Guidesystems -nauhakasetit ovat erittäin laadukkaita ja tyy-
likkäitä tuotteita, jotka soveltuvat käytettäväksi niin sisällä kuin 
ulkonakin alueiden rajaamiseen. Ne ovat helppoja ja nopeita 
käyttää ja siirtää tarpeen mukaan.

Kasettikotelon sisällä on nauha, joka vedetään ulos ja kiinnite-
tään seuraavaan pylvääseen tai seinään. Seinäkasetit ovat ruuvi- 
tai magneettikiinnitteisiä. Nauhojen leveydet ovat 5 cm tai 10 cm. 
Nauhojen pituudet ovat 2,3 m – 20 m.

GLW 46
• Kotelo lakattua metallia eri väreissä, kromia tai ruostuma-

tonta terästä.

• Kotelon leveys 85 mm, korkeus 210 mm, syvyys 75 mm

• Paino n. 0,8 kg

• Nauhan leveys 10 cm

• Nauhan max pituus 2,3 m tai 4 m

GLW 25/45
• Kotelo pulverimaalattua metallia, ruostumatonta terästä tai 

kromia.

• Kotelon leveys 100 mm, korkeus 120 mm, syvyys 75 mm

• Paino n. 0,55 kg

• Nauhan leveys 5 cm

• Nauhan max pituus 2,3 m tai 4 m
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GLW 15
• Pintaan upotettava kotelo mustaa metallia, etuosa tukevaa 

mustaa muovia

• Kotelon leveys 100 mm, korkeus 210 mm, syvyys 75 mm

• Etuosan leveys 125 mm, korkeus 140 mm

• Paino n. 0,53 kg

• Nauhan leveys 5 cm

• Nauhan max pituus 2,3 m tai 4 m

Nauhavaihtoehdot

Yksiväriset nauhat: musta, harmaa, punainen, viininpunainen, 
kirkkaansininen, tummanvihreä 

Vaakasuorilla raidoilla: musta/valk/musta, musta/pun/musta, 
musta/kelt/musta

Viistot raidat: puna/valk, musta/kelt.

Logopainatukset: digitaalipainatus yhdelle tai molemmille puolil-
le nauhaa (tilauksen mukaan)

GLW 425 ja GLW 480
• Kotelo tukevaa mustaa muovia

• Kotelon leveys 130 mm, korkeus 155 mm, syvyys 140 mm

• Paino n. 1 kg

• Nauhan leveys 5 cm

• Nauhan max pituus GLW 425: 5 m, GLW 480: 8 m

GLW 2000
• Kotelo mustaa metallia

• Kotelon korkeus 160 mm, halkaisija 14 mm

• Etuosan leveys 125 mm, korkeus 140 mm

• Paino n. 0,53 kg

• Nauhan leveys 5 cm

• Nauhan max pituus 20 m!


