
Katalóg produktov pre spotrebiteľov 
tesa® Východná Európa



Spoločnosť tesa SE – tradícia sa stretáva s modernou dobou
Duch vynaliezavosti, guráž a inštinktívny pocit pre potreby zákazníkov a spotrebiteľov – to sú 

základné piliere už 75 ročnej histórie značky tesa®. Od klasického výrobku tesafilm® sa škála 

výrobkov rozrástla na viac než 7000 inovatívnych a na zákazníkov orientovaných výrobkov – 

určených pre priemyselné a komerčné odvetvia, ako aj pre koncových zákazníkov. Ako jeden 

z popredných medzinárodných výrobcov samolepiacich výrobkov a systémových riešení 

a samostatná verejná obchodná spoločnosť v Európe máme zastúpenie vo viac ako 100 

krajinách a sme hlavnou spoločnosťou na svetovom trhu v početných oblastiach aplikácie.

Výrobok tesafilm® – začiatok 75 ročnej histórie značky
Úspešný príbeh značky tesa začal uvedením lepiacej pásky tesa® v roku 1936 (od roku 1941 

tesafilm®) a dávkovačom pásky, ktorý nasledoval krátko po nej. Časom sa rodina značky 

vyvinula tak, že v súčasnosti zahŕňa viac než 300 výrobkov pre koncových spotrebiteľov. 

Inteligentné riešenia spoločnosti tesa uľahčujú život zákazníkom v celej Európe – na školách, 

v kanceláriách, v domácnosti a pri domácom majstrovaní. Mnohé z nich sú už klasikou. Nielen 

tesafilm® so svojím dávkovačom, ale aj výrobky ako je maskovacia páska tesa®, výrobky 

tesamoll®, tesapack® alebo prúžky tesa Powerstrips®.

Značka tesa® – výskum dosahuje pokrok
75 ročná história značky tesa má svoje korene v hojných skúsenostiach z vývoja, výroby  

a marketingu samolepiacich pások. Vďaka nepretržitému výskumu momentálne v mnohých 

oblastiach okupujeme vedúcu pozíciu v technológii na svete. Približne 220 vedcov a

vývojárov v laboratóriách v Nemecku, USA, Číne a Singapure je zodpovedných za nekonečný 

tok inovácií, vďaka ktorým dokážeme spĺňať potreby našich zákazníkov a spotrebiteľov.  

A čo viac, naši vedci zaisťujú tiež neustále vylepšovanie existujúcej škály klasických výrobkov. 

Najnovšími príkladmi sú nové presné maskovacie pásky tesa® určené najmä pre presné, 

profesionálne vymaľované a nalakované okraje alebo neviditeľná páska tesafilm®. Vďaka 

novému, patentovanému zloženiu majú matné neviditeľné verzie našich klasických výrobkov 

inovatívne povrchové vlastnosti, ktoré umožňujú označovanie prostredníctvom takmer 

všetkých písacích potrieb – vrátane plniacich pier a atramentových gélových pier. 
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Značka tesa® – partner podnikateľov aj koncových zákazníkov
Dôležitý prvok úspešnosti našej značky a histórie spoločnosti je úzka spolupráca a výmena 

informácií s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi. Nahliadnutie do individuálnych potrieb 

našich zákazníkov je základom, na ktorom staviame naše nápady a úspechy. Poskytujeme 

podporu pre rast našich partnerov, a to nielen inovatívnym portfóliom výrobkov vysokej kvality

za konkurencieschopné ceny, ale tiež účinnými marketingovými opatreniami. Spokojní 

zákazníci v mnohých krajinách sú svedkami nášho spoločného úspechu.

Značka tesa® – kvalita na základe spokojnosti zákazníka
Vzájomné pôsobenie optimálnych benefitov výrobkov, najvyššej kvality a spoľahlivosti je 

inherentným prvkom filozofie značky tesa. Zameranie sa na našich zákazníkov a ich potreby 

nám umožňuje bez prestávky napredovať smerom k realizácii všetkých požiadaviek na 

výrobky. Všetky prevádzky spoločnosti tesa na celom svete sú certifikované v súlade s 

medzinárodne uznávanými systémami manažérstva kvality ISO 9001:2000. Okrem toho 

starostlivo vyberáme suroviny a pravidelne kontrolujeme dodávateľov, aby sme zaistili 

nepretržité udržanie našej vysokej kvality.

Značka tesa® – dôvera v udržateľnosť
V spoločnosti tesa sú finančné úspechy, ochrana životného prostredia a etické správanie 

rovnocenné základné ciele spoločnosti a aktívnym pokračovaním našej tradície. Vývoj 

výrobných technológií priaznivých k životnému prostrediu je toho súčasťou. V súčasnosti už 

vyrábame väčšinu našich výrobkov bez použitia rozpúšťadiel. Okrem toho sa udržateľnosť

neustále zachováva na úrovni výrobku: používame dcérsku značku ecoLogo® spoločnosti tesa, 

aby sme zvýraznili riešenia, ktoré sú zvlášť priaznivé pre životné prostredie, vyrobené pomocou 

recyklovaných materiálov a obnoviteľných zdrojov – lepidlo značky ecoLogo® tesa®, ručný 

dávkovač tesa® EASY CUT a doplniteľné lepidlo tesa® a korekčné valčeky už začali prinášať 

nový závan zelenej pre domácnosti a kancelárie už od začiatku roka 2010. Výrobky tesafilm® 

ECO & CLEAR a papier tesapack® ecoLogo® sú najnovšie výrobky, ktorými značka tesa 

pokračuje v rozširovaní tejto rady. Oba výrobky sú vyrobené zo 100 percentne recyklovaných 

plastov, sú bez rozpúšťadiel a pokiaľ sa len dá, sú zabalené pomocou recyklovaných 

materiálov.

Okrem toho naše portfólio výrobkov zahŕňa rozličné výrobky, s ktorými naši zákazníci môžu 

sami prispieť k ochrane životného prostredia – napríklad ušetriť energie s dverami a oknami 

bez škár pomocou výrobku tesamoll®.
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Spotrebiteľský katalóg spoločnosti tesa® – základný sortiment pre Východnú Európu

 Renovácie – Opravy – Upevňovanie

Maskovacie pásky tesa® 6
	 ■	 Maskovacia páska tesa® PRECISION INDOOR ecoLogo® 7
	 ■	 Maskovacia páska tesa® PRECISION OUTDOOR ecoLogo® 7
	 ■	 Maskovacia páska tesa® PRECISION SENSITIVE ecoLogo® 7
	 ■	 Maskovacia páska tesa® PREMIUM CLASSIC ecoLogo® 8
	 ■	 Maskovacia páska tesa® FLEXIBLE ecoLogo® 8
	 ■	 Maskovacia páska tesa® UNIVERSAL ecoLogo® 9
	 ■	 Maskovacia páska tesa® pre náročné použitie 9
	 ■	 Páska na prekrytie prasklín tesa® 10
	 ■	 Páska na spoje na stenách a strope tesa®  10
	 ■	 Maskovacia rada tesa® pre vaše maliarske práce 11
	 ■	 tesa Easy Cover® PREMIUM 12
	 ■	 tesa Easy Cover® UNIVERSAL 13
	 ■	 Univerzálna zakrývacia fólia tesa® 13
	 ■	 Extra silná zakrývacia fólia tesa® 13

Podlahové pásky tesa® 14
	 ■	 Páska na podlahu tesa® – bez zvyškové odstránenie 15
	 ■	 Páska na podlahu tesa® – veľmi silná priľnavosť 15
	 ■	 Obojstranná páska tesa® – univerzálna 16
	 ■	 Podlahové pásky tesa® - aplikácie: 17

Upevňovacie pásky tesa® 18
	 ■	 Montážna páska na zrkadlá tesa® 19
	 ■	 Interiérová montážna páska tesa® 19
	 ■	 Exteriérová montážna páska tesa® 19
	 ■	 Priehľadná montážna páska tesa® 19

tesa Powerstrips® 20
	 ■	 tesa Powerstrips® velké/malé lepiace prúžky 21
	 ■	 tesa Powerstrips® lepiace prúžky na plagáty 21
	 ■	 tesa Powerstrips® dekoračný / dekoračné háčiky 21
	 ■	 tesa Powerstrips® Veľké háčiky 22
	 ■	 tesa Powerstrips® Malé háčiky 23
	 ■	 VEĽKÉ háčiky kovového typu tesa Powerstrips® 24
	 ■	 tesa Powerstrips® Stropné háčiky 24
	 ■	 tesa Powerstrips® Háčiky na obrazy 24
	 ■	 Veľké vodeodolné prúžky tesa Powerstrips® 25
	 ■	 Vodeodolné háčiky tesa Powerstrips® 25
	 ■	 Vodeodolný držiak zubnej kefky tesa Powerstrips® 26
	 ■	 Vodeodolný držiak na holiaci strojček tesa Powerstrips® 26-27
	 ■	 Vodeodolný dvojitý háčik tesa Powerstrips® 27
	 ■	 Vodeodolný košík tesa Powerstrips® 28

tesa TACK® 29 

Sortiment tesa® Velcro® Hook & Loop 30
	 ■	 tesa® Velcro® pre všeobecné použitie 31
	 ■	 tesa® Velcro® pre spájanie 32-33
	 ■	 tesa® Velcro® s veľkou odolnosťou 34
	 ■	 tesa® Velcro® pre záhradu 35 

Pásky tesa® na opravy – zosilnenie – izoláciu 36
	 ■	 tesa® extra silná páska Perfect 37
	 ■	 Mimoriadne silná exteriérová páska tesa® 38
	 ■	 tesa® extra silná univerzálna páska 38
	 ■	 tesa® extra silná priehľadná páska 39
	 ■	 Multipáska tesa® 39
	 ■	 tesa® hliníková páska 40
	 ■	 Samolepiaca opravárska páska tesa® 40
	 ■	 Páska tesa® neprepúšťajúca vodu 40
	 ■	 tesa® izolačná páska 41

 Šetrenie energiami – Ochrana

tesamoll® 42
	 ■	 tesamoll® s KLASICKÝM profilom D / profilom P / profilom E 43
	 ■	 Univerzálna PUR pena tesamoll® / od dverí k podlahe 44
	 ■	 tesamoll® Aplikácia profilov a peny tesamoll® 45
	 ■	 	Prahová kefka tesamoll® KOMFORT / NA TEXTIL / ŠTANDARD 46
	 ■	 Dvojitý valček tesamoll® od dverí k podlahe 47
	 ■	 Termofólia tesamoll® 47
	 ■	 Fólia tesamoll® odrážajúca teplo 47

tesa® Insect Stop 48
	 ■	 tesa® Insect Stop Hliníkové rámy rady COMFORT / STANDARD 49
	 ■	 tesa® Lamelové dvere COMFORT na ochranu pred hmyzom /  

  STANDARD 50
	 ■	 tesa® Insect Stop sieť proti hmyzu nad posteľ 51
	 ■	 Komfortné závesné systémy tesa® Insect Stop Hook & Loop 52-53
	 ■	 tesa® náhradná rolka so suchým zipsom na ochranu pred  

  hmyzom COMFORT 53
	 ■	 Špeciálne výrobky rady tesa® Insect Stop 54
	 ■	 Sieť proti hmyzu tesa® Insect Stop Hook & Loop rady STANDARD 55

tesa Protect® 56
	 ■	 Ochranná plsť proti poškriabaniu tesa® 57
	 ■	 Ochranné podložky na koberce tesa® 58
	 ■	 Ochranné protihlukové/protišmykové podložky tesa® 58
	 ■	 Ochranné tlmiče nárazov tesa® 58
	 ■	 Protišmykové pásky tesa® 59

tesa Auto ® 60
	 ■	 tesa Auto® Protect 61-63
	 ■	 tesa Auto® Repair 64-65
	 ■	 tesa Auto® Fix 65



5

Spotrebiteľský katalóg spoločnosti tesa® – základný sortiment pre Východnú Európu

 Sortiment ecoLogo® priateľský k životnému prostrediu

tesa ecoLogo® 66
	 ■	 Ciele ochrany životného prostredia značky tesa 67
	 ■	 Sortiment kancelárskych výrobkov tesa ecoLogo® 68-69
	 ■	 Sortiment hobby výrobkov tesa ecoLogo® 68-69

 Balenie – Lepenie – Korekcia – Komunikácia

Samolepiace transparentné pásky a odvíjače tesafilm® 70
	 ■	 tesafilm® priehľadná 71
	 ■	 tesafilm® neviditeľná 72
	 ■	 tesafilm® eco & clear ecoLogo® 73
	 ■	 tesafilm® štandardná 74
	 ■	 tesafilm® rukou odtrhnuteľná 75
	 ■	 tesafilm® obojstranná 75 
	 ■	 Veľký ručný odvíjač tesa® Easy Cut 76
	 ■	 Ekonomický stolový odvíjač tesa® Easy Cut 77 

Baliace pásky a odvíjač tesapack® 78
	 ■	 tesapack® eco & strong ecoLogo® 79
	 ■	 Papierová páska tesapack® ecoLogo® 79
	 ■	 tesapack® veľmi pevná 80
	 ■	 Pevná páska tesapack® 80
	 ■	 tesapack® štandard 81
	 ■	 Ručný odvíjač tesa® usporný 82

Vyznačovacie pásky tesa® 83
	 ■	 Vyznačovacie pásky tesa® premium / univerzálne / nelepiaca  

 výstražná  83

tesa® Korekčné a lepiace rollery 84
	 ■	 Korekčný roller tesa® 85
	 ■	 Roller tesa® na trvalé prilepenie 86
	 ■	  tesa® roller so systémom vymeniteľných náplní 87

Lepy a lepidlá tesa® 88
	 ■	 tesa Easy Stick® 89
	 ■	 tesa® Lepiace tyčinky 89
	 ■	 Univerzálne tekuté lepidlo tesa® 90
	 ■	 Univerzálne lepidlo tesa®  90
	 ■	 Sekundové lepidlo tesa® / gelové 91
	 ■	 tesa® sprejové lepidlo 92
	 ■	 Odstraňovač lepidla tesa® 92
	 ■	 Technické údaje o lepidlách tesa® 93

Poznámkové bločky tesa® 94
	 ■	 Kancelárske bločky na odkazy tesa® 95
	 ■	 Žiarivé briliantové bločky na odkazy tesa® 95
	 ■	 Neónové bločky na odkazy tesa® 95
	 ■	 Značkovacie záložky tesa® 95

Technické údaje o výrobkoch a/alebo ich vzhľade uvedené v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Nakoľko sme zostavovaniu tohto 
dokumentu venovali náležitú pozornosť, prípadné chyby a vynechané údaje sú mimovoľné. Odvolanie sa na súdne konanie je vylúčené.

Tento katalóg vám poskytne prehľad o sortimente pre zákazníkov z Východnej Európy spoločnosti tesa®. Uvedomte si však, že: nie 
všetky uvedené výrobky sú nevyhnutne dostupné vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie získate u partnera spoločnosti tesa.
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Maskovacie pásky tesa®

Dekoračné produkty tesa® zaručujú profesionálnu 
povrchovú úpravu pre stenu, stropy, okná a dvere.
Vysokokvalitné maskovacie produkty tesa® sa 
rýchlo a jednoducho používajú so špeciálnymi 
páskami pre rôzne povrchy a hrany a pri použití v 
interiéri alebo v exteriéri. Rada tiež zahŕňa pásky  
na prípravu povrchov, zakrývacie fólie a Easy Cover®  
(zakrývacia fólia a maskovacia páska 2 v 1)

■ Maskovacie pásky tesa®  
PRECISION / PREMIUM CLASSIC / 
 FLEXIBLE / UNIVERSAL

■ Špeciálne maskovacie pásky tesa®

■ tesa Easy Cover® PREMIUM

■ tesa Easy Cover® UNIVERSAL

■ Zakrývacia fólia tesa®

Vždy, keď uvidíte  -symbol si 
môžete byť istí, že používate výrobok, ktorý 
je priaznivý pre životné prostredie: bez 
rozpúšťadiel a vyrobený s vysokým podielom 
biologických materiálov. Toto je súčasť 
stratégie spoločnosti tesa pre udržateľnosť.
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Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

56270 Maskovacia páska Precision Indoor ecoLogo® obrysové 25 25 12 72

56250 Maskovacia páska Precision Outdoor ecoLogo® obrysové 25 25 12 72

56260 Maskovacia páska Precision Sensitive ecoLogo® obrysové 25 25 12 72

Maskovacia páska tesa®

PRECISION OUTDOOR ecoLogo®

Maskovacia páska tesa®

PRECISION SENSITIVE ecoLogo®

Maskovacia páska tesa®

PRECISION INDOOR ecoLogo®

Extra tenká papierová maskovacia páska na 
extrémne presné ohraničenie okraju maľby.
Vhodné tiež pre dlhodobé použitie pri 
malovaní v exteriéry.

	■ Na mierne nerovné povrchy
	■  Odstránenie bez zvyškov po dobu  

až 8 týždňov v exteriéroch
	■ Bez rozpúšťadiel
	■  Vyrobená prevažne z obnoviteľných 

zdrojov
	■  Odolná voči poveternostným vplyvom 

a účinkom UV žiarenia
	■   Pre náročné maliarske práce, ktoré  

musia byť presné a precízne
	■ Vhodná na všetky nátery

Extra tenká papierová maskovacia páska na 
extrémne presné ohraničenie okraju maľby.
Vhodná na maliarske účely na zvlášť 
citlivých povrchoch.

	■ Na citlivé povrchy
	■  Odstránenie bez zvyškov po dobu  

až 7 dní
	■ Bez rozpúšťadiel
	■  Vyrobená prevažne z obnoviteľných 

zdrojov
	■   Pre náročné maliarske práce, ktoré  

musia byť presné a precízne
	■ Vhodná na všetky nátery

Extra tenká papierová maskovacia páska 
na extrémne presné ohraničenie okraju 
maľby. Vhodné tiež pre dlhodobé použitie 
pri malovanie v interiéry.

	■ Na hladké povrchy
	■  Odstránenie bez zvyškov po dobu  

až 5 mesiacov v interiéroch
	■ Bez rozpúšťadiel
	■  Vyrobená prevažne z obnoviteľných 

zdrojov
	■  Pre náročné maliarske práce, ktoré  

musia byť presné a precízne
	■ Vhodná na všetky nátery

56250 5626056270
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Maskovacie pásky tesa®

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

05281 Maskovacia páska Premium Classic ecoLogo® obrysové 50 19 16 96

05282 Maskovacia páska Premium Classic ecoLogo® obrysové 50 30 10 60

05284 Maskovacia páska Premium Classic ecoLogo® obrysové 50 50 6 36

56362 Flexibilná maskovacia páska Flexible ecoLogo® obrysové 25 30 10 60

tesa® PREMIUM CLASSIC ecoLogo® pre ostré a čisté hrany a 
dokonca jemné krivky pri maľovaní v interiéri a exteriéri.

	■  Umožňuje vytváranie presných a ostrých hrán na hladkých a 
mierne drsných povrchoch bez akéhokoľvek preniknutia farby

	■ Odstránenie bez zvyškov po dobu až 8 dní v interiéroch
	■ Vhodná na všetky nátery

Obzvlášť flexibilná maskovacia páska tesa® pre nepravidelné tvary  
a krivky na hladkých a drsných povrchoch v interiéri.

	■  Umožňuje maskovanie ostrých hrán a bezpečnú priľnavosť  
pri natiahnutí

	■  Extrémne flexibilná, vhodná dokonca pre úzke záhyby
	■ Môže sa použiť na drsných a hladkých povrchoch
	■  Bezozvyškové odstránenie až počas 7 dní v interiéri
	■ Extrémne silná páska
	■ Vhodná na všetky nátery

 56362

Maskovacia páska tesa®

PREMIUM CLASSIC ecoLogo®

Flexibilná maskovacia páska tesa®  
FLEXIBLE ecoLogo®

05281 / 05282 / 05284
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Silná a odolná PVC páska pre použitie pri maľovaní, vhodná aj pri 
omietaní.

	■ Vhodné pre použitie v interiéri a exteriéri na rovných povrchoch
	■ Odolné voči poveternostným vplyvom a UV počas 6 týždňov
	■ Odtruhnuteľné rukou

Maskovacia páska tesa®  
pre náročné použitie 

5544605286 / 05278 / 05287 / 05279 / 05288

Všestranná univerzálna páska pre základné nátery a maskovanie.

	■  Dobrá sila priľnavosti na väčšine povrchov
	■ Odstránenie bez zvyškov po dobu 4 dní
	■ Bez rozpúšťadiel
	■ 55% podiel biologických materiálov

Univerzálna maskovacia páska tesa® 
UNIVERSAL ecoLogo®

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

05286 Univerzálna maskovacia páska, mierne krepovaná - ecoLogo® bočný štítok 50 19 16 96

05278 Univerzálna maskovacia páska, mierne krepovaná - ecoLogo® bočný štítok 50 25 12 72

05287 Univerzálna maskovacia páska, mierne krepovaná - ecoLogo® bočný štítok 50 30 10 60

05279 Univerzálna maskovacia páska, mierne krepovaná - ecoLogo® bočný štítok 50 38 8 48

05288 Univerzálna maskovacia páska, mierne krepovaná - ecoLogo® bočný štítok 50 50 6 36

55446 Maskovacia páska pre náročné použitie obrysové 33 50 6 36
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Maskovacie pásky tesa®

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

05225 Páska na prekrytie prasklín závesná sklopná krabica 10 50 10 60

05255 Páska na spoje na stenách a strope obrysové 25 50 6 36

05225 05255

Páska na prekrytie  
prasklín tesa®

Páska na spoje na  
stenách a strope tesa® 

Extrémne flexibilná plsťová páska, ktorá sa používa na prekrytie 
prasklín, utesnenie otvorov v stenách pred tapetovaním. Nie je 
potrebný filter!

	■ Prekrýva praskliny a tesní
	■ Samolepiaca
	■ Minimálna výška
	■ Farba a tapeta sa môžu naniesť hneď po použití
	■ Trvalo zabráni v trhaní tapety

Robustná páska na utesnenie suchých spojov na stenách  
a opravu poškodených stien a stropov.

	■ Použiteľná na čistých, suchých a bezprašných povrchoch
	■  Jednoducho pridajte náplň priamo na pásku a nechajte 

zaschnúť
	■ Samolepiaca
	■  Páska zo sklenených vlákien s vysokou odolnosťou voči 

roztrhnutiu
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Maskovacia rada tesa® pre vaše maliarske práce

Správne riešenie pre každú prácu

Typ povrchu

Jemný Rovný Mierne nerovný Drsný

Jemné tapety, 
obklady

Kovy, obkladačky, 
sklo, plasty

Tapety, panely, obklady, lakované 
alebo impregnované drevo

Omietka, tehla, 
neošetrené drevo

Interiér Interiér Exteriér Interiér Exteriér Interiér Exteriér
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Presné 
a jemné

Presné v 
interiéroch

Presné v 
exteriéroch

Presné v 
interiéroch

Presné v 
exteriéroch
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ia

m
e 

a 
či

st
é 

ok
ra

je

Prémiová 
klasika

Výkonné Prémiová 
klasika

Výkonné Prémiová 
klasika

Výkonné

Kr
iv

ky
 a
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av
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né
 tv

ar
y

Flexibilné Flexibilné Flexibilné

Precízna tvorivosť vďaka značke tesa®

Spoločnosť tesa má tie správne výrobky, ktoré zaistia profesionálne výsledky pri každej maliarskej a dekoračnej práci.

Riešenia, ktoré môžete použiť:

	■ Interiérové a exteriérové
	■ Na rôzne povrchy
	■ Na mimoriadne rovné, priame alebo zakrivené okraje náterov

Vždy, keď uvidíte  -symbol si môžete byť istí, že používate výrobok, ktorý je priaznivý pre životné prostredie:  
bez rozpúšťadiel a vyrobený s vysokým podielom biologických materiálov. 
Toto je súčasť stratégie spoločnosti tesa pre udržateľnosť.

Produkty tesa® sú testované produkty s osvedčenou kvalitou, ktoré nepretržite podliehajú prísnej kontrole. Dosiahnete optimálne výsledky, ak pracujete na suchých bezprašných povrchoch a pevne zatlačíte 
na pásku. Aby ste zistili, či je páska vhodná pre vaše špecifické použitie, výslovne odporúčame, aby ste ju najskôr otestovali na malých povrchoch. Keďže nemáme žiadny vplyv na vaše individuálne pracovné 
podmienky alebo vlastnosti všetkých druhov materiálu, nemôže vzniknúť žiadny nárok z prehlásení uskutočnených v týchto informáciách k produktom.
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Maskovacie pásky tesa®

56769 / 57117 59179 / 57116  57115  57011

Pohodlná kombinácia 2 v 1 maskovacej pásky a zakrývacej fólie tesa®, prípadne papiera pre rýchle a jednoduché zakrytie rozsiahlych plôch pri 
maľovaní a renovovaní. tesa Easy Cover® umožňuje presné a čisté maľovanie hrán. Ušetrí veľa času!

	■ Chráni pred rozliatím farby
	■ Umožňuje presné a čisté maľovanie hrán, a na mierne zakryvené povrchy
	■ S praktickým dávkovačom a integrovaným orezávačom 
	■ Ľahké narezanie na potrebnú veľkosť
	■ Easy Cover® film: 

 - ideálne sa prispôsobí a chráni plochu 
 - štruktúra filmu spomaľuje rozlievanie sa farby
	■ Easy Cover® papier: 

 - jemný, hladký papier zabraňuje preniknutiu farby a chráni povrch pred rozliatím farby a škvrnami

tesa Easy Cover®

PREMIUM Film XL
tesa Easy Cover®

PREMIUM Film L
tesa Easy Cover®

PREMIUM Film M
tesa Easy Cover® ecoLogo® 
PREMIUM Paper S

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

56769 tesa Easy Cover® Premium, film + maskovacia páska odvíjač s náplňou 17 2600 6 24

57117 tesa Easy Cover® Premium, film + maskovacia páska náplň 17 2600 6 24

59179 tesa Easy Cover® Premium, film + maskovacia páska odvíjač s náplňou 33 1400 6 24

57116 tesa Easy Cover® Premium, film + maskovacia páska náplň 33 1400 6 24

57115 tesa Easy Cover® Premium, film + maskovacia páska náplň 33 550 6 48

57011 tesa Easy Cover® Premium, paper + maskovacia páska ecoLogo® náplň 25 180 6 48
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Pohodlná kombinácia maskovacej pásky a papiera resp. fólie 2 
v 1 určená na rýchle a ľahké pokrytie veľkej plochy pri maľovaní 
a renovácii.

	■ Dobrá priľnavosť takmer na všetkých povrchoch
	■ Papier: jemný, šikovný papier bráni prerážaniu
	■ Fólia: HDPE film odolný voči náterom
	■ Vhodná na všetky nátery

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

58880 tesa Easy Cover® UNIVERSAL - papier + páska náplň 20 150 - 40

58881 tesa Easy Cover® UNIVERSAL - papier + páska náplň 20 300 - 20

58882 tesa Easy Cover® UNIVERSAL - fólie + páska náplň 25 550 - 40

56651 Univerzálna zakrývacia fólia plastová fólia 4 5000 - 20

56652 Extra silná zakrývacia fólia plastová fólia 4 5000 - 10

58880 / 58881 58882 56651 56652

Ochraňuje rozsiahle plochy pred rozliatou farbou, nečistotami 
a tekutinami. Vhodná pre použitie v domácnosti, pre kutilov i v 
záhrade.

	■ Odolná voči roztrhnutiu
	■ Odolná voči rozpúšťadlám na lesklé povrchy
	■ Odolný PE film
	■ Praktické predierovania v 1 m intervaloch

tesa Easy Cover® 
UNIVERSAL – papier

tesa Easy Cover® 
UNIVERSAL – fólie

Univerzálna zakrývacia 
fólia tesa®

Extra silná zakrývacia  
fólia tesa®
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Podlahové pásky tesa®

Spoločnosť tesa® ponúka rýchle a jednoduché riešenia pre 
kladenie kobercov a podlahových krytín z PVC, vrátane všetkých 
obľúbených štýlov a podkladov. Či už ide o textilné, penové 
koberce, koberce z PVC, plsti alebo s vlneným podkladom – 
spoločnosť tesa® ponúka spoľahlivé riešenie.

■ Páska na podlahu tesa® – bez zvyškové odstránenie

■ Páska na podlahu tesa® – veľmi silná priľnavosť

■ Obojstranná páska tesa® – univerzálna
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Špeciálna spevnená páska na podlahy značky tesa je vhodná pre 
mnoho druhov jemných povrchov a možno ju odstrániť bez toho,  
aby zanechala stopy.

	■  Na upevnenie všetkých typov kobercov a podlahových  
materiálov z PVC

	■  Prilepí sa na väčšinu typov podláh a dá sa odstrániť bez  
zanechania zvyškov**

	■ Obojstranne lepiaca
	■ Spevnená textilom
	■ Dá sa ľahko odtrhnúť rukou
	■ Spoľahlivé a okamžité prilepenie
	■ Bez rozpúšťadiel a bez zápachu

**Poznámka k aplikácii: Nevhodné na podlahy z prírodného kameňa

Táto páska na podlahy, značky tesa®, s veľmi silnou fixáciou 
je extrémne stála a je zvlášť určená pre veľmi namáhané 
podlahové krytiny a zakryté vonkajšie miesta.

	■  Vhodná pre všetky koberce a podlahové materiály z PVC
	■ Veľmi silná, obojstranne lepiaca
	■ Dá sa použiť aj pri podlahovom kúrení
	■ Dá sa ľahko odtrhnúť rukou

Páska na podlahu tesa® – 
bez zvyškové odstránenie

Páska na podlahu tesa® – 
veľmi silná priľnavosť

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

55729 Páska na podlahu – bez zvyškové odstránenie obrysové 5 50 6 36

55731 Páska na podlahu – bez zvyškové odstránenie obrysové 10 50 6 36

55735 Páska na podlahu – bez zvyškové odstránenie obrysové 25 50 6 36

05681 Páska na podlahu – veľmi silná priľnavosť obrysové 5 50 6 36

05686 Páska na podlahu – veľmi silná priľnavosť obrysové 10 50 6 36

05696 Páska na podlahu – veľmi silná priľnavosť obrysové 25 50 6 36

55729 / 55731 / 55735 05681 / 05686 / 05696
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Podlahové pásky tesa®

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

56170 Obojstranná páska – univerzálna kotúč 5 50 6 36

56171 Obojstranná páska – univerzálna kotúč 10 50 6 36

56172 Obojstranná páska – univerzálna kotúč 25 50 6 24

56170 / 56171 / 56172

Univerzálna obojstranná páska značky tesa® je ideálna na koberce  
a trvalé spojenie rôznych materiálov.

	■  Multifunkčná: na pripevňovanie kobercov na rôzne povrchy,  
ručné práce a dekorácie

	■ Dá sa odtrhnúť rukou
	■ Kvalita fólie

Obojstranná páska tesa® – 
univerzálna
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Podlahové pásky tesa® – aplikácie:

Odstránenie bez zvyškov 
55729 / 55731 / 55735

Mimoriadne silné uchytenie
05681 / 05686 / 05696

Univerzálna obojstranná páska
56170 / 56171 / 56172

Koberec

Povrch
Textil a pena Textil s hrubou štruktúrou Plsť PVC+CV

PVC+CV

Linoleum

Dlaždice*

Dláždená podlaha

Drevo (parkety, 
podlahové dosky 
atď.)

S podlahovým 
kúrením

* nevhodné na podlahy z prírodného kameňa
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Produkty tesa® sú testované produkty s osvedčenou kvalitou, ktoré nepretržite podliehajú prísnej kontrole. Dosiahnete optimálne výsledky, ak pracujete na suchých bezprašných povrchoch a pevne zatlačíte 
na pásku. Aby ste zistili, či je páska vhodná pre vaše špecifické použitie, výslovne odporúčame, aby ste ju najskôr otestovali na malých povrchoch. Keďže nemáme žiadny vplyv na vaše individuálne pracovné 
podmienky alebo vlastnosti všetkých druhov materiálu, nemôže vzniknúť žiadny nárok z prehlásení uskutočnených v týchto informáciách k produktom.
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Upevňovacie pásky tesa®

Škála obojstranných upevňovacích pások značky tesa bola navrhnutá s osobitnými  
funkciami pre špecifické použitie. Niekoľkými jednoduchými krokmi môžete bez hluku, 
prachu alebo rizika nehôd pripevniť predmety na stenu. Pre všetky štyri pásky je typická 
ľahká manipulácia, silné prichytenie a široká škála použitia. Pomôcka v mnohých situáciách, 
bez ktorej sa nezaobíde žiadna domácnosť. 

■ Montážna páska na zrkadlá tesa®

■ Interiérová montážna páska tesa®

■ Exteriérová montážna páska tesa®

■ Priehľadná montážna páska tesa®
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Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

55732 Montážna páska na zrkadlá blister 1,5 19 12 72

55733 Montážna páska na zrkadlá obrysové 5 19 10 60

55734 Montážna páska na zrkadlá obrysové 5 38 5 30

55740 Interiérová montážna páska blister 1,5 19 12 144

55741 Interiérová montážna páska obrysové 5 19 10 60

55742 Interiérová montážna páska obrysové 5 38 5 30

55750 Exteriérová montážna páska blister 1,5 19 12 144

55751 Exteriérová montážna páska obrysové 5 19 10 60

55743 Priehľadná montážna páska blister 1,5 19 12 144

55744 Priehľadná montážna páska obrysové 5 19 10 60

Montážna páska na  
zrkadlá tesa®

Interiérová montážna 
páska tesa®

Exteriérová montážna 
páska tesa®

Priehľadná montážna 
páska tesa®

Silná, obojstranná páska 
na upevňovanie zrkadiel a 
iných plochých predmetov vo 
vlhkých miestnostiach, a to 
bezpečne a rýchlo.

	■ Ideálna na zrkadlá
	■ Odolná voči vlhkosti 
	■  Udrží zrkadlo s rozmerom 

max. 70 x 70 cm a s hrúbkou 
až 4 mm 

	■  Vhodná do vlhkých prie-
storov, ako sú napríklad 
kúpeľne

Výkonná obojstranná 
upevňovacia páska značky 
tesa®, určená pre širokú škálu 
použitia v domácnosti, hlavne 
na fixáciu malých predmetov v 
interiéroch. 

	■ Ideálna na použitie v interiéri
	■ Extrémne silné držanie
	■  Drží až do hmotnosti 4,2 kg* 

na 10 cm pásky
	■  Drží na dlaždiciach, sadre, 

dreve a väčšine plastov

Zaisťovacia, voči vplyvom 
počasia odolná, samolepiaca 
upevňovacia páska značky 
tesa®, určená pre širokú škálu 
použitia v exteriéri.

	■ Ideálna na použitie v exteriéri
	■  Odolná voči UV žiareniu, 

vode a teplotám
	■  Drží až do hmotnosti 1kg* na 

10 cm
	■  Drží na dlaždiciach, tehlách, 

kameňoch, kovoch a väčšine 
plastov

Silná, obojstranná upevňovacia 
páska na zabezpečenie a 
rýchle upevnenie priehľadných 
povrchov, ako aj priehľadných 
predmetov v interiéri. 

	■  Ideálna na sklo a priehľadné 
predmety

	■  Krištáľovo jasná a extrémne 
tenká

	■  Drží až do hmotnosti 2 kg* 
na 10 cm pásky

	■  Drží na skle, dlaždiciach, 
sadre, dreve a väčšine 
plastov

Produkty tesa® sú testované produkty s osvedčenou kvalitou, ktoré nepretržite podliehajú prísnej kontrole. Dosiahnete optimálne výsledky, ak pracujete na suchých bezprašných povrchoch a pevne zatlačíte 
na pásku. Aby ste zistili, či je páska vhodná pre vaše špecifické použitie, výslovne odporúčame, aby ste ju najskôr otestovali na malých povrchoch. Keďže nemáme žiadny vplyv na vaše individuálne pracovné 
podmienky alebo vlastnosti všetkých druhov materiálu, nemôže vzniknúť žiadny nárok z prehlásení uskutočnených v týchto informáciách k produktom.

55732 / 55733 / 55734 55740 / 55741 / 55742 55750 / 55751 55743 / 55744
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 *pre ploché predmety do hrúbky 10 mm a na väčšinu jemných, dostatočne pevných povrchov.
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tesa Powerstrips® ponúka riešenie obojstranného lepenia s bezpečným držaním na väčšine 
povrchov, ktoré je kvôli technológii Powerstrips® jednoduché a rýchlo odstrániteľné. 
Predmety môžu byť zafixované v polohe ľahko a bezpečne bez použitia nástrojov, skrutiek 
alebo klincov a tiež ľahko presunuté alebo nahradené: potiahnutie uška paralelne k povrchu 
roztiahne pásik, čím uvoľní lepiace spojivo. Pásik sa oddelí bez zanechania zvyškov alebo 
poškodenia povrchov.*

Vodotesné prúžky tesa Powerstrips®: inteligentný spôsob silného upevnenia predmetov  
bez vŕtania – teraz dokonca aj pod vodou!

■ Prúžky tesa Powerstrips® Veľké/Malé/Na plagáty

■ Dekoračné prúžky/dekoračné háčiky tesa Powerstrips®

■ Háčiky tesa Powerstrips® Veľké/Malé/Kovové

■ Upevňovacie systémy tesa Powerstrips®

■ Vodotesné prúžky tesa Powerstrips®

tesa Powerstrips®

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 



21

R
en

ov
ác

ie
 –

 O
pr

av
y 

– 
Up

ev
ňo

va
ni

e

58000 / 57550 58003 58800 / 58900

tesa Powerstrips® 
velké/malé lepiace prúžky

tesa Powerstrips®  
lepiace prúžky na plagáty

tesa Powerstrips®  
dekoračný / dekoračné háčiky

Alternatíva k vŕtaniu, kladivu a klincom.

	■ Silne drží predmety na väčšine povrchov*
	■  Odstrániteľné bez stopy vďaka jedinečnej 

technológii Powerstrips®

	■  Powerstrips® Veľké: udržia maximálne  
1,5 kg na hladkých povrchoch 

	■  Powerstrips® Malé: udržia maximálne  
0,75 kg na hladkých povrchoch

	■  Vhodné pre celú škálu príslušenstva 
veľkých alebo malých Powerstrips® napr. 
Háčiky

Inteligentné upevnenie plagátov, tabuliek 
alebo nákresov a ich odstránenie bez stôp.

	■ Bezpečne drží až do 200 g
	■  Odstrániteľné bez stopy vďaka jedinečnej 

technológii Powerstrips®

	■  Použiteľné dokonca aj na jemné povrchy, 
ako napríklad tapeta alebo lakované 
povrchy*

	■  Kvôli špeciálnemu tvaru sú ideálne pre 
ľahké a jemné materiály atď.

	■  Plagáty môžete vymeniť alebo znovu 
naaranžovať tak, že povrchy a plagáty 
zostanú nepoškodené

Priehľadné, UV odolné dekoračné háčiky 
tesa Powerstrips® v okamihu upevňujú  
malé predmety, ako napríklad dekorácie  
na oslavy alebo dekorácie z papiera. 
Zvlášť vhodné pre aplikáciu na sklo  
a zrkadlá, pretože priehľadný pásik  
zostane takmer neviditeľný v pozadí.*

	■ Bezpečné držanie ľahkých dekorácií
	■  Odstrániteľné bez stopy vďaka jedinečnej 

technológii Powerstrips®

	■ Priehľadné, a preto neviditeľné
	■ Vysoká UV - stabilita 
	■  Háčiky sú znovu použitelné s novým 

priehľadným tesa Powerstrips®

Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

58000 Powerstrips® veľký - závesná skladacia krabica 10 prúžkov - 15

57550 Powerstrips® malý - závesná skladacia krabica 14 prúžkov - 15

58003 Powerstrips® plagátový - závesná skladacia krabica 20 prúžkov - 15

58800 Powerstrips® dekoračný priehľadná závesná skladacia krabica 16 prúžkov - 15

58900 Powerstrips® dekoračné háčiky priehľadná vypuklé 5 háčikov / 8 pásikov 10 160
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* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 
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tesa Powerstrips®

Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

58013 Powerstrips® Veľké háčiky oválne biela vypuklé 2 háčiky / 4 veľké pásiky 6 96

58050 Powerstrips® Veľké háčiky oválne chróm vypuklé 2 háčiky / 4 veľké pásiky 6 96

58010 Powerstrips® Veľké háčiky klasické biela vypuklé 2 háčiky / 4 veľké pásiky 6 96

tesa Powerstrips®  
Veľké háčiky

oválne

klasické

Praktické veľké háčiky tesa Powerstrips® 
bez problémov udržia hmotnosť až 1,5 kg. 
Ideálne na upevnenie predmetov v kuchyni, 
kúpeľni alebo na ceste.

	■ Vyrobené z vysoko kvalitných plastov
	■ Silne držia do hmotnosti až 1,5 kg
	■  Využiteľné na dlaždiciach, skle, dreve, 

plastoch a množstve ďalších povrchov*
	■  Ľahko upevniteľné bez vŕtania, skrutiek 

alebo klincov
	■  Háčiky sú znovu použiteľné s veľkými 

pásikmi tesa Powerstrips®

	■ Úplné pokrytie prúžkami tesa Powerstrips® 

5805058013

58010

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 
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Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57533 Powerstrips® oválny malý háčik biela vypuklé 3 háčiky / 4 malé pásiky 6 96

57543 Powerstrips® oválny malý háčik chróm vypuklé 3 háčiky / 4 malé pásiky 6 96

57519 Powerstrips® oválny malý háčik matný chróm vypuklé 3 háčiky / 4 malé pásiky 6 96

57530 Powerstrips® klasický malý háčik biela vypuklé 3 háčiky / 4 malé pásiky 6 96

57540 Powerstrips® klasický malý háčik chróm vypuklé 3 háčiky / 4 malé pásiky 6 96

57577 Powerstrips® okrúhly malý háčik biela vypuklé 3 háčiky / 4 malé pásiky 6 96

57578 Powerstrips® okrúhly malý háčik matný chróm vypuklé 3 háčiky / 4 malé pásiky 6 96

tesa Powerstrips® 
Malé háčiky

oválne

klasické

Malé háčiky tesa Powerstrips® poskytujú 
bezpečné udržanie do hmotnosti 0,75 kg.
Ideálne na upevnenie predmetov v kuchyni, 
kúpeľni alebo na ceste. 

	■ Vyrobené z vysoko kvalitných plastov
	■ Silne držia do hmotnosti až 0,75 kg
	■  Využiteľné na dlaždiciach, skle, dreve, 

plastoch a množstve ďalších povrchov*
	■  Ľahko upevniteľné bez vŕtania, skrutiek 

alebo klincov
	■  Háčiky sú znovu použiteľné s malými 

pásikmi tesa Powerstrips®

	■ Úplné pokrytie prúžkami tesa Powerstrips® 

5754357533

5754057530

57519

5757857577

okrúhle

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 
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tesa Powerstrips®

58029 58031

tesa Powerstrips® 
Stropné háčiky

tesa Powerstrips®  
Háčiky na obrazy

Stropný háčik tesa Powerstrips®  na 
upevňovanie predmetov a dekorácií na 
strop. 

	■  Bezpečne držia do hmotnosti 0,5 kg, 
napr. mobilné zariadenia

	■ Použiteľné na takmer všetkých stropoch*
	■  Rotačná hlava háčika umožňuje presné 

umiestnenie predmetov
	■  Ľahko upevniteľné bez vŕtania, skrutiek 

alebo klincov
	■  Háčiky sú znovu použiteľné s veľkými 

pásikmi tesa Powerstrips®

	■ Úplné pokrytie prúžkami tesa Powerstrips®

Háčik na obraz tesa Powerstrips® – jediný 
klinček, ktorý lepí. Na upevňovanie obrázkov,  
kalendárov, teplomerov a iných predmetov.

	■  Alternatívne riešenie ku klincom  
a skrutkám

	■ Udrží predmety s hmotnosťou do 1 kg*
	■  Ľahko upevniteľné bez vŕtania, skrutiek 

alebo klincov
	■  Háčiky sú znovu použiteľné s veľkými 

pásikmi tesa Powerstrips®

Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

58121 VEĽKÉ háčiky kovového typu Powerstrips® nerez vypuklé 1 háčik / 2 veľké pásiky 6 96

58029 Powerstrips® Stropné háčiky biela vypuklé 1 háčik / 2 veľké pásiky 6 96

58031 Powerstrips® Háčiky na obrazy biela vypuklé 2 háčiky / 4 veľké pásiky 12 192

VEĽKÉ háčiky kovového  
typu tesa Powerstrips®

 58121

Vysoko kvalitné háčiky vyrobené z nehrdza-
vejúcej ocele sú módnou novinkou. Vhodné 
pre všetky miestnosti doma alebo v práci.

	■  Dizajn s vysokou kvalitou, brúsená  
nehrdzavejúca oceľ

	■ Silno držia do hmotnosti až 1,5 kg
	■  Využiteľné na dlaždiciach, skle, dreve, 

plastoch a množstve ďalších povrchov*
	■  Ľahko upevniteľné bez vŕtania, skrutiek 

alebo klincov
	■  Háčiky sú znovu použiteľné s veľkými 

pásikmi tesa Powerstrips®

	■  Úplné pokrytie prúžkami tesa Powerstrips®

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 
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Vodeodolné prúžky tesa Powerstrips®

59700 59701

Veľké vodeodolné prúžky  
tesa Powerstrips®

Vodeodolné háčiky  
tesa Powerstrips®

Veľké vodeodolné prúžky tesa Powerstrips®

– ideálne riešenie na upevnenie predmetov 
vo vlhkých miestnostiach a/alebo v 
kúpeľniach.

	■ Silné uchytenie až do hmotnosti 2 kg
	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 

(napr. sprchy, kúpeľne atď.)
	■  Obsah: 6 veľkých prúžkov Powerstrips® + 

6 vodotesných podkladových papierikov 
Powerstrips®

	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 
vŕtania, skrutiek alebo klincov*

	■ Odstrániteľné bez stopy

Vodeodolné háčiky tesa Powerstrips® – na 
uchytenie predmetov, ktoré potrebujete v 
sprche, napr. špongie, žinky atď.

	■ Silné uchytenie až do hmotnosti 2 kg
	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 

(napr. sprchy, kúpeľne atď.)
	■ Vyrobené z vysoko kvalitných plastov
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy

Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

59700 Veľké vodeodolné prúžky Powerstrips® závesná skladacia krabica  6 prúžkov - 15

59701 Vodeodolné háčiky Powerstrips® biela vypuklé 2 háčiky / 2 veľké prúžky 6 96

59707 Vodeodolný kovový háčik Powerstrips® chróm vypuklé 1 háčik / 2 veľké prúžky 6 96

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 

59707

Vodeodolný kovový háčik
tesa Powerstrips®

Vodeodolné háčiky tesa Powerstrips® 
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele dokážu 
udržať predmety, ktoré potrebujete v sprche 
(napr. špongia, žinka atď.) s hmotnosťou až 
do 2 kg.

	■ Silné uchytenie až do hmotnosti 2 kg
	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 

(napr. sprchy, kúpeľne atď.)
	■ Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy
	■  Ideálne na uchytenie predmetov, ktoré 

potrebujete v sprche (napr. špongia, 
žinka atď.)
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Vodeodolné prúžky tesa Powerstrips®

59703

Vodeodolný držiak na holiaci strojček 
tesa Powerstrips®

59708

Vodeodolný držiak zubnej kefky – 
kovový tesa Powerstrips®

Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

59702 Držiak zubnej kefky Powerstrips® biela vypuklé 1 háčik / 2 veľké pásiky 6 96

59708 Vodeodolný držiak zubnej kefky – kovový Powerstrips® chróm vypuklé 1 háčik / 2 veľké pásiky 6 96

59703 Vodeodolný držiak na holiaci strojček Powerstrips® biela vypuklé 1 háčik / 2 veľké pásiky 6 96

Vodeodolný držiak zubnej kefky tesa 
Powerstrips® vyrobený z nehrdzavejúcej 
ocele udrží tak elektrické, ako aj „klasické“ 
zubné kefky.

	■ Silné uchytenie až do hmotnosti 2 kg
	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 

(napr. sprchy, kúpeľne atď.)
	■ Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy

Vodeodolný držiak žiletky tesa Powerstrips® 
– vhodný na upevnenie takmer všetkých 
druhov žiletiek (mužských aj ženských).
 
	■ Silné uchytenie až do hmotnosti 2 kg
	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 

(napr. sprchy, kúpeľne atď.)
	■ Vyrobené z vysoko kvalitných plastov
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 

59702

Vodeodolný držiak zubnej kefky  
tesa Powerstrips®

Držiak zubnej kefky tesa Powerstrips® 
– dokonalé riešenie na uchytenie tak 
elektrickej, ako aj „klasickej“ zubnej kefky.

	■ Silné uchytenie až do hmotnosti 2 kg
	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 

(napr. sprchy, kúpeľne atď.)
	■ Vyrobené z vysoko kvalitných plastov
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy
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59704

Vodeodolný dvojitý háčik
tesa Powerstrips®

Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

59709 Vodeodolný kovový držiak na holiaci strojček Powerstrips® chróm vypuklé 1 háčik / 2 veľké pásiky 6 96

59704 Vodeodolný dvojitý háčik Powerstrips® biela vypuklé 1 háčik / 2 veľké pásiky 6 96

59710 Vodeodolný dvojitý háčik - kovový Powerstrips® chróm vypuklé 1 háčik / 2 veľké pásiky 6 96

Vodeodolný dvojitý háčik tesa Powerstrips® 
– ideálny na uchytenie ramena sprchy, ale 
dá sa použiť aj ako dvojitý háčik napr. na 
špongie, a uteráky až do hmotnosti 3 kg.
 
	■  Silné uchytenie až do hmotnosti 3 kg 

(upevnené pomocou dvojitého podklado-
vého plátku - 2 prúžky)

	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 
(napr. sprchy, kúpeľne atď.)

	■ Vyrobené z vysoko kvalitných plastov
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 

59709

Vodeodolný kovový držiak na holiaci 
strojček tesa Powerstrips®

Vodeodolný kovový držiak na holiaci strojček 
tesa Powerstrips® s vysokou kvalitou je  
vhodný na upevnenie takmer všetkých  
druhov žiletiek (mužských aj ženských).

	■ Silné uchytenie až do hmotnosti 2 kg
	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 

(napr. sprchy, kúpeľne atď.)
	■ Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy

59710

Vodeodolný dvojitý háčik – kovový
tesa Powerstrips®

Vodeodolný dvojitý háčik – kovový tesa 
Powerstrips® – ideálny na uchytenie ramena 
sprchy, ale dá sa použiť aj ako dvojitý háčik 
napr. na špongie, a uteráky až do hmotnosti 
3 kg.
 
	■  Silné uchytenie až do hmotnosti 3 kg 

(upevnené pomocou dvojitého podklado-
vého plátku - 2 prúžky)

	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 
(napr. sprchy, kúpeľne atď.)

	■ Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy



28

Vodeodolné prúžky tesa Powerstrips®

59711

Vodeodolná odkladacia polica
tesa Powerstrips®

Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

59705 Malý vodeodolný košík Powerstrips® biela závesná skladacia škatuľa 1 košík / 2 veľké prúžky - 3

59706 Veľký kodeodolný košík Powerstrips® biela závesná skladacia škatuľa 1 košík / 4 veľké prúžky - 3

59711 Vodeodolná odkladacia polica Powerstrips® chróm závesná skladacia škatuľa 1 košík / 4 veľké prúžky - 3

Vodeodolná polica tesa Powerstrips® je 
dokonalé riešenie na ukladanie v sprche, 
napr. na sprchový gél, šampón atď. až do 
hmotnosti 3 kg.

	■  Silné uchytenie až do hmotnosti 3 kg 
(upevnené pomocou 2 dvojitých  
podkladových plátkov - 4 prúžky)

	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 
(napr. sprchy, kúpeľne atď.)

	■  Polica s háčikmi je vyrobená z nehrdza-
vejúcej ocele, košík je vyrobený z veľmi 
kvalitného plastu (bezpečné použitie 
v umývačke riadu)

	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 
vŕtania, skrutiek alebo 
klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 

59706

Veľký vodeodolný košík
tesa Powerstrips®

Vo veľkom vodeodolnom košíku tesa 
Powerstrips® si môžete odložiť sprchový gél, 
šampón atď. v sprche, ale dá sa použiť aj ako 
držiak kuchynskej hubky, prostriedku na riad 
atď. do hmotnosti 3 kg.
 
	■  Silné uchytenie až do hmotnosti 3 kg  

(veľké sú upevnené pomocou 2 dvojitých 
podkladových plátkov - 4 prúžky)

	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 
(napr. sprchy, kúpeľne atď.)

	■ Vyrobené z vysoko kvalitných plastov
	■ Bezpečné použitie v umývačke riadu
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy

59705

Malý vodeodolný košík
tesa Powerstrips®

Malý vodeodolný košík tesa Powerstrips®

ponúka inteligentné riešenie na uloženie
sprchového gélu, šampónu atď. v sprche,
ale dá sa použiť aj ako držiak kuchynskej 
hubky, prostriedku na riad atď. do 
hmotnosti 3 kg.
 
	■  Silné uchytenie až do hmotnosti 3 kg 

(veľké sú upevnené pomocou 2 dvojitých 
podkladových plátkov - 2 prúžky)

	■  Špeciálne vyvinuté pre vlhké priestory 
(napr. sprchy, kúpeľne atď.)

	■ Vyrobené z vysoko kvalitných plastov
	■ Bezpečné použitie v umývačke riadu
	■  Použiteľné na obkladačkách a skle bez 

vŕtania, skrutiek alebo 
klincov*
	■ Odstrániteľné bez stopy
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tesa TACK®

tesa TACK®

Kód Popis Farba Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

59400 TACK® priehľadná závesná skladacia krabica 60 záložiek 20 320

tesa TACK® s obojstranne lepiacimi podložkami, vyvinutá pre  
flexibilnú a krátkodobú fixáciu malých a ľahkých predmetov dopĺňa 
škálu dočasných riešení upevnenia od spoločnosti tesa. Šesťhranné  
a päťhranné lepiace tesa TACK® sú extrémne ploché a priehľadné.

	■ Jednoducho a čisto
	■ Žiadne mastné škvrny 
	■ Priehľadné a tenké 
	■ Opätovne použiteľné a premiestniteľné
	■ Odstrániteľné z dostatočne tvrdých povrchov bez zanechania stôp*
	■ Inteligentná alternatíva k magnetom a zatváracím špendlíkom
	■ Odolné voči UV žiareniu

59400

* Nevhodné na použitie so styrénovou penou, penovými materiálmi, povrchy s povlakom brániacim prilepeniu, porézne materiály. 
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Sortiment tesa® Velcro® Hook & Loop

Kategória suchých zipsov od značky tesa® VELCRO® ponúka širokú škálu výrobkov pre veľké 
množstvo rôznych použití pri usporadúvaní a dekorovaní domácnosti, kancelárie alebo 
záhrady.

■ Suchý zips značky tesa® VELCRO® pre všeobecné použitie

■ Suchý zips značky tesa® VELCRO® pre spájanie

■ Suchý zips značky tesa® VELCRO® s veľkou odolnosťou

■ Suchý zips značky tesa® VELCRO® pre záhradu
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	■ Pevné a bezpečné držanie ľahkých predmetov
	■ Možno otvoriť a zatvoriť 10 000 krát

	■ Pevné a bezpečné držanie ľahkých predmetov
	■ Možno otvoriť a zatvoriť 10 000 krát

Univerzálny lepiaci suchý zips  
tesa® VELCRO® 

Univerzálny lepiaci suchý zips  
tesa® VELCRO® 

Univerzálny spôsob organizácie a upevňovania predmetov a textilu. Oddeľte a znovu spojte predmety viac ako 10 000 krát.

Kód Popis Farba Balenie mm cm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55224 Lepiaca páska so suchým zipsom biela / čierna závesná skladacia krabica 20 100 6 54

55225 Lepiaca páska so suchým zipsom biela / čierna závesná skladacia krabica 20 250 6 36

55226 Lepiace mince so suchým zipsom, 8 súprav biela / čierna závesná skladacia krabica Ø 16 - 12 96

5522655224 / 55225
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	■  Na viazanie a usporiadanie káblov elektrických zariadení  
a príslušenstva

	■ Praktický tvar
	■ Možno ho pripevniť na kábel, ako ochranu pred jeho stratou
	■ Mnoho uplatnení, znovu použiteľné
	■ Možno otvoriť a zatvoriť 1 000 krát

Sortiment tesa® Velcro® Hook & Loop

Viazač zväzkov káblov tesa®  
VELCRO® Malý

Viazač zväzkov káblov tesa®  
VELCRO® Stredný

Absolútna nevyhnutnosť na viazanie káblov, prepravu objemných predmetov a na celkové udržiavanie poriadku.

Kód Popis Farba Balenie mm cm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55236 Viazač káblov - malý, 5 ks. viacfarebné obrysové 12 20 12 96

55238 Viazač káblov– stredný, 6 ks. čierna obrysové 12 28 12 96

55236 55238
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	■ Na usporiadanie zväzkov káblov a iných predmetov
	■ Možno odstrihnúť na mieru
	■ Ideálny pre domácnosť a kanceláriu
	■ Mnoho uplatnení, znovu použiteľné
	■ Možno otvoriť a zatvoriť 1 000 krát

Viazač zväzkov káblov  
tesa® VELCRO®

Ideálne riešenie pre zviazanie káblov, prepravu hromady 
predmetov a vo všeobecnosti na udržiavanie poriadku.  
Podľa vašich potrieb sa dá odrezať potrebný rozmer.

	■ Extrémne široký pás zaisťujúci silné držanie
	■ Ideálny pre objemné predmety
	■ Možný obvod: medzi 45 - 80 cm
	■ Možno otvoriť a zatvoriť 10 000 krát

Extrémne veľké pásiky so suchým zipsom  
na zväzovanie značky tesa® VELCRO® 

Ideálne na usporadúvanie, viazanie a prepravu. Mnohí ich využívajú 
doma, v dielni alebo na cestách.

Kód Popis Farba Balenie mm cm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55239 Viazač káblov, univerzálny čierna obrysové 10 500 12 96

55241 Extra veľké pásiky, 2 ks. čierna obrysové 50 92 12 48

55239 55241
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Kód Popis Farba Balenie mm cm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55228 Extra silné pásiky so suchým zipsom, 2 súpravy biela / čierna závesná skladacia krabica 50 10 12 96

55229 Extra silná páska so suchým zipsom čierna závesná skladacia krabica 50 100 6 36

Čo robí extra silný suchý zips značky tesa® VELCRO® takým silným?

	■ Extrémne silná priľnavosť
	■ Robustný zahačkovací materiál
	■ Špeciálne tvarované čeľuste háčikov

Sortiment tesa® Velcro® Hook & Loop

55228 55229

Extra silné pásiky so suchým zipsom značky  
tesa® VELCRO® 

Extra silná páska so suchým zipsom značky  
tesa® VELCRO®

	■ Praktický tvar pásky
	■ Na ťažké predmety, ako je napríklad náradie

	■ Možno odstrihnúť na mieru
	■  Na upratovanie a triedenie ťažkých predmetov, ako je napríklad 

náradie

Výborný spôsob fixácie ťažkých predmetov. Extra silné pásiky a pásky so suchým zipsom možno otvoriť a zatvoriť až 1 000 krát.
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Kód Popis Farba Balenie mm cm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55246 Páska na viazanie rastlín zelená obrysové 12 900 12 96

55247 Páska na viazanie stromčekov zelená obrysové 50 500 6 48

55250 Záhradný viazač káblov, 5 ks. zelená obrysové 16 40 12 96

	■ Na viazanie rastlín
	■ Jemný voči rastlinám
	■ Odolný voči vplyvom počasia
	■ Možno odstrihnúť na mieru

	■ Na viazanie mladých stromčekov a kríkov
	■ Jemný voči rastlinám
	■ Odolný voči vplyvom počasia
	■ Možno odstrihnúť na mieru

	■ Ideálny na balenie a zakladanie káblov
	■ Praktický tvar
	■ Odolný voči vplyvom počasia
	■ Možno otvoriť a zatvoriť 1 000 krát

55246 55247 55250

Páska so suchým zipsom na viazanie 
rastlín značky tesa® VELCRO® 

Páska so suchým zipsom na viazanie záhrad-
ných stromčekov značky tesa® VELCRO®

Záhradný viazač káblov značky  
tesa® VELCRO® 

Flexibilný spôsob, ako zafixovať a zviazať predmety vonku. Ideálne pre použitie v záhrade, dielni alebo na pozemku.
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Pásky tesa® na opravy – zosilnenie – izoláciu

Dostupné v širokej škále farieb, veľkostí a parametrov, tesa® ponúka široký sortiment pások, 
ktoré majú rozmanité využitie na opravy, zosilľnovanie a taktiež elektrickú izoláciu.
Či už sú odolné voči teplote alebo počasiu, spomaľujú požiar alebo sú dekoračné, tesa® 
ponúka tú správnu pásku na takmer každú prácu.

■ Rada výrobkov tesa® s veľkou silou

■ Rada pások tesa® určených na špeciálne účely

■ Rada izolačných pások tesa®
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Dostupné farby:

56341 / 56343

56341 / 56343 

tesa® extra silná páska Perfect

Rada pások tesa® s veľkou silou je špičková kvalita značky tesa určená 
používateľom, ktorí mimoriadne dbajú na kvalitu. Čisté a profesionálne 
výsledky pre ľahké a náročné opravy, renovácie a údržbu.

	■  Pre všetky profesionálne riešenia, ako napríklad ručné práce, 
upevňovanie, viazanie, zosilňovanie, označovanie a oveľa viac

	■  Veľmi vysoká a dokonalá lepiaca sila aj na drsných a olejom 
znečistených povrchoch

	■ Pre trvalo vysoko odolné a dlhotrvajúce výsledky
	■  Odolné voči poveternostným vplyvom pri použití v interiéroch,  

aj exteriéroch
	■ Odolná voči roztrhnutiu, zároveň však odtrhnuteľná rukou
	■ Široká škála farieb
	■ Dá sa na ňu písať

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

56341 Extra silná páska Perfect čierna / biela / modrá / žltá / červená / zelená / sivá / hnedá závesná skladacia krabica 2,75 19 10 120

56343 Extra silná páska Perfect čierna / biela / modrá / žltá / červená / zelená / sivá / hnedá závesná skladacia krabica 2,75 38 6 72
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Pásky tesa® na opravy – zosilnenie – izoláciu

Mimoriadne silná exteriérová páska tesa® je priehľadná páska 
vystužená tkaninou s veľmi veľkou lepiacou silou určená na dlhodobé 
použitie v exteriéroch.

	■  Mimoriadna odolnosť voči poveternostným vplyvom a 
vodeodolnosť, špeciálne navrhnutá na použitie v exteriéroch

	■  Odolnosť voči UV žiareniu po dobu 1 roka (PE film ošetrený tak, 
aby odolával UV žiareniu)

	■  Na ručné práce, opravy, upevňovanie, viazanie, zosilňovanie, 
označovanie a oveľa viac

	■ Tepelná odolnosť od -40 °C do +95 °C
	■ Priehľadná
	■ Odtrhnuteľné rukou 
	■ Bez rozpúšťadiel

tesa® extra silná univerzálna páska spevnená textilným filmom je 
použiteľná v domácnosti a na voľný čas. Na rýchle a jednoduché 
riešenia.

	■  Na ručné práce, opravy, upevňovanie, viazanie, zosilňovanie, 
označovanie a oveľa viac

	■ Na každodenné nekomplikované riešenia a rýchle a ľahké opravy
	■ Veľmi dobrá priľnavosť na všetkých typoch povrchov
	■  Odolné voči poveternostným vplyvom pri použití v interiéroch,  

aj exteriéroch
	■ Odtrhnuteľné rukou
	■ Bez rozpúšťadiel

Mimoriadne silná exteriérová páska tesa® tesa® extra silná univerzálna páska

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

56395 Mimoriadne silná exteriérová páska priehľadná fólia 20 48 6 24

56348 Extra silná univerzálna páska strieborná obrysové 10 50 6 36

56348 Extra silná univerzálna páska čierna obrysové 10 50 6 36

56348 Extra silná univerzálna páska biela obrysové 10 50 6 36

56348 Extra silná univerzálna páska zelená obrysové 10 50 6 36

56388 Extra silná univerzálna páska strieborná fólia 25 50 6 24

56388 Extra silná univerzálna páska čierna fólia 25 50 6 24

56388 Extra silná univerzálna páska biela fólia 25 50 6 24

56389 Extra silná univerzálna páska strieborná fólia 50 50 6 24

56389 Extra silná univerzálna páska čierna fólia 50 50 6 24

56389 Extra silná univerzálna páska biela fólia 50 50 6 24

56395 56348 / 56388 / 56389
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Priehľadná páska tesa® s veľkou silou na dekoratívne a takmer 
neviditeľné použitie.

	■ Vynikajúca priľnavosť na mnohých typoch povrchov
	■ Silné prilepenie, odolné voči času
	■ Odolná voči vplyvom počasia a vodotesná
	■ Veľmi dobrá odolnosť voči rozpúšťadlám
	■  Ideálna na opravy priehľadných plastových materiálov a na 

dočasné opravy prasknutého skla

Multipásky tesa® ponúkajú riešenia pre takmer všetky druhy použitia.

	■ Ľahké a ekonomické riešenie pre všetky druhy bežných opráv
	■ Flexibilná a elastická
	■ Dobré prilepenie a odolnosť voči času pri väčšine aplikácií
	■ Ľahko sa ovíja a tvaruje okolo nerovných povrchov
	■ Elastická a vhodná na dočasné opravy

tesa® extra silná priehľadná páska Multipáska tesa®

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

56349 Priehľadná extra silná páska priehľadná obrysové 10 48 6 36

56244 Multipáska čierna vypuklé 5 50 4 24

56244 Multipáska biela vypuklé 5 50 4 24

56244 Multipáska sivá vypuklé 5 50 4 24

5624456349
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Pásky tesa® na opravy – zosilnenie – izoláciu

Spoľahlivé utesnenie závitov skrutiek, 
ventilov, kvapkajúcich kohútikov a na 
ďalšie použitie.

	■ Nelepiaca biela PTFE páska
	■ Vzduchotesná a vodotesná
	■  Deformovateľná a vodotesná voči vode 

pod tlakom až 6 barov

Samolepiaca opravárska, tesniaca  
a izolačná páska určená na dočasné 
opravy.

	■  Možné použitie v elektrotechnike, hygi-
ene, záhrade, záľubách a v domácnosti, 
napr. na provizórne opravy rúr a potrubí, 
tesnenie, izolácie káblov atď 

	■  Odolná voči poveternostným vplyvom  
a účinkom UV žiarenia

	■  Tepelná odolnosť od -20 °C do +80 °C
	■  Spoľahlivo nevodivá pri použití v 

domácnosti
	■ Dá sa použiť na vlhkom povrchu

Páska tesa® neprepúšťajúca voduSamolepiaca opravárska  
páska tesa®

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

56223 Hliníková páska strieborná obrysové 10 50 6 36

56242 Samolepiaca opravárska páska čierna vypuklé 3 25 7 42

56220 Páska neprepúšťajúca vodu biela vypuklé 12 12 6 36

5622056242

Silná a odolná hliníková páska tesa® určená 
na opravy všetkých kovových povrchov, ako 
sú karosérie vozidiel.

	■ Vhodná na ochranu, pokrývanie a opravy
	■  Dá sa použiť aj na opravy striech  

a odkvapov
	■  Odolnosť voči teplotám od -40 °C až do  

+140 °C
	■ Odolná voči vode, olejom a mazivám
	■ Odolná voči pôsobeniu času
	■ Vysoká lepiaca sila

tesa® hliníková páska

56223
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Páska tesa® neprepúšťajúca vodu tesa® izolačná páska

Spoľahlivá a ochranná lepiaca páska pre izoláciu, balenie a spájanie 
elektrických vodičov a káblov.

	■ Na izoláciu a spájanie elektrických káblov
	■ Chráni kryty káblov
	■ Spomaľuje požiar
	■ Ľahko sa obtočí a sformuje okolo nerovných povrchov
	■ Bezpečná ochrana pred elektrickou energiou až do 6000 V
	■ Certifikované v súlade s normou IEC 454-3-1

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

56190 Izolačná páska čierna zabalené v celofáne 20 19 8 128

56190 Izolačná páska biela zabalené v celofáne 20 19 8 128

56190 Izolačná páska modrá zabalené v celofáne 20 19 8 128

56190 Izolačná páska červená zabalené v celofáne 20 19 8 128

56192 Izolačná páska čierna zabalené v celofáne 10 15 10 250

56192 Izolačná páska biela zabalené v celofáne 10 15 10 250

56192 Izolačná páska modrá zabalené v celofáne 10 15 10 250

56192 Izolačná páska červená zabalené v celofáne 10 15 10 250

56192 Izolačná páska žltá / zelená zabalené v celofáne 10 15 10 250

56190 / 56192 
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Rada výrobkov tesamoll® – Uchováva teplo, šetrí energiu a peniaze!

Sortiment výrobkov tesamoll® ponúka možnosť rýchlo a ľahko znížiť náklady na vykurovanie 
až o 40%. Tým pomáha šetriť cenné energetické zdroje a samozrejme tiež veľkú časť 
financií!
Všetky riešenia z rady tesamoll®, ako sú samolepiace a ľahko pripevniteľné tesniace profily  
na okná a dvere, odolné a samolepiace prahové kefky pod dvere, termofólia na okná, ako  
aj fólia odrážajúca teplo zaisťujú vysoký potenciál úspory energie.

■ tesamoll® profil CLASSIC

■ UNIVERZÁLNA pena tesamoll® 

■ Prahové kefky tesamoll® DOOR-TO-FLOOR / DOUBLE ROLL

■ Fólie tesamoll® THERMO COVER / HEAT REFLECTOR
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MOLL®

	■  Ušetrí až 40% nákladov na 
energie

	■  Utesní všetky otvory od  
3 do 7 mm

	■  Ušetrí až 20% nákladov na 
energie

	■  Utesní všetky otvory od  
1 do 3,5 mm

tesamoll® s KLASICKÝM 
profilom D

tesamoll® s KLASICKÝM 
profilom P

tesamoll® s KLASICKÝM 
profilom E

Samolepiace a ľahko použiteľné profily na okná a dvere rady tesamoll® CLASSIC. Veľmi kvalitné gumené profily odolajú takmer všetkým 
poveternostným podmienkam a ľahko sa montujú.

	■ Odolný voči vplyvom počasia, UV žiarenia a ozónu
	■ Samolepiaca, dlhodobá guma
	■ Trvanlivosť: 8 rokov
	■ Pred aplikáciou utrieť povrch dočista
	■ Ľahko sa používa a upevňuje bez použitia skrutiek alebo klincov
	■ Ľahko sa odstraňuje
	■ Odolný voči teplotám od -30 °C do +80 °C

Kód Popis Farba Balenie L 
m

W 
mm

H 
mm

na otvory až do 
mm

Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

05393 Klasický profil D biela / hnedá vypuklé cardboard 6 9 7 3–7 - 10

05389 Klasický profil D biela / hnedá vypuklé cardboard 25 9 7 3–7 - 10

55706 Klasický profil D biela / hnedá kartónový kotúč 100 9 7 3–7 - 10

05390 Klasický profil P biela / hnedá vypuklé cardboard 6 9 5,5 2–5 - 10

05391 Klasický profil P biela / hnedá vypuklé cardboard 25 9 5,5 2–5 - 10

55703 Klasický profil P biela / hnedá kartónový kotúč 100 9 5,5 2–5 - 10

05463 Klasický profil E biela / hnedá vypuklé cardboard 6 9 4 1–3,5 - 10

05464 Klasický profil E biela / hnedá vypuklé cardboard 25 9 4 1–3,5 - 10

55701 Klasický profil E biela / hnedá kartónový kotúč 100 9 4 1–3,5 - 10

	■  Ušetrí až 35% nákladov na 
energie

	■  Utesní všetky otvory od  
2 do 5 mm

05393 / 05389 / 55706 05390 / 05391 / 55703 05463 / 05464 / 55701
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Rada výrobkov tesamoll® – Uchováva teplo, šetrí energiu a peniaze!

05452 / 05454 / 05456 05422

Univerzálna PUR pena  
tesamoll®

Tesnenie vo forme všestrannej samolepiacej peny značky 
tesa® pre okná a dvere s jednoduchou montážou. Ľahko sa 
prispôsobuje otvorom rôznych rozmerov vďaka ohybnej pene. 
Veľmi účinná na zníženie hlučnosti pri interiérovom použití.

	■ Samolepiaci penový profil
	■ Utesňuje otvory od 1 do 5 mm
	■ Trvanlivosť až do 2 rokov
	■ Jemná a ohybná

Finančne efektívna alternatíva k protiprievanovým kefám. 
Tento samolepiaci penový pásik utesní otvory až do 20 mm.

	■ Bráni prievanu, prachu, chladu, teplu, hluku a hmyzu
	■ Na rovné podlahy
	■ Rýchla a ľahká aplikácia
	■ Dlhotrvajúca

Kód Popis Farba Balenie L 
m

W 
mm

H 
mm

na otvory až do 
mm

Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

05452 Univerzálna pur pena biela plastové vrecko 10 9 6 1–5 - 32

05454 Univerzálna pur pena biela plastové vrecko 10 15 6 1–5 - 20

05456 Univerzálna pur pena biela plastové vrecko 10 25 6 1–5 - 12

05422 Univerzálna pena od dverí k podlahe biela / hnedá blistrový kartón 1 38 - 20 - 10

UNIVERZÁLNA pena od dverí k  
podlahe tesamoll®

2 ROKY 2 ROKY
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MOLL®

1 2 3

10 20

˚C

tesamoll® Aplikácia profilov a peny tesamoll®:

vlastnosti výrobku profil materiál na otvory s rozmermi odolnosť ľahká odstrániteľnosť úspora nákladov

Classic Profil D dlhoveká guma 3–7 mm 8 rokov áno < 40%

Classic Profil P dlhoveká guma 2–5 mm 8 rokov áno < 35%

Classic Profil E dlhoveká guma 1–3,5 mm 8 rokov áno < 20%

Univerzálna Prahové kefky pena až do 20 mm 2 roky nie -

Univerzálna PUR pena pena 1–5 mm 2 roky nie -

Tepelná izolácia bez vonkajších dverí a s použitím výrobku tesamoll®

Vzduchotesnosť a potenciál úspory nákladov protiprievanových výrobkov tesamoll® bol overený dvoma nezávislými inštitúciami s nasledujúcimi 
impozantnými výsledkami:
Koncoví zákazníci môžu ušetriť až 20% ročných nákladov na energie tým, že si utesnia otvory v oknách a dverách profilmi tesamoll®; v prípade 
veľkých otvorov dokonca až 40%

Energetická strata bez použitia výrobku 
tesamoll®

Vlastnosti výrobku tesamoll®

Energetická strata pri použití výrobku 
tesamoll®

Očistite lepený povrch Presne narežte Zatlačte na profil
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1 2 3 4

Rada výrobkov tesamoll® – Uchováva teplo, šetrí energiu a peniaze!

05405 05403 05433

Prahová kefka
tesamoll® KOMFORT

Prahová kefka
tesamoll® NA TEXTIL

Prahová kefka
tesamoll® ŠTANDARD

	■  Aktívne vyrovnávanie pomocou  
integrovanej kefky ovládanej pružinou

	■  Zaisťuje dokonalé utesnenie, dokonca aj 
na dlažbe a nerovných podlahách alebo 
pri otvoroch až do 15 mm

	■ Trvanlivosť: 8 rokov
	■ Materiál: lakovaný hliník

	■ Na koberce z hrubých vlákien
	■ Na otvory až do 15 mm
	■ Extra dlhá elastická kefka
	■ Trvanlivosť: 6 rokov
	■ Materiál: plast

	■  Vhodná na jemné povrchy podláh, ako sú 
parkety a drevené podlahy, PVC, laminát

	■ Na otvory až do 12 mm
	■ Trvanlivosť: 4 roky
	■ Materiál: plast

Kód Popis Farba Balenie m mm na otvory až do 
mm

Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

05405 Prahová kefka KOMFORT biela plastové vrecko 1 40 15 - 5

05405 Prahová kefka KOMFORT hnedá plastové vrecko 1 40 15 - 5

05405 Prahová kefka KOMFORT nerez plastové vrecko 1 40 15 - 5

05403 Prahová kefka NA TEXTIL biela plastové vrecko 1 43 15 - 5

05403 Prahová kefka NA TEXTIL hnedá plastové vrecko 1 43 15 - 5

05403 Prahová kefka NA TEXTIL priehľadná plastové vrecko 1 43 15 - 5

05433 Prahová kefka ŠTANDARD biela plastové vrecko 1 37 12 - 5

05433 Prahová kefka ŠTANDARD béžová plastové vrecko 1 37 12 - 5

05433 Prahová kefka ŠTANDARD svetlo hnedá plastové vrecko 1 37 12 - 5

05433 Prahová kefka ŠTANDARD hnedá plastové vrecko 1 37 12 - 5

05433 Prahová kefka ŠTANDARD priehľadná plastové vrecko 1 37 12 - 5

Dlhoveké samolepiace kefky na dvere tesamoll® chránia pred prievanom, chladom a prachom. Vysokokvalitné nylonové štetinky zaisťujú 
dokonalé tesnenie.

	■ Ľahké, samolepiace upevnenie bez skrutiek alebo klincov
	■ Odolná voči účinkom UV žiarenia
	■ Odolná voči odieraniu
	■ Dlhotrvajúca a trvanlivá

Aplikácia prahových kefiek na dvere tesamoll®:

Skopírujte šírku dverí Odrežte správnu veľkosť kefky 
na dvere

Odstráňte lepiaci prúžok Zatlačte prahovú kefku na dvere
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MOLL®

Dvojitý valček tesamoll®  
od dverí k podlahe

Termofólia  
tesamoll®

Fólia tesamoll®  
odrážajúca teplo

Dvojité valčeky tesamoll® bránia chladu, 
prievanu a prachu. Dajú sa ľahko zatlačiť 
pod dvere.

	■  Vhodné na rovné povrchy podláh, ako 
napr. parkety, drevené alebo dláždené 
podlahy

	■ Na otvory až do 22 mm
	■ Bez lepidla

Izolačný film pre staré okná alebo okná s 
jednou tabuľou šetrí energie.

	■ Priehľadný izolačný film na okná
	■  Vytvorí izolačný vzduchový vankúš a po-

skytne izoláciu, ktorá je podobná ďalšej 
sklenej tabuli

	■  Bráni chladu, šetrí energie, významne 
znižuje tvorbu kondenzácie na okne

	■  Jednoduchá montáž pomocou dodanej 
obojstrannej pásky

	■  Film vyhladíte pomocou fénu na vlasy 
a následným napnutím

Znižuje straty energií cez steny tak, že 
odráža tepelnú energiu. Šetrí náklady na 
vykurovanie.

	■ Materiál je pena pokrytá hliníkom
	■  Vhodná na montáž za vykurovacie 

radiátory
	■  Upevňovacie materiály nie sú súčasťou 

dodávky

Kód Popis Farba Balenie m mm na otvory až do 
mm

Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

05418 Dverový valček od dverí k podlahe antracitová plastové vrecko 0,95 25 22 - 20

05430 Termofólia  priehľadná závesná skladacia krabica 1,70 1500 - - 6

05432 Termofólia  priehľadná závesná skladacia krabica 4,00 1500 - - 4

55157 Fólia odrážajúca teplo strieborná plastové vrecko 1 700 - - 5

05418 05430 / 05432 55157
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tesa® Insect Stop

Pustite leto medzi svoje štyri steny, ale otravný hmyz nechajte vonku!
Výrobky tesa® Insect Stop na okná a dvere ponúkajú prirodzenú ochranu pred hmyzom 
bezpečným a čistým spôsobom. Ľahko sa upevňujú a odstraňujú a môžete ich použiť znovu 
a znovu.

■ Hliníkové rámy na ochranu pred hmyzom značky tesa®

■ tesa® Lamelové dvere na ochranu pred hmyzom

■ Špeciálne aplikácie a závesné systémy tesa® Insect Stop Hook & Loop
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Hliníkové rámy rady 
COMFORT na okná

Hliníkové rámy rady 
COMFORT na dvere

Hliníkové rámy STANDARD 
na okná

Hliníkové rámy STANDARD 
na dvere

Profesionálne a dlhodobé riešenia na ochranu proti hmyzu. Kompletné súpravy na dvere a okná majú robustné hliníkové rámy, dajú sa použiť 
v mnohých rôznych situáciách a ľahko sa používajú. Po sezóne môžete rámy ľahko odmontovať a odložiť na zimu a znovu ľahko namontovať 
nasledujúce leto. Môžete si ich upraviť na požadovanú veľkosť.

	■ Kompletná montážna súprava
	■ Pribalený lemovací nástroj
	■ Materiál zo sklených vlákien

 Okná:
 - Sieťka proti hmyzu s masívnym rámom vyrobeným z hliníka
 -  Vrátane kovových konzol na montáž do všetkých štandardných 

okenných rámov
 - Vŕtanie nie je potrebné
 Dvere:
 - Sieťka proti hmyzu s rámom vyrobeným z hliníka
 - Robustné profily s ochrannou lištou

	■ Jednoduchá montáž vďaka unikátnemu systému pripojenia
	■ Vysokokvalitný dizajn
	■ Materiál zo sklených vlákien
	■ 5 ročná záruka značky tesa

 Okná: 
 -  Vkladateľné svorkové pružiny na všetky populárne okenné rámy 

sú súčasťou
 - Vŕtanie nie je potrebné
 Dvere: 
 - Vrátane samozatváracích pružín
 - Mimoriadna torzná tuhosť vďaka kovovým spojkám

Kód Popis Farba Balenie m m Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55194 Komfortný hliníkový rám na na okná biela / hnedá rozoberateľná krabica, nie závesná 1,00 1,20 - 4

55195 Komfortný hliníkový rám na na okná biela / hnedá rozoberateľná krabica, nie závesná 1,20 1,50 - 2

55196 Komfortný hliníkový rám na na okná biela / hnedá rozoberateľná krabica, nie závesná 1,40 1,50 - 2

55192 Komfortný hliníkový rám na dvere biela / hnedá rozoberateľná krabica, nie závesná 1,00 2,20 - 2

55197 Komfortný hliníkový rám na dvere biela / hnedá rozoberateľná krabica, nie závesná 1,20 2,40 - 1

55137 Štandardný hliníkový rám na okná biela / hnedá rozoberateľná krabica, nie závesná 1,00 1,20 - 2

55138 Štandardný hliníkový rám na okná biela / hnedá rozoberateľná krabica, nie závesná 1,20 1,50 - 2

55135 Štandardný hliníkový rám na dvere biela / hnedá rozoberateľná krabica, nie závesná 1,00 2,20 - 2

55194 / 55195 / 55196 55192 / 55197 55137 / 55138 55135
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	■  Nová technológia kladky zaisťuje ľahké otváranie a zatváranie 
lamelových dverí

	■ Možno otvárať a zatvárať jednou rukou
	■ Možno ich individuálne skrátiť
	■  Dajú sa odstrániť bez zanechania zvyškov vďaka systému  

tesa Powerstrips®

	■ Stála hmotnosť - s redukciou hluku
	■ Koľajnička v modernej sivej farbe

	■  Štyri prekrývajúce sa lamelové latky poskytujú bezpečnú ochranu 
a nerušený prístup

	■ Ľahké otváranie a zatváranie dverí
	■ Stabilné závažia – s redukciou hluku
	■  Jednoduchá a rýchla montáž vďaka systémom Clip-System® a  

tesa Powerstrips®

	■ Ľahká demontáž bez zanechania zvyškov

tesa® Lamelové dvere COMFORT  
na ochranu pred hmyzom

tesa® Insect Stop
lamela na dvere rady STANDARD

Lamely na dvere značky tesa sú špeciálne navrhnuté pre balkónové dvere alebo francúzske okná. Bránia vstupu hmyzu a pritom vám umožňujú 
nerušený prístup. Dizajn umožňuje, aby latková sieťkovaná mriežka splynula s okolím. 

55845 / 55846 55198

Kód Popis Farba Balenie m m Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55845 Lamelové dvere Comfort biela / antracitová závesná skladacia krabica 0,95 2,20 - 4

55846 Lamelové dvere Comfort XL biela / antracitová závesná skladacia krabica 1,20 2,50 - 4

55198 Lamelové dvere Standard biela / antracitová závesná skladacia krabica 0,95 2,20 - 4

tesa® Insect Stop
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	■  Ľahká a rýchla montáž vďaka technológii stropných háčkov tesa 
Powerstrips®

	■ Ľahké odstránenie, bez zanechania zvyškov
	■ Pre jedno - aj dvojlôžkové postele
	■ Vhodná pre stropy do výšky 2,5 m
	■ Umývateľná do teploty 30 °C
	■ Praktický nylonový vak na cesty

Ochrana proti hmyzu okolo vašej postele – zaspite bez starostí a vychutnajte si množstvo čerstvého vzduchu –  
či už doma, alebo na cestách.
Sieťka proti hmyzu tesa® Insect Stop ponúka dekoratívnu ochranu pred hmyzom v domácnosti, aj na cestách.

55836

Kód Popis Farba Balenie m m Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55836 Sieť proti hmyzu nad posteľ biela závesná skladacia krabica 12,50 2,50 - 6

tesa® Insect Stop Hook & Loop
KOMFORTNÁ sieťka proti hmyzu so stropným háčikom
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1 2 3 4

Ochrana pred hmyzom COMFORT značky tesa® ponúka spoľahlivú ochranu pred hmyzom s otvorenými oknami a dverami.

	■ Ľahká montáž vďaka systému Easy-on
	■ Dá sa odstrániť bez stopy vďaka systému Easy-off: Páska Hook & Loop sa dá odstrániť bez zanechania zvyškov
	■ Páska Hook & Loop so silným uchytením a pribaleným lisovacím zariadením
	■ Odolná voči UV žiareniu
	■ Umývateľná pri teplote až do 30 ˚C
	■ Sieťka je použiteľná znovu 

tesa® Insect Stop

Sieť proti hmyzu tesa® Insect Stop 
Hook & Loop rady COMFORT na dvere

Sieť proti hmyzu tesa® Insect Stop 
Hook & Loop rady COMFORT na okná

Sieť proti hmyzu tesa® Insect Stop Hook & 
Loop rady COMFORT na francúzske okná

Aplikácia systému Hook & Loop:

Kód Popis Farba Balenie m m Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55389 Sieť COMFORT pre dvere biela / antracitová závesná skladacia krabica 2 x 0,65 2,20 - 5

55910 Sieť COMFORT pre dvere biela / antracitová závesná skladacia krabica 2 x 0,65 2,20 - 5

55667 Sieť COMFORT pre okná biela / antracitová závesná skladacia krabica 1,00 1,00 - 8

55396 Sieť COMFORT pre okná biela / antracitová závesná skladacia krabica 1,30 1,30 - 8

55388 Sieť COMFORT pre okná biela / antracitová závesná skladacia krabica 1,30 1,50 - 5

55914 Sieť COMFORT pre okná biela / antracitová závesná skladacia krabica 1,70 1,80 - 5

55918 Sieť COMFORT pre francúzske okná biela / antracitová závesná skladacia krabica 1,20 2,40 - 5

Pripevnite pásku Hook & Loop
Sieťku proti hmyzu zatlačte 
na pásku

Jednoducho odrežte potrebnú 
dĺžku

Pre perfektné držanie použite
lisovaciu kefu

55389 / 55910 55667 / 55396 / 55388 / 55914 55918
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tesa® sieť proti hmyzu pre strešné 
okná COMFORT

tesa® náhradná rolka so suchým zipsom  
na ochranu pred hmyzom COMFORT

Ochrana pred hmyzom COMFORT značky tesa® pre strešné 
okná nechá neodbytný hmyz vonku a umožní prúdenie čerstvého 
vzduchu.

	■  Flexibilný systém montáže a elastický gumený pás pre otváranie 
a zatváranie strešných okien

	■  Jednoduché upevnenie na sklonených povrchoch vďaka tech-
nológii tesa Powerstrips®

	■ Dá sa odstrániť bez zanechania zvyškov
	■ Umývateľná pri teplote až do 30 ˚C
	■ Sieťka je použiteľná znovu

S náhradnou rolkou so suchým zipsom na ochranu pred hmyzom 
značky tesa môžete vymeniť siete proti muchám bez zanechania 
stôp.

	■ Samolepiaca prémiová páska so suchým zipsom
	■  Jedinečnú pásku COMFORT so suchým zipsom značky tesa® 

môžete odstrániť z väčšiny povrchov (hliník, PVC a povrchy z 
pevného dreva) bez zanechania zvyškov

	■ Zapletený dizajn háčika poskytuje silné uchytenie sieťky

Kód Popis Farba Balenie m m Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55881 Komfortné vikierové okná biela závesná skladacia krabica 1,20 1,40 - 5

55387 Náhradná rolka so suchým zipsom na ochranu pred hmyzom COMFORT biela závesná skladacia krabica 5,60 - - 22

55881 55387
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Kód Popis Farba Balenie m m Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55033 Sieť pre okná otváranie/zatváranie antracitová závesná skladacia krabica 1,30 1,50 - 5

55806 Sieť s protislnečnou ochranou antracitová-metalická závesná skladacia krabica 1,30 1,50 - 5

Sieť proti hmyzu tesa® Insect Stop 
Hook & Loop OTVORIŤ/ZATVORIŤ

Sieť proti hmyzu tesa® Insect Stop  
Hook & Loop s OCHRANOU PROTI SLNKU na okná

OTVÁRACÍ/ZATVÁRACÍ systém ochrany pred hmyzom značky tesa® 
ponúka flexibilnú ochranu pred hmyzom - keď ju nepotrebujete, 
jednoducho ju zrolujete. Ponúka tiež nekomplikovanú a spoľahlivú 
ochranu pred hmyzom, keď máte otvorené okná.

	■  Ideálne pre okná s okenicami alebo okná v rámoch
	■ Možno kedykoľvek otvoriť a zatvoriť
	■ Ľahká montáž vďaka systému Easy-on
	■  Odstrániteľná bez zanechania stopy pomocou systému  

Easy-off: Páska Hook & Loop sa dá odstrániť bez zanechania 
zvyškov

	■ Umývateľná pri teplote až do 30 ˚C

Systém ochrany pred hmyzom poskytujúci OCHRANU PRED 
SLNKOM značky tesa® poskytuje spoľahlivú ochranu pred hmyzom  
a nepríjemnými účinkami slnečných lúčov, ako je horúčava, žiar  
a UV lúče.

	■  Citeľné zníženie teploty, vďaka vonkajšej strane pokrytej hliníkom
	■ Ideálny tieň pre počítač a TV
	■ Ľahká montáž vďaka systému Easy-on
	■  Odstrániteľná bez zanechania stopy pomocou systému  

Easy-off: Páska Hook & Loop sa dá odstrániť bez 
zanechania zvyškov

	■ Dá sa čistiť navlhčenou tkaninou
	■ Sieťka je použiteľná znovu

tesa® Insect Stop

55033 55806
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Kód Popis Farba Balenie m m Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55679 Sieť STANDARD pre okná biela závesná skladacia krabica 2 x 0,65 2,20 - 15

55679 Sieť STANDARD pre okná antracitová závesná skladacia krabica 2 x 0,65 2,20 - 15

55670 Sieť STANDARD pre okná biela závesná skladacia krabica 1,00 1,00 - 24

55670 Sieť STANDARD pre okná antracitová závesná skladacia krabica 1,00 1,00 - 24

55671 Sieť STANDARD pre okná biela závesná skladacia krabica 1,10 1,30 - 24

55671 Sieť STANDARD pre okná antracitová závesná skladacia krabica 1,10 1,30 - 24

55672 Sieť STANDARD pre okná biela závesná skladacia krabica 1,30 1,50 - 24

55672 Sieť STANDARD pre okná antracitová závesná skladacia krabica 1,30 1,50 - 24

55680 Sieť STANDARD pre okná biela závesná skladacia krabica 1,50 1,80 - 15

55680 Sieť STANDARD pre okná antracitová závesná skladacia krabica 1,50 1,80 - 15

Sieť proti hmyzu tesa® Insect Stop  
Hook & Loop rady STANDARD na dvere

Sieť proti hmyzu tesa® Insect Stop  
Hook & Loop rady STANDARD na okná

Ochrana proti hmyzu STANDARD značky tesa® pre okná a dvere ponúka ochranu pred hmyzom pri otvorených oknách a dverách.

	■ Jednoduchá montáž so samolepiacou lemovacou páskou
	■ Možno ľahko a elegantne orezať na akúkoľvek veľkosť
	■ Bezproblémové otváranie a zatváranie okien
	■ Umývateľná pri teplote až do 30 ˚C

Farby sieťok proti hmyzu:

55670 / 55671 / 55672 / 5568055679

antracitová čierna kvôli dobrej
priehľadnosti biela pre zaslepenie
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tesa Protect®

Povedzte zbohom zvukom vŕzgajúceho nábytku  
a búchajúcich dvierok skriniek s ochrannými pomôckami 
značky tesa®: plsť na zabránenie škrabancom, klzáky na  
koberce, podložky na odstránenie hluku/pošmyknutia  
a ochranné tlmiče nárazov. Nábytok a ostatné predmety 
sa jemne kĺžu cez jemné povrchy, zatiaľ čo sa zásuvky  
a dvere ticho zatvárajú.
 
■ Ochranná plsť proti poškriabaniu tesa® 

■ Ochranné podložky na koberce tesa®

■ Ochranné protihlukové / protišmykové podložky 
tesa® 

■ Ochranné tlmiče nárazov tesa® 

■ Protišmykové pásky tesa®



57

PROTECT

Kód Popis Farba Balenie mm mm Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

57891 Plsť na zabránenie škrabancom biela závesná skladacia krabica 100 80 1 20 240

57891 Plsť na zabránenie škrabancom hnedá závesná skladacia krabica 100 80 1 20 240

57892 Plsť na zabránenie škrabancom biela závesná skladacia krabica Ø 18 - 16 20 240

57892 Plsť na zabránenie škrabancom hnedá závesná skladacia krabica Ø 18 - 16 20 240

57893 Plsť na zabránenie škrabancom biela závesná skladacia krabica Ø 22 - 12 20 240

57893 Plsť na zabránenie škrabancom hnedá závesná skladacia krabica Ø 22 - 12 20 240

57894 Plsť na zabránenie škrabancom biela závesná skladacia krabica Ø 26 - 9 20 240

57894 Plsť na zabránenie škrabancom hnedá závesná skladacia krabica Ø 26 - 9 20 240

57892 / 57893 / 57894

Ochranné protihlukové/protišmykové podložky Ochranné protihlukové/protišmykové podložky

Plsť na zabránenie škrabancom značky tesa® môžete použiť na ochranu chúlostivých povrchov alebo uľahčenie presunu 
predmetov cez jemné povrchy.

	■ Chráni drevo, sklo, parkety, laminát a dlaždice
	■ Narezaná vopred v rôznych veľkostiach alebo si ju môžete narezať podľa potreby
	■ Dostupná v bielej a hnedej farbe

57891
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PROTECT

57896 57898 57899

Ochranné podložky  
na koberce tesa®

Ochranné protihlukové/ 
protišmykové podložky tesa®

Ochranné tlmiče  
nárazov tesa®

Samolepiace plastové podložky na koberce 
značky tesa chránia koberce a uľahčujú 
presúvanie ťažkých predmetov.

	■ Uľahčujú presúvanie nábytku
	■ Robustný plast
	■ Dostupné v bielej farbe

Ochranné protihlukové/protišmykové 
podložky tesa chránia jemné povrchy, 
bránia predmetom v skĺznutí, posunutí 
alebo poškodení a znižujú hluk pri  
zatváraní dverí alebo zásuviek. 

	■ Bránia skĺznutiu alebo pohybu predmetov
	■  Znižujú hluk pri zatváraní dvierok alebo 

zásuviek
	■ Chránia povrchy pred škrabancami
	■ Samolepiace 
	■ Priehľadná

Ochranné tlmiče nárazov značky tesa 
poskytujú ochranu miestam, kde je nutná 
absorpcia nárazov.

	■  Bránia poškodeniam napr. od kľučiek na 
dverách

	■ Samolepiace
	■ Dostupná v bielej a hnedej farbe

Kód Popis Farba Balenie mm mm Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

57896 Klzáky na koberce biela závesná skladacia krabica Ø 22 - 8 20 240

57898 Podložky na odstránenie hluku/šmýkania priehľadná závesná skladacia krabica Ø 8 - 28 20 240

57899 Ochranné tlmiče nárazov biela závesná skladacia krabica 10 10 8 20 240

57899 Ochranné tlmiče nárazov hnedá závesná skladacia krabica 10 10 8 20 240

tesa Protect®
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55587 / 55589 / 55588 55586

Protišmyková páska tesa® Protišmykové pásy tesa®

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

55587 Protišmyková páska čierna obrysové 5 25 6 72

55587 Protišmyková páska priehľadná obrysové 5 25 6 72

55589 Protišmyková páska čierna obrysové 15 25 6 72

55588 Protišmyková páska čierna obrysové 5 50 6 36

55586 Protišmykové pásy čierna blister 4 x 0,60 20 12 72

Protišmyková páska značky tesa® je ideálnou ochranou pred nehodami na schodoch, rampách, rebríkoch, lodiach  
a ostatných klzkých povrchoch.

	■ Extrémne silná a trvanlivá páska
	■ Dostupné tiež ako fluoreskujúce (denná žiara)Veľmi vysoká priľnavosť
	■ Možno ju trhať rukou
	■ Odolná voči vode, teplotám, UV žiareniu a čistiacim prostriedkom

tesa® Anti-Slip Tapes 
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tesa Auto ®

Sortiment tesa Auto® ponúka spoľahlivé riešenia na ochranu 
a opravy vášho vozidla, aby ste sa v ňom cítili pohodlne. 
Ochranné výrobky dajú vášmu vozidlu pôvabný a uprataný 
vzhľad, zatiaľ čo opravárske pásky vám pomôžu udržať vaše 
vozidlo v pohybe – v každej situácii. Upevňovacie výrobky 
vám pomôžu usporiadať váš interiér a batožinový priestor.

■ tesa Auto ® Protect

■ tesa Auto ® Repair

■ tesa Auto ® Fix
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1 2 3 4 5 6

tesa Auto ® Protect Anti 
Scratch® – dvere a zrkadlá

59931

Prakticky neviditeľné, predrezané a samolepiace podložky ponúkajú pre vaše vozidlo trvalú ochranu proti škrabancom, odieraniu, korózii  
a úlomkom kameňov a dajú sa veľmi ľahko namontovať.

	■ Ochrana pred škrabancami, odieraním, koróziou a úlomkami kameňov
	■ Prakticky neviditeľná na všetkých farbách lakov vozidiel
	■ Jednoduchá montáž vďaka systému „Easy on Film“
	■ Vynikajúca prispôsobivosť
	■ Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu a teplote
	■ Vynikajúca odolnosť proti chemickým látkam
	■ Dá sa umývať v autoumyvárňach a vysokotlakovými čističmi
	■ Pôvodne vyvinuté pre automobilový priemysel
	■ Nežltne

tesa Auto ® Protect Anti 
Scratch® – nárazníky

tesa Auto ® Protect Anti 
Scratch® Univerzálna S

tesa Auto ® Protect Anti 
Scratch® Univerzálna XL

59932 59933 59934

Kód Popis Farba Balenie cm cm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

59931 Anti Scratch® – dvere a zrkadlá priehľadná blister 15 2 6 72

59932 Anti Scratch® – nárazníky priehľadná blister 24 5 6 72

59933 Anti Scratch® Univerzálna priehľadná blister 15 10 6 72

59934 Anti Scratch® Univerzálna priehľadná blister 120 9,6 6 48
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Ľahká montáž:
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tesa Auto ®

59941

tesa Auto ® Protect Anti Shock®

Univerzálny
tesa Auto ® Protect Anti Shock®

Flexibilný
tesa Auto ® Protect Anti Shock®

Na dvere

5994359942

Samolepiace podložky určené na ochranu laku vozidla pred nárazmi sa dajú rýchlo namontovať na nebezpečné miesta vo vašej garáži,
prístrešku alebo parkovacom mieste. Vďaka trom rôznym veľkostiam ponúka značka tesa riešenia pre rovné povrchy, rohy a okrúhle stĺpy.

	■ Ochrana proti škrabancom a poškodeniam laku vozidla
	■ Ľahká montáž
	■ Mimoriadne silné prilepenie
	■ Prilepia sa prakticky na všetky povrchy
	■ Vizuálna orientačná pomôcka pri parkovaní
	■ Zvýraznia nebezpečné miesta
	■ Dajú sa narezať na požadované rozmery

	■ Obsahuje skosený orezávač s uhlom 90°
	■ Na rohy a rovné povrchy

	■ Vybavené pozdĺžnymi rezmi
	■ Na stĺpiky a rovné povrchy

	■ Na rovné povrchy

Kód Popis Farba Balenie cm cm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

59941 Anti Shock® Univerzálny červená-biela závesná skladacia krabica 30 20 4 16

59942 Anti Shock® Flexibilný červená-biela závesná skladacia krabica 40 30 6 36

59943 Anti Shock® Na dvere 2 ks. červená-biela závesná skladacia krabica 50 15 6 36
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Anti Scratch® 
na nárazníky

	■  Ideálna na blatníky  
a nárazníky

	■ Vynikajúca prispôsobivosť
	■ 2 x 24 cm x 5 cm Flexibilný penový 

nárazník
Anti Shock®

	■  Na stĺpiky a rovné 
povrchy

	■  Prilepí sa takmer 
na všetky povrchy

	■ 40 cm x 30 cm

Penový nárazník 
Anti Shock® na dvere

	■ Na rovné povrchy 
	■  Prilepí sa takmer na 

všetky povrchy
	■ 2 x 50 cm x 15 cm

Univerzálna ochranná fólia
Anti Scratch® veľkost S

	■  Na vložky kľučiek dverí,  
blatníky a nárazníky

	■ Vynikajúca prispôsobivosť
	■ 2 x 15 cm x 10 cm

Univerzálna ochranná fólia 
Anti Scratch® veľkost XL

	■  Na lišty batožinového priestoru, 
stupačky a okrajové hrany kapoty

	■ Dá sa rezať
	■ 120 cm x 9,6 cm

Univerzálny penový 
nárazník  
Anti Shock®

	■  Na rohy a rovné 
povrchy

	■  Prilepí sa takmer na 
všetky povrchy

	■ 30 cm x 20 cm

Sortiment tesa Auto ® Protect: nekompromisná sila značky tesa teraz aj pre vozidlá

tesa Anti Shock® 
Trvalá ochrana pred škrabancami a poškodeniami laku

tesa Anti Scratch® 
Neviditeľná ochrana pred odieraním, koróziou a úlomkami kameňov

Anti Scratch® 
na dvere a zrkadlá

	■ Na okraje dverí a spätné zrkadlá
	■ Vynikajúca prispôsobivosť
	■ 2 x 15 cm x 2 cm
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Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

59961 Univerzálna páska Repair čierna obrysové 10 50 6 36

59962 Transparentná páska Repair priehľadná obrysové 10 48 6 36

59963 Hliníková páska Repair hliník obrysové 10 50 6 36

Univerzálna páska 
tesa Auto ® Repair

Transparentná páska 
tesa Auto ® Repair

Hliníková páska 
tesa Auto ® Repair

tesa Auto ® 

Univerzálna páska tesa Auto® Repair je 
vhodná na mnohé krátkodobé opravy vášho 
vozidla, ako je napr. upevnenie uvoľnených 
dielov alebo opravy roztrhnutých plátených 
sklápacích striech. 

	■  Veľmi dobrá priľnavosť na všetkých 
typoch povrchov 

	■  Vysoká odolnosť proti poveternostným 
vplyvom

	■ Da sa odtrhnúť rukou 
	■ Bez rozpúšťadiel 

59961 5996359962

Transparentná páska tesa Auto® Repair je
ideálna páska na krátkodobé upevnenie 
prasknutého skla, uvoľnených dielov na 
vašom vozidle alebo roztrhnutých zadných 
plastových okien.

	■  Vynikajúca priľnavosť na mnohých typoch 
povrchov

	■  Odolná voči vode, zriedeným kyselinám 
a zásadám

	■  Odolná voči teplotným zmenám od  
-28 °C do +65 °C

	■  Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu 
a poveternostným vplyvom

Hliníková páska tesa Auto® Repair je 
odolná páska na krátkodobé opravy vášho 
vozidla.

	■ Prekryje poškodený lak vozidla
	■  Opraví praskliny na karosérii alebo na 

výfukovom potrubí (iba koncovky výfuku)
	■ Tepelná odolnosť od -40 °C do +140 °C
	■ Odolná voči vode, olejom a mazivám
	■ Vysoká odolnosť proti starnutiu
	■ Vysoká lepiaca sila

Produkty tesa® sú testované produkty s osvedčenou kvalitou, ktoré nepretržite podliehajú prísnej kontrole. Dosiahnete optimálne výsledky, ak pracujete na suchých bezprašných povrchoch a pevne zatlačíte 
na pásku. Aby ste zistili, či je páska vhodná pre vaše špecifické použitie, výslovne odporúčame, aby ste ju najskôr otestovali na malých povrchoch. Keďže nemáme žiadny vplyv na vaše individuálne pracovné 
podmienky alebo vlastnosti všetkých druhov materiálu, nemôže vzniknúť žiadny nárok z prehlásení uskutočnených v týchto informáciách k produktom.
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tesa Auto ® Fix  
Obojstranné vankúšiky

Izolačná páska 
tesa Auto ® Repair

59951

Spoľahlivá lepiaca páska na izolácie,
balenie a spájanie elektrických vodičov a
a káblov vo vašom vozidle. 

	■ Na izoláciu a spájanie elektrických káblov
	■ Spomaľuje horenie
	■  Ľahko sa ovíja a tvaruje okolo nerovných 

povrchov
	■  Bezpečná ochrana elektrického napätia 

až do 6000 V
	■ Certifikované podľa normy IEC 454-3-1

tesa Auto ® Fix 
Samolepiace suché zipsy

5995259964

Protišmykové podložky: 

Trvalé protišmykové podložky na 
upevnenie predmetov, ako sú napríklad 
mobilné telefóny alebo satelitné navigačné 
zariadenia.

	■  Nekompromisne vysoká úroveň adhézie 
pre bezpečné prilepenie

	■  Veľmi dobrá adhézia na PP, PVC a ABS 
plastoch (materiály prevažne používané 
na prístrojových doskách)

	■ Tepelná odolnosť až do +80 °C
	■ Vysoká odolnosť proti UV žiareniu
	■ Absorbuje nárazy

Páska Hook & Loop: 

Páska Hook & Loop na upevňovanie 
predmetov vo vašom batožinovom
priestore, ktoré musia byť pripravené po 
ruke, ako napr. lekárničky a výstražné 
trojuholníky. Predmety môžete upevniť 
priamo ku koberčeku alebo k akémukoľvek 
inému povrchu v batožinovom priestore. 

	■ Veľmi dobrá adhézia na PP a PE plastoch
	■  Dobrý výkon na všetkých ostatných 

druhoch povrchov
	■ Tepelná odolnosť od -30 °C do +60 °C
	■ Rezateľné
	■ 1 000 otvorení a zatvorení

Výrobky tesa Auto® Fix – spoľahlivé riešenia pre lepšie usporiadanie vecí vo vašom vozidle.

Kód Popis Farba Balenie cm cm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo 
veľkom balení

59964 Izolačná páska Repair, 2 kusy čierna-červená blister 1000 1,5 7 42

59951 Fix Obojstranné vankúšiky,  2 x L 

2 x S

čierna blister 4,0

1,6

2,8

2,8

6 96

59952 Fix Samolepiace suché zipsy čierna závesná skladacia krabica 60 3,8 6 48
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Sortiment tesa ecoLogo®

Všetky hobby a kancelárske výrobky značky tesa so štítkom tesa ecoLogo® sa skladajú 
hlavne z recyklovaných alebo biologických surovín, sú bez rozpúšťadiel a sú zabalené v 
materiáloch s takým podielom obnoviteľných alebo recyklovaných látok, ako je len možné. 
Pre spoločnosť je to logický krok:  
Uvedením sortimentu ecoLogo® podnikla spoločnosť tesa ďalší krok vo svojom dlhoročnom 
záväzku voči životnému prostrediu a uviedla túto filozofiu do praxe aj na úrovni výrobku. 
Všetky výrobky tesa ecoLogo® spĺňajú rovnaké náročné kritériá kvality, ako konvenčné rady 
výrobkov značky tesa, pričom zároveň spĺňajú požiadavky noriem DIN EN ISO 14021 pre 
ekologické výrobky.

■ Sortiment kancelárskych výrobkov tesa ecoLogo®

■ Sortiment hobby výrobkov tesa ecoLogo®
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ecoLogo®

Environmental goals 2007 to 2012

Use of solvents

CO2 emission

-15 %

-10 %

Environmentálne ciele – 2007 až 2012

Ekologicky konzistentní a úspešní – s novou značkou tesa ecoLogo®:

Dobré pre životné prostredie:
■ Z veľkej miery recyklované alebo organické materiály
■ Lepiaca zložka bez rozpúšťadiel
■ Recyklované alebo obnoviteľné obalové materiály v čo najväčšom možnom rozsahu

Dobré výsledky:
■ Obvyklá vysoká kvalita značky tesa®

■ Súlad s normou DIN EN ISO 14021 pre normy ekologických výrobkov

Riešenie priaznivé k zdrojom

Jedným zo strategických cieľov 
spoločnosti tesa je vývoj a používanie 
inovatívnych výrobných procesov bez 
použitia rozpúšťadiel.

Ekologicky priaznivejšie dodávanie

Spoločnosť tesa je členom skupiny GLOBAL 
COMPACT, iniciatívy Organizácie spojených národov 
= zoskupenia činností založených na princípoch 
spoločnosti a ochrany životného prostredia.

•  Dodávatelia spoločnosti tesa sú tiež povinní  
dodržiavať tieto princípy

Netoxické zložky

Spoločnosť tesa používa suroviny, ktoré 
prispievajú k ekologickým hodnotám:

•  Materiály neutrálne pre životné prostre-
die, ako napr. PET a PP namiesto PVC

•  Lepiace zložky bez rozpúšťadiel
•  Obnoviteľné suroviny
•  Žiadne zmäkčovače
•  Žiadne ťažké kovy

Nevyhadzujte, zužitkujte znovu

Spoločnosť tesa neustále hľadá nové  
spôsoby, ako urobiť naše výrobky 
udržateľnejšie. Napríklad:

• Recyklovateľné
• Vyrobené z recyklovaných materiálov
• Vyrobené z biologických materiálov
• Obaly, ktoré sa dajú kompostovať

Spoločnosť tesa vyvinula program riadenia výroby, sieť dodávateľov a výrobkov, aby
pokračovala v napĺňaní cieľov v oblasti ochrany životného prostredia.

So
rt

im
en

t 
ec

oL
og

o®
 p

ri
at

eľ
sk

ý 
 

k 
ži

vo
tn

ém
u 

pr
os

tr
ed

iu

Spotreba energie - 10% Emisie CO2 - 10%

Odpad - 5% Používanie rozpúšťadiel - 15%
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tesa ecoLogo®

Sortiment kancelárskych výrobkov tesa ecoLogo®

Sortiment hobby výrobkov tesa ecoLogo®
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ecoLogo®

Kód Sortiment kancelárskych výrobkov tesa ecoLogo® g/m : mm Balenie Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57035 tesafilm® ECO & CLEAR ecoLogo® 10 m : 15 mm závesná sklopná krabica 12 144

57043 tesafilm® ECO & CLEAR ecoLogo® 33 m : 19 mm závesná sklopná krabica 10 120

57074 tesafilm® ECO & CLEAR ecoLogo® 33 m : 19 mm kancelársky priestor - 12

57968 tesafilm® ECO & CLEAR ecoLogo® + ručný odvíjač Easy Cut ecoLogo® 33 m : 19 mm blister 7 42

57180 Papierová páska tesapack® ecoLogo® 50 m : 50 mm označená štítkom 6 36

55337 Papierová páska tesapack® ecoLogo® 3 x 50 m : 50 mm označená štítkom 1 18

59840 Korekčný roller ecoLogo®, s vymeniteľnou náplňou 14 m : 4.2 mm závesná sklopná krabica 5 80

59880 Korekčný roller ecoLogo®, s vymeniteľnou náplňou 14 m : 8.4 mm závesná sklopná krabica 5 80

59841 Korekčný roller ecoLogo®, náplň 14 m : 4.2 mm závesná sklopná krabica 5 80

59881 Korekčný roller ecoLogo®, náplň 14 m : 8.4 mm závesná sklopná krabica 5 80

59971 Korekčný roller ecoLogo®, s vymeniteľnou náplňou 14 m : 4.2 mm blister 5 100

59981 Korekčný roller ecoLogo®, s vymeniteľnou náplňou 14 m : 8.4 mm blister 5 100

59976 Korekčný roller ecoLogo®, náplň 14 m : 4.2 mm blister 5 100

59986 Korekčný roller ecoLogo®, náplň 14 m : 8.4 mm blister 5 100

59100 Permanentný roller ecoLogo®, s vymeniteľnou náplňou 14 m : 8.4 mm závesná sklopná krabica 5 80

59110 Permanentný roller ecoLogo®, náplň 14 m : 8.4 mm závesná sklopná krabica 5 80

59151 Permanentný roller ecoLogo®, s vymeniteľnou náplňou 14 m : 8.4 mm blister 5 100

59156 Permanentný roller ecoLogo®, náplň 14 m : 8.4 mm blister 5 100

57272 Lepidlo Easy Stick® ecoLogo® 12 g blok 12 144

57030 Lepidlo Easy Stick® ecoLogo® 25 g blok 12 144

57024 Lepidlo ecoLogo® 10 g blok 24 432

57026 Lepidlo ecoLogo® 20 g blok 12 192

57028 Lepidlo ecoLogo® 40 g blok 12 192

Kód Sortiment hobby výrobkov tesa ecoLogo® g/m : mm Balenie Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

56250 Presná exteriérová maskovacia páska ecoLogo® 25 m : 25 mm obrysové 12 72

56260 Presná citlivá maskovacia páska ecoLogo® 25 m : 25 mm obrysové 12 72

56270 Presná interiérová maskovacia páska ecoLogo® 25 m : 25 mm obrysové 12 72

05281 Prémiová klasická maskovacia páska ecoLogo® 50 m : 19 mm obrysové 16 96

05282 Prémiová klasická maskovacia páska ecoLogo® 50 m : 30 mm obrysové 10 60

05284 Prémiová klasická maskovacia páska ecoLogo® 50 m : 50 mm obrysové 6 36

56362 Flexibilná maskovacia páska ecoLogo® 25 m : 30 mm obrysové 10 60

05286 Univerzálna maskovacia páska ecoLogo® 50 m : 19 mm bočný štítok 16 96

05278 Univerzálna maskovacia páska ecoLogo® 50 m : 25 mm bočný štítok 12 72

05287 Univerzálna maskovacia páska ecoLogo® 50 m : 30 mm bočný štítok 10 60

05279 Univerzálna maskovacia páska ecoLogo® 50 m : 38 mm bočný štítok 8 48

05288 Univerzálna maskovacia páska ecoLogo® 50 m : 50 mm bočný štítok 6 36

57011 Easy Cover® ecoLogo®, papier + maskovacia páska 25 m : 180 mm náplň 6 48
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Samolepiace transparentné pásky a odvíjače tesafilm®

Rozsiahla škála tesafilm® bola navrhnutá pre rozmanité požiadavky a použitie.  
Dostupné v rôznych dĺžkach a šírkach s odvíjačom alebo bez neho.

■ priehľadná – špičková kvalita s vysokou priehľadnosťou

■ neviditeľná – pre použitie na dokumenty

■ ekologické a jasné – 100% kvalita, 100% recyklovaný plast

■ štandardná – vhodná na mnoho použití

■ rukou odtrhnuteľná – rýchle riešenie bez odvíjača

■ obojstranné – pre všetky obojstranné použitia

■ ručné a stolové odvíjače

Vždy, keď uvidíte  -symbol si 
môžete byť istí, že používate výrobok, ktorý 
je priaznivý pre životné prostredie: bez 
rozpúšťadiel a vyrobený s vysokým podielom 
biologických materiálov. Toto je súčasť 
stratégie spoločnosti tesa pre udržateľnosť.
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FILM

Špičková kvalita a vysoká priehľadnosť pásky tesafilm® je ideálna na neviditeľné spojenia, upevnenie, opravy, fixáciu a balenie.

	■ Obzvlášť priehľadná
	■ Na mnohých povrchoch neviditeľná
	■ Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
	■ Silná priľnavosť
	■ Vysoká odolnosť proti starnutiu
	■ Tiché odvíjanie
	■ PP fólia a lepidlo bez rozpúšťadiel
	■ Vhodná na použitie vo všetkých odvíjačoch tesafilm®

57935 / 57937 / 5793957927 / 57928 / 57934

tesafilm® priehľadná Priehľadná páska tesafilm® s odvíjačom Easy Cut

Kód Popis Balenie Obsah m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57927 tesafilm® priehľadná závesná sklopná krabica 1 kotúč 10 19 10 120

57928 tesafilm® priehľadná závesná sklopná krabica 1 kotúč 33 19 10 120

57934 tesafilm® priehľadná kotúč 6 kotúčov 33 19 - 24

57935 tesafilm® priehľadná závesná karta 1 kotúč + jednorazový odvíjač 10 19 10 60

57937 tesafilm® priehľadná blister 2 kotúče + mini odvíjač červeno/modrý 10 19 9 54

57939 tesafilm® priehľadná blister 1 kotúč + odvíjač Easy Cut, priehľadné 33 19 7 42
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Kód Popis Balenie Obsah m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57335 tesafilm® neviditeľná závesná sklopná krabica 1 kotúč 10 19 10 120

57312 tesafilm® neviditeľná závesná sklopná krabica 1 kotúč 33 19 10 120

57333 tesafilm® neviditeľná zmršťovacia fólia 6 kotúčov 33 19 1 24

57477 tesafilm® neviditeľná blister 1 kotúč 33 19 12 72

57414 tesafilm® neviditeľná blister 1 kotúč + ručný odvíjač Easy Cut 33 m 33 19 7 42

57660 tesafilm® neviditeľná blister 1 kotúč + jednorazový odvíjač 10 19 10 60

57857 tesafilm® neviditeľná blister 2 kotúče + mini odvíjač červeno/modrý 10 19 9 54

tesafilm®  
neviditeľná

Neviditeľná páska tesafilm®

s odvíjačom Easy Cut
Neviditeľná páska tesafilm®

s miniodvíjačom

Neviditeľná páska tesafilm® pre nenápadné spájanie a opravy dokumentov a rukopisov.

	■ Takmer neviditeľná na mierne farebnom papieri
	■ Dá sa na ňu písať takmer každým perom
	■ Ľahká manipulácia
	■ Neviditeľná na fotokópiách
	■ Vysoká odolnosť proti starnutiu
	■ Tiché odvíjanie
	■ Ľahké a rýchle odstránenie z pevných povrchov
	■ PP fólia a lepidlo bez rozpúšťadiel
	■ Vhodná na použitie vo všetkých odvíjačoch tesafilm®

57335 / 57312 / 57333 / 57477 57414 / 57660 57857

Samolepiace transparentné pásky a odvíjače tesafilm®
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FILM

Kód Popis Balenie Obsah m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57035 tesafilm® eco & clear ecoLogo® závesná sklopná krabica 1 kotúč 10 15 12 144

57043 tesafilm® eco & clear ecoLogo® závesná sklopná krabica 1 kotúč 33 19 10 120

57074 tesafilm® eco & clear ecoLogo® krabica 8 kotúčov 33 19 - 12

57968 tesafilm® eco & clear ecoLogo® blister 1 kotúč + odvíjač Easy Cut, zelené 33 m 33 19 7 42

Spoľahlivá páska tesafilm® je teraz k dispozícii aj v recyklovanej, k životnému prostrediu priaznivej verzii: 100% kvalita, 100% recyklovateľný plast.

	■ Film a jadro sú vyrobené zo 100% recyklovateľného plastu
	■ Lepidlá bez rozpúšťadiel
	■ Priehľadne jasná kvalita
	■ Takmer neviditeľná na väčšine povrchov
	■ Vysoká odolnosť proti starnutiu
	■ Tiché odvíjanie
	■ Obal: 80% recyklovateľný kartón
	■ Vhodná na použitie vo všetkých odvíjačoch tesafilm®

tesafilm® eco & clear ecoLogo® tesafilm® eco & clear s odvíjačom Easy Cut ecoLogo®

 5796857035 / 57043 / 57074
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57224 / 57380 / 57381 / 57382 57385 57205 57386 / 57387 / 57388

tesafilm®  
štandardná

Štandardná páska tesafilm® 
v závesnom obale

Štandardná páska  
tesafilm® s miniodvíjačom

Komín štandardnej pásky 
tesafilm®

Samolepiaca páska na všeobecné účely s dobrými lepiacimi vlastnosťami.

	■ Priehľadná
	■ Dobrá priľnavosť
	■ Vysoká odolnosť proti starnutiu
	■ Ľahké odvíjanie
	■ PP fólia a lepidlo bez rozpúšťadiel
	■ Vhodná na použitie vo všetkých odvíjačoch tesafilm®

Kód Popis Balenie Obsah m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57380 tesafilm® štandardná krabička 50 sáčkov 10 15 50 400

57224 tesafilm® štandardná krabička 40 sáčkov 10 19 40 320

57381 tesafilm® štandardná krabička 30 sáčkov 33 15 30 240

57382 tesafilm® štandardná krabička 10 sáčkov 66 15 10 120

57385 tesafilm® štandardná zmršťovací obal 4 kotúče 33 15 - 40

57205 tesafilm® štandardná zmršťovací obal 1 kotúč + mini odvíjač, červeno/modrý 10 19 16 144

57386 tesafilm® štandardná komín 10 kotúčov 10 15 - 80

57387 tesafilm® štandardná komín 10 kotúčov 33 15 - 48

57388 tesafilm® štandardná komín 10 kotúčov 66 15 - 12

Samolepiace transparentné pásky a odvíjače tesafilm®
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FILM

57910 / 5791257520

tesafilm® rukou odtrhnuteľná tesafilm® obojstranná

Rukou odtrhnuteľná páska tesafilm® je ideálna na širokú škálu 
rýchleho použitia v domácnosti a v kancelárii.

	■ Trhateľná rukou, okraje sa ľahko trhajú
	■ Priehľadná
	■ Spoľahlivá priľnavosť
	■ Vysoká odolnosť proti starnutiu
	■ Ľahké odvíjanie
	■ PP fólia a lepidlo bez rozpúšťadiel

Obojstranná páska tesafilm® pracuje spoľahlivo na všetkých prácach 
pri spájaní obojstranných papierov a kartónov.

	■ Obojstranne lepiaca
	■ Priehľadná
	■ Dobrá priľnavosť
	■ Vysoká odolnosť proti starnutiu
	■ Ľahké odvíjanie
	■ PP fólia

Kód Popis Balenie Obsah m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57520 tesafilm® rukou odtrhnuteľná blister 1 kotúč 25 19 6 72

57910 tesafilm® obojstranná závesná sklopná krabica 1 kotúč 7,5 12 12 144

57912 tesafilm® obojstranná závesný blister 1 kotúč + jednorazový odvíjač 7,5 12 10 80
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Kód Popis Balenie Farba m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57444 Veľký ručný odvíjač Easy Cut nezabalený, označený štítkom červený/modrý na kotúče až do dĺžky 33 m 33 19 6 48

57446 Veľký ručný odvíjač Easy Cut nezabalený, označený štítkom priehľadný na kotúče až do dĺžky 33 m 33 19 6 48

57944 Veľký ručný odvíjač Easy Cut nezabalený, označený štítkom čierny na kotúče až do dĺžky 33 m 33 19 6 48

Veľký ručný odvíjač  
tesa® Easy Cut

Inovatívny, ergonomicky navrhnutý, dopĺňateľný ručný odvíjač tesa® Easy Cut  
na presné rezy a vysokú funkčnosť.

	■ Zúbkovaná čepeľ pre čisté rezy
	■ Inovatívny tvar umožňujúci ľahké uchopenie tesafilm®

	■ Ľahké dopĺňanie
	■ Pre všetky šírky kotúčov až do 19 mm
	■ Prázdny, páska tesafilm® nie je pribalená

57446 / 57444 / 57944

Samolepiace transparentné pásky a odvíjače tesafilm®
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FILM

Kód Popis Balenie Farba m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57430 Ekonomický stolový odvíjač Easy Cut skladacia krabica čierny na kotúče až do dĺžky 33 m 33 19 - 18

57431 Ekonomický stolový odvíjač Easy Cut skladacia krabica čierny na kotúče až do dĺžky 66 m 66 25 - 6

Ekonomický stolový odvíjač
tesa® Easy Cut

Praktický ekonomický stolový odvíjač tesa® Easy Cut určený na použitie v kanceláriách  
a v domácnosti.

	■ Zúbkovaná čepeľ pre čisté rezy
	■ Protišmyková podložka
	■  57430: pre všetky šírky roliek až do 19 mm  57431: pre všetky šírky roliek až do 25 mm
	■ Prázdny, páska tesafilm® nie je pribalená

57430 / 57431
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Baliace pásky a odvíjač tesapack®

Baliace pásky tesapack® predstavujú 
širokú škálu individuálnych riešení 
na bezpečné a efektívne lepenie 
všetkých druhov balíkov a balení.

■ ecoLogo® – pre obaly priaznivé k 
životnému prostrediu

■ veľmi silné – na balenie a viazanie 
ťažkých predmetov

■ silné – na lepenie stredne ťažkých kartónov

■ štandardné – na lepenie ľahkých kartónov

■ ručný odvíjač – pre pohodlné lepenie

■ výrobky tesa® Signal – na označovanie 
predmetov, balíkov a prekážok

Vždy, keď uvidíte  -symbol si 
môžete byť istí, že používate výrobok, 
ktorý je priaznivý pre životné prostredie: 
bez rozpúšťadiel a vyrobený s vysokým 
podielom biologických materiálov. Toto 
je súčasť stratégie spoločnosti tesa pre 
udržateľnosť.
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PACK

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

58153 Páska eco & strong ecoLogo® priehľadná nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

58154 Páska eco & strong ecoLogo® hnedá nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

58155 Páska eco & strong ecoLogo® hnedá, s potlačou nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

58156 Páska eco & strong ecoLogo® zelená, s potlačou nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

57180 Papierová páska ecoLogo® hnedá nezabalená, označená štítkom 50 50 6 36

55337 Papierová páska ecoLogo® - 3 kotúče hnedá kotúč 50 50 - 18

57180 / 5533758153 / 58154 / 58155 / 58156

tesapack® eco & strong ecoLogo® Papierová páska tesapack® ecoLogo® 

Odolná a k životnému prostrediu priateľská páska na lepenie 
kartónov značky tesa® určená na bezpečné zabalenie. 100% kvalita, 
100% recyklovateľný plast.

	■ Silná zadná strana z PP vyrobená zo 100% recyklovaného plastu
	■ Jadro vyrobené zo 100% recyklovaného kartónu
	■ Štítok vyrobený z papiera
	■ Lepidlo bez rozpúšťadiel s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu
	■ Vysoká bezpečnosť prilepenia
	■ Tiché odvíjanie
	■  Vhodná na použitie vo všetkých ručných odvíjačoch tesapack®

Odolná a k životnému prostrediu priateľská páska na lepenie 
kartónov značky tesa® určená na lepenie kartónov, krabíc, obálok 
vyrobených z rovnakého materiálu.

	■ Baliaca páska so 60% podielom biologických zložiek
	■ Silná zadná strana vyrobená z nebieleného papiera
	■ Jadro vyrobené zo 100% recyklovaného kartónu
	■ Vrstvenie vyrobené z 80% recyklovaného kartónu
	■ Lepidlo bez rozpúšťadiel
	■ Dobrá bezpečnosť prilepenia
	■ Trhateľná rukou
	■  Vhodná na použitie vo všetkých ručných odvíjačoch tesapack®
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Pevná páska tesapack®

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57176 Veľmi pevná páska (PVC) priehľadná nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

57177 Veľmi pevná páska (PVC) hnedá nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

64014 Transparentná pevná páska (PP) priehľadná nezabalená, označená štítkom 66 38 8 48

64014 Pevná páska (PP) hnedá nezabalená, označená štítkom 66 38 8 48

64014 Transparentná pevná páska (PP) priehľadná nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

64014 Pevná páska (PP) hnedá nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

64014

Lepiaca páska na kartón s overenou kvalitou značky tesa® na stredne 
ťažké balíky a balenia.

	■ PP kvalita
	■ Rovnomerné, tiché odvíjanie
	■ Lepidlo bez rozpúšťadiel
	■  Vhodné na používanie vo všetkých ručných odvíjačoch značky tesa®

	■ Dostupná v hnedej a priehľadnej farbe

Baliace pásky a odvíjač tesapack®

tesapack® veľmi pevná

57176 / 57177

Osvedčená prémiová kvalita pások značky tesa® na lepenie a balenie.

	■ Zadná strana z PVC s vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu
	■ Prírodné kaučukové lepidlo zaisťuje vynikajúcu priľnavosť
	■ Vysoká bezpečnosť prilepenia
	■ Na balenie a viazanie ťažkých predmetov
	■ Tiché odvíjanie
	■  Vhodná na použitie vo všetkých dostupných ručných odvíjačoch 

tesapack®
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PACK

04263 / 04280

tesapack® štandard

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

04263 Priehľadná štandardná (PP) priehľadná nezabalená, označená štítkom 66 48 6 36

04263 Originálna štandardná (PP) hnedá 6 kotúčov, kotúč 66 48 6 36

04263 Priehľadná štandardná (PP) hnedá nezabalená, označená štítkom 66 48 6 36

04263 Originálna štandardná (PP) priehľadná 6 kotúčov, kotúč 66 48 6 36

04280 Priehľadná štandardná (PP) priehľadná nezabalená, označená štítkom 66 48 6 36

04280 Originálna štandardná (PP) hnedá 6 kotúčov, kotúč 66 48 6 36

04280 Priehľadná štandardná (PP) hnedá nezabalená, označená štítkom 66 48 6 36

04280 Originálna štandardná (PP) priehľadná 6 kotúčov, kotúč 66 48 6 36

Lepiaca páska na kartóny tesa® so štandardnou kvalitou určená na  
ľahké až stredne ťažké balíky a balenia.

	■ PP kvalita
	■ Ľahké odvíjanie
	■ Vhodné na používanie vo všetkých ručných odvíjačoch značky tesa®

	■ Dostupná v hnedej a priehľadnej farbe
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	■ Robustný kovový rám
	■ Kryt čepele pre bezpečné používanie (ochrana pred zranením)
	■ Nastaviteľné ovládanie napnutia
	■ Prázdny, bez pásky tesapack®

Baliace pásky a odvíjač tesapack®

06300

Ručný odvíjač tesa® usporný

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

06300 Ručný odvíjač usporný skladacia krabica až do 66 50 - 20

Ručný odvíjač tesa® pre bezpečné, čisté a pohodlné lepenie všetkých druhov balíkov.



83

SIGNAL

Vysokovýkonná páska značky tesa na 
označovanie predmetov a prekážok.

	■  Zadná strana z PVC s vysokou  
odolnosťou proti roztrhnutiu

	■  Lepidlo z prírodného kaučuku zaisťuje 
vynikajúce prilepenie

	■  Na označovanie prekážok a  
nebezpečných miest

	■ Tiché odvíjanie
	■  Farebné kódovanie podľa nariadenia EÚ 

o označovaní
	■  Vhodná na použitie vo všetkých  

dostupných ručných dávkovačoch 
tesapack®

Výkonná páska značky tesa na označovanie
predmetov a prekážok.

	■ Silná zadná strana z PP
	■  Lepidlo bez rozpúšťadiel s vysokou 

odolnosťou voči UV žiareniu
	■  Na označovanie prekážok a 

nebezpečných miest
	■ Tiché odvíjanie
	■  Farebné kódovanie podľa nariadenia EÚ 

o označovaní
	■  Vhodná na použitie vo všetkých  

dostupných ručných dávkovačoch 
tesapack®

Vyznačovacie pásky tesa®

Prekážková páska značky tesa na 
vytyčovanie oblastí.

	■ PE film
	■  Na označovanie dočasných prekážok 

a nebezpečných oblastí
	■ Potlač na oboch stranách
	■ Atrament odolný voči odieraniu
	■ Odolnosť voči UV žiareniu (3 mesiace)
	■ Nelepiaca

Kód Popis Farba Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

58130 Vyznačovacia výstražná páska žlto-čierna nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

58131 Vyznačovacia výstražná páska červeno-biela nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

58133 Vyznačovacia výstražná páska žlto-čierna nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

58134 Vyznačovacia výstražná páska červeno-biela nezabalená, označená štítkom 66 50 6 36

58137 Výstražná nelepiaca páska červeno-biela nezabalená, označená štítkom 100 80 4 20

Vyznačovacie pásky tesa®

premium
Univerzálne vyznačovacie  
pásky tesa®

Nelepiaca výstražná  
páska tesa®

58130 / 58131 58133 / 58134 58137
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tesa® Korekčné a lepiace rollery

Opravné a lepiace rollery značky tesa® ponúkajú čisté a hladké výsledky pri administratívnych 
prácach! Rollery značky tesa® boli navrhnuté ergonomicky, tak, že presné, rýchle lepenie  
a opravy sa stávajú detskou hrou. 
Rôzne rollery a ich použitie možno od seba rozoznať podľa ich kontrastných farieb.  
Všetky rollery sú k dispozícii v dvoch verziách: v jednorázovej podobe, alebo s  
vymeniteľnou náplňou s praktickým systémom 2 kliknutí.

■ Korekčný roller tesa®

■ Roller tesa® na trvalé prilepenie

Vždy, keď uvidíte  -symbol si 
môžete byť istí, že používate výrobok, ktorý 
je priaznivý pre životné prostredie: bez 
rozpúšťadiel a vyrobený s vysokým podielom 
biologických materiálov. Toto je súčasť 
stratégie spoločnosti tesa pre udržateľnosť.



85

ROLLER

59971 / 59981 / 59840 / 59880 59976 / 59986 / 59841 / 59881 59811 / 59810

Korekčný roller tesa ecoLogo®  
na trvalé prilepenie

Náplň do korekčného rollera  
tesa ecoLogo®

Jednorázový korekčný roller s  
bočným odvíjaním tesa®

Korekčné rollery značky tesa ecoLogo® sú praktické a ľahko použiteľné pre všetkých, ktorí 
potrebujú niečo opraviť.

	■ Na presné opravy
	■ Dobré krytie a priľnavosť
	■ Opravy nasucho, na povrch možno ihneď písať
	■ Jednoduchá oprava na papieri
	■ Podklad odolný voči roztrhnutiu (PET)
	■ Bez rozpúšťadiel
	■ 81%, doplní iba 61% recyklovaný plast (bez pásky)
	■ Šírky pások: 4,2 mm pre tlačený text, 8,4 mm pre rukou písaný text
	■ Obal: recyklovaný kartón, bublina bez PVC

Jednorázový korekčný roller s bočným 
odvíjaním tesa® je prvý korekčný roller, 
ktorý umožňuje pravákom, ako aj ľavákom 
dokonale opraviť svoju prácu.

	■  Výrobok značky tesa® s vysokou kvalitou 
pre vynikajúce, dlhotrvajúce opravy

	■  Ergonomický dizajn, ktorý vám perfektne 
padne do ruky

	■  Bočné lišty umožňujú voľné a presné 
opravy

	■ Pre pravákov a ľavákov
	■ Podklad odolný voči roztrhnutiu (PET)
	■ Automatické napínanie pásky 
	■ Dĺžka pásky: 10 m

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

59971 Korekčný roller, s vymeniteľnou náplňou blister 14 4,2 5 100

59981 Korekčný roller, s vymeniteľnou náplňou blister 14 8,4 5 100

59976 Korekčný roller, náplň blister 14 4,2 5 100

59986 Korekčný roller, náplň blister 14 8,4 5 100

59811 Korekčný roller s použitím do strán, jednorazový blister 10 4,2 5 120

59840 Korekčný roller, s vymeniteľnou náplňou závesná sklopná krabica 14 4,2 5 80

59880 Korekčný roller, s vymeniteľnou náplňou závesná sklopná krabica 14 8,4 5 80

59841 Korekčný roller, náplň závesná sklopná krabica 14 4,2 5 80

59881 Korekčný roller, náplň závesná sklopná krabica 14 8,4 5 80

59810 Korekčný roller s použitím do strán, jednorazový závesná sklopná krabica 10 4,2 5 70
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tesa® Korekčné a lepiace rollery

Kód Popis Balenie m mm Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

59151 Trvalo lepiaci roller, s vymeniteľnou náplňou blister 14 8,4 5 100

59156 Trvalo lepiaci roller, náplň blister 14 8,4 5 100

59171 Trvalo lepiaci roller, jednorázový blister 8,5 8,4 5 100

59100 Trvalo lepiaci roller, s vymeniteľnou náplňou závesná sklopná krabica 14 8,4 5 80

59110 Trvalo lepiaci roller, náplň závesná sklopná krabica 14 8,4 5 80

59090 Trvalo lepiaci roller, jednorázový závesná sklopná krabica 8,5 8,4 10 180

59151 / 59100 59156 / 59110 59171 / 59090

Trvale lepiaci roller tesa ecoLogo®  
s vymeniteľnou náplňou

Náplň do trvale lepiaceho rollera  
tesa ecoLogo®

Jednorárový trvale lepiaci  
roller tesa®

	■ Farba hrotu a kolieska označuje použitie: 
 červená = trvalé prilepenie
	■  Ergonomicky navrhnuté pre jednoduché 

použitie
	■  Cez priehľadný kryt vidieť množstvo 

zostávajúcej pásky
	■  Praktické koliesko na úpravu napnutia 

pásky
	■  Široká základňa kvôli stabilite pri 

používaní

Roller s lepidlom tesa ecoLogo® na trvalé prilepenie – moderný spôsob čistého, dlhotrvajúceho 
prilepenia.

	■ Extra-silná priľnavosť
	■ Čisté, rýchle a trvalé spojenie
	■ Lepí papier, karty, fotografie
	■ Tam, kde sa aplikovalo lepidlo, uvidíte červenkastý lep
	■ Podklad odolný voči roztrhnutiu (PET)
	■ Bez rozpúšťadiel
	■ 81%, doplní iba 61% recyklovaný plast (bez pásky)
	■ Obal: recyklovaný kartón, bublina bez PVC

	■ Extra-silná priľnavosť
	■ Čisté, rýchle a trvalé spojenie
	■ Lepí papier, karty, fotografie
	■  Tam, kde sa aplikovalo lepidlo, uvidíte 

červenkastý lep
	■ Podklad odolný voči roztrhnutiu (PET)
	■ Bez rozpúšťadiel

Jednorázový roller tesa®
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ROLLER

21 3 4

 tesa® roller so systémom vymeniteľných náplní

	■ Jeden obal pre dve rôzne použitia
	■  Dve kliknutia sú všetko, čo musíte urobiť 

na prepnutie kaziet
	■  Farby kaziet označujú použitie: 

biela = oprava 
červená = trvalé prilepenie

	■  Ergonomicky navrhnuté pre jednoduché použitie
	■  Cez priehľadný kryt vidieť množstvo zostávajúcej 

pásky
	■  Praktické koliesko na úpravu napnutia pásky
	■ Široká základňa kvôli stabilite pri používaní
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Lepy a lepidlá tesa®

Od papiera po kožu, od skla po porcelán - značka tesa® ponúka rozsiahlu škálu lepidiel na 
početné materiály a situácie. Bez ohľadu na to, či ide o veľké alebo malé plochy, značka 
tesa® prináša riešenia, ktoré lepia.

■ tesa® Sticks / tesa® Sticks ecoLogo® – trojuholníkové a klasické okrúhle

■ lepidlá značky tesa®: viacúčelové a univerzálne

■ instantné lepidlo značky tesa®

■ lepidlový sprej značky tesa®

■ odstraňovač lepidla tesa®

Vždy, keď uvidíte  -symbol  
si môžete byť istí, že používate výrobok,  
ktorý je priaznivý pre životné prostredie:  
bez rozpúšťadiel a vyrobený s vysokým 
podielom biologických materiálov. Toto  
je súčasť stratégie spoločnosti tesa  
pre udržateľnosť.
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57024 / 57026 / 57028

Easy Stick® ecoLogo®

tesa Easy Stick® – trojuholníkový tvar
Lepiaca tyčinka značky tesa®

Lepiaca tyčinka značky tesa® – klasický okrúhly tvar

Lepiace tyčinky značky tesa® sú ideálnymi čistými pomocníkmi pre širokú škálu použitia v domácnosti a v kancelárii.

	■  Vhodné na papier, kartón, fotografie, odevy, plsť, korok,  
kožu a tvrdenú penu

	■ Bez rozpúšťadiel
	■ Ľahko sa rozotiera
	■ Bez zápachu
	■ Indikátor zostávajúceho lepidla
	■ Možno ho ručne umyť

Lepiaca tyčinka Easy Stick®: 
	■ Trojuholníkový tvar pre rýchle a presné zalepenie čiar, bodov a rohov
	■ Unikátny tvar brániaci krúteniu

Lep:
	■ Praktický uzáver, ktorý sa nekrúti

ecoLogo®:
■ Bez rozpúšťadiel
■ 100% recyklovaný plast
■ Bublina bez PVC
■ Obal: recyklovaný kartón a recyklovaný plastový blok

57272 / 57030 / 57031 / 57021

Kód Popis g Balenie Obsah Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57272-100 Easy Stick® 12 blok 12 tyčiniek 12 144

57031-100 Easy Stick® 12 blister 3 tyčiniek 10 80

57030-100 Easy Stick® 25 blok 12 tyčiniek 12 144

57021-100 Easy Stick® 25 blister 2 tyčiniek 10 40

57024-100 Tyčinka 10 blok 24 tyčiniek 24 432

57026-100 Tyčinka 20 blok 12 tyčiniek 12 192

57028-100 Tyčinka 40 blok 12 tyčiniek 12 192

57272-200 Easy Stick® 12 blok 12 tyčiniek 12 144

57030-200 Easy Stick® 25 blok 12 tyčiniek 12 144

57024-200 Stick ecoLogo® 10 blok 24 tyčiniek 24 432

57026-200 Stick ecoLogo® 20 blok 12 tyčiniek 12 192

57028-200 Stick ecoLogo® 40 blok 12 tyčiniek 12 192

B
al

en
ie

 –
 L

ep
en

ie
 –

 
Ko

re
kc

ia
 –

 K
om

un
ik

ác
ia



90

Lepy a lepidlá tesa®

 57020 / 57019

Univerzálne tekuté lepidlo tesa® Univerzálne lepidlo tesa®

Univerzálne tekuté lepidlo tesa je nevyhnutnou pomôckou pre všetky 
ručné práce a účely lepenia v domácnosti, kancelárii a v dielni. 
Ideálne použitie na rovných povrchoch, ako sú drevené  
a parketové podlahy, dlažba, mramor a kameň.

	■  Lepí takmer všetky typy papiera, fotografií, tkanín, plsti, korku, 
kože a dreva navzájom a s kovom, sklom, porcelánom, keramikou, 
mnohými typmi plastov a tvrdenou penou

	■ Na čisté povrchy a presné body lepenia
	■ Vysoká odolnosť voči svetlu, chladu, teplu a vode
	■ Vysoká odolnosť proti starnutiu
	■ Bezpečnostné pokyny nájdete na strane 93

Tekuté univerzálne lepidlo značky tesa® na univerzálne použitie 
umožňuje lepenie rôznych typov materiálov.

	■  Lepí papier, fotografie, odevy, plsť, korok, kožu a drevo navzájom 
a na kov, sklo, porcelán, keramiku, mnoho typov plastov a tvrdenej 
peny

	■ Bez rozpúšťadiel
	■ Vysoká odolnosť voči svetlu, teplu a času
	■ Možno ho ručne umyť
	■ Bezpečnostné pokyny nájdete na strane 93

 57013 / 57012

Kód Popis g Balenie Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57012 Univerzálne tekuté lepidlo 45 fľaša 10 100

57013 Univerzálne tekuté lepidlo 90 fľaša 10 100

57019 Univerzálne lepidlo 50 fľaša 10 100

57020 Univerzálne lepidlo 100 fľaša 10 100
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57040 57041

Sekundové lepidlo tesa® Sekundové gelové lepidlo tesa®

Robustné a priehľadné - silné sekundové lepidlo tesa na opravy. Vhodné na takmer všetky typy materiálov.

	■ Ideálny na rýchle opravy malých jemných povrchov
	■ Rýchle a silné lepenie
	■ Vynikajúce dlhodobé účinky kvôli vysokej odolnosti proti chladu a teplu
	■ Bezpečnostné pokyny nájdete na strane 93

Kód Popis g Balenie Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

57040 Sekundové lepidlo 4,5 blister 10 100

57041 Sekundové gelové lepidlo 4,5 blister 10 100
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Lepy a lepidlá tesa®

Trvalé sprejové lepidlo 
tesa®

Mimoriadne silné sprejové 
lepidlo tesa®

Odstrániteľné sprejové 
lepidlo tesa®

Odstraňovač lepidla  
tesa®

Trvalé sprejové lepidlo tesa® 
je univerzálne lepidlo na trvalé 
prilepenie materiálov, ako je 
napr. papier, kartón, plsť, textil, 
fólia, koža a množstvo rôznych 
plastov.

	■  Na čisté, ekonomické, 
bezpečné a rýchle prilepenie 
veľkých plôch

	■  Vhodné na ľahké a stredne 
ťažké materiály s mierne 
nerovnými povrchmi

	■  Jemná a rovnomerná disper-
zia lepidla

	■ Rýchle sušenie
	■  Odolnosť voči vlhkosti a te-

plotám od –20 °C do +60 °C
	■ Vhodné na penu Styrofoam®

	■ Bez silikónu
	■  Bezpečnostné pokyny  

nájdete na strane 93

Mimoriadne silné sprejové 
lepidlo tesa® je lepidlo tvoriace 
veľmi silný film, určené na trvalé 
prilepenie materiálov, ako je 
napr. textil, plast, kartón, pena, 
guma, izolačné materiály, vinyl, 
koža navzájom alebo ku kovu a 
drevu.

	■  Vhodné na ťažké materiály  
s drsným a nerovným  
povrchom

	■ Sprej tvoriaci film
	■  Smer striekania sa dá  

nastaviť buď horizontálne, 
alebo vertikálne

	■  Nastaviteľné množstvo  
spreju (H: vysoké,  
M: stredné, L: nízke)

	■  Odolnosť voči vlhkosti  
a teplotám od –30 °C do  
+80 °C (krátkodobo dokonca 
až 100 °C)

	■ Bez silikónu
	■  Bezpečnostné pokyny  

nájdete na strane 93

Odstrániteľné sprejové lepidlo 
tesa® je lepidlo na dočasné 
prilepenie ľahkých materiálov, 
ako je papier, kartón a fólia.

	■ Priehľadná
	■  Vhodné najmä na ľahké  

materiály s rovným povrchom
	■  Dá sa ľahko odstrániť pri 

aplikácii na jednu stranu, pri 
aplikácii na obe strany lepí 
permanentne

	■  Jemná a rovnomerná  
disperzia lepidla

	■  Prídavná širšia tryska na 
veľké plochy lepenia

	■ Nevlní papier
	■ Žiadna zmena farby
	■  Žiadne prenikanie lepidla  

cez papier
	■ Bez silikónu
	■  Bezpečnostné pokyny  

nájdete na strane 93

Odstraňovač lepidla tesa® 
je navrhnutý tak, aby ľahko 
odstraňoval zvyšky lepidla z 
plastových dielov, sklených  
a kovových povrchov.

	■  Spoľahlivo odstraňuje zvyšky 
väčšiny lepiacich pások, 
lepov a štítkov

	■  Vyparuje sa bez zanechania 
zvyškov

	■  Sprej dosiahne dokonca aj 
na skryté a ťažko dostupné 
miesta

	■ Bez silikónu
	■  Bezpečnostné pokyny  

nájdete na strane 93

Kód Popis ml Balenie Počet ks v  
malom balení

Počet ks vo  
veľkom balení

60021 Trvalé sprejové lepidlo 500 plechovka - 12

60022 Mimoriadne silné sprejové lepidlo 500 plechovka - 12

60023 Odstrániteľné sprejové lepidlo 500 plechovka - 12

60042 Odstraňovač lepidla 200 plechovka - 12

 60021 60022 60023 60042
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F F+ Xi N

Lepy + lepidlá tesa® – aplikácie

Lepy + lepidlá tesa® – charakteristiky aplikácie

++ neobmedzené použitie
+ obmedzené použitie
- nevhodné

* Pre lepšie výsledky naneste lepidlo druhýkrát po vysušení
** Uvoľníte acetónom a odstránite rukou

Kvalita
Charakteristika

Lepy Univerzálny lep Univerzálne tekuté 
lepidlo Sekundový lep Odstrániteľné  

sprejové lepidlo
Mimoriadne silné 
sprejové lepidlo

Trvalé sprejové 
lepidlo

Odolnosť voči UV žiareniu/času vysoké veľmi vysoké veľmi vysoké veľmi vysoké vysoké stredné stredné až vysoké

Vodeodolnosť nie nie áno áno áno áno áno

Počiatočné prilepenie vysoké stredné až veľmi 
vysoké vysoké veľmi vysoké stredné veľmi vysoké vysoké

Odolnosť voči teplote netestované približne 50 °C približne 50 °C približne 100 °C 35 °C 80 °C, krátkodobo 
100 °C približne 60 °C

Rozpúšťadlo voda voda acetón, etanol - zmes organických 
rozpúšťadiel benzín benzín
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dajú oprať 
pomocou:

Lepiace tyčinky ++ ++ ++ ++ + - ++ + ++ + ++ + ++ ++ - ++ ++ ++ voda

Univerzálne tekuté lepidlo + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ acetón

Trvalé sprejové lepidlo + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ voda

Sekundové lepidlo + ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ - - ++ ++ ++ ++ acetón**

Trvalé sprejové lepidlo + ++ + + + ++ + + + + ++ ++ ++ ++ + + - + etylacetátu

Odstrániteľné sprejové lepidlo - ++ ++ - ++ + - + - + - ++ ++ ++ + - - + acetón

Mimoriadne silné sprejové lepidlo ++ ++ + ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ etylacetátu

Symbol

Univerzálne 
tekuté lepidlo

57012
57013

Tekuté 
sekundové 

lepidlo

57040

Gélové 
sekundové  

lepidlo

57041

Mimoriadne 
silné sprejové 

lepidlo

60022

Odstrániteľné 
sprejové 
lepidlo 

60023

Trvalé  
sprejové  
lepidlo 

60021

Odstraňovač 
lepidla

60042

F Vysoko horľavé. x

F+ Mimoriadne horľavé. x x x x

Xi Dráždi. x x x x x x

N Nebezpečné pre životné prostredie. x x x

Dráždi oči. x x

Dráždi pokožku. x x

Dráždi oči, dýchacie ústrojenstvo a pokožku. x x

Pri styku s pokožkou môže spôsobiť precitlivenosť. x

Toxické pre vodné organizmy. Vo vodnom prostredí môže spôsobiť dlhotrvajúce nepriaznivé účinky. x x x

Škodlivé pre vodné organizmy. Vo vodnom prostredí môže spôsobiť dlhotrvajúce nepriaznivé účinky. x

Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závraty. x x x x

Držte mimo dosahu detí. x x x x x x x

Uchovávajte v chlade. x x x x

Nádobu uchovávajte riadne zatvorenú a na dobre vetranom mieste. x

Nádobu uchovávajte na dobre vetranom mieste. x x x x

Uchovávajte mimo zdrojov vznietenia – nefajčite. x x x x x

Nevdychujte plyn. x x x x x x x

Zabráňte styku s pokožkou. x

Zabráňte styku s pokožkou a očami. x x x x

Zabráňte styku s očami. x

V prípade styku s očami oči ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. x x x

Nevyprázdňujte do odtokov. x x

Vykonajte bezpečnostné opatrenia proti statickému výboju. x x

Používajte vhodné rukavice. x x x
V prípade požiaru použite pieskový, práškový hasiaci prístroj alebo hasiaci prístroj s oxidom uhličitým.  
Nikdy nepoužívajte vodu. x

V prípade požitia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a lekárovi ukážte túto nádobu alebo štítok. x x x x x

Používajte len na dobre vetraných miestach. x x x x x

Tento materiál a jeho obal likvidujte v zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. x x x x x

Aby ste predišli kontaminácii životného prostredia, používajte vhodnú nádobu. x

Tento materiál a jeho nádobu musíte likvidovať ako nebezpečný odpad. x x x x

Vyhnite sa úniku do životného prostredia. Pozrite si špeciálne pokyny/hárky s bezpečnostnými údajmi. x

V prípade prehltnutia vypláchnite ústa vodou (len ak je osoba pri vedomí). x x x

Výrobky značky tesa® sú výrobky s odskúšanou a overenou kvalitou, ktoré sústavne podliehajú prísnym kontrolám. Optimálne 
výsledky dosiahnete, ak budete pracovať na suchých povrchoch bez prachu a ak pevne stlačíte lepený materiál. Aby ste zistili, či je 
lepidlo vhodné pre určitú činnosť, odporúčame, aby ste ho najskôr vyskúšali na malých povrchoch. Keďže nemôžeme ovplyvniť vaše 
individuálne pracovné podmienky alebo vlastnosti rôznych druhov materiálov, z ustanovení uvedených v týchto informáciách o výrobku, 
nemôže vzniknúť žiadny nárok.

Vysoko horľavé Mimoriadne 
horľavé

Dráždi Nebezpečné 
pre životné 
prostredie

Lepidlá tesa® – Bezpečnostné pokyny
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Poznámkové bločky tesa®

Koniec zabúdania alebo nekonečného hľadania. Poznámkové bločky tesa® sú užitočnými, 
viditeľnými pripomienkami dôležitých informácií - tak doma, ako aj v kancelárii. Vždy po ruke 
keď ich potrebujete!

■ Kancelárske bločky na odkazy tesa®

■ Žiarivé briliantové bločky na odkazy tesa®

■ Neónové bločky na odkazy tesa®

■ Značkovacie záložky tesa®



Kancelárske poznámkové 
bločky značky tesa® pre 
jednoduché, individuálne 
značkovanie a označovanie.

■■  Na označovanie a značkovanie
■■ Dobrá priľnavosť
■■ Ľahko odstrániteľné
■■ Bez rozpúšťadiel
■■ Dobrá kvalita papiera
■■  Dostupné v mnohých  

rozmeroch
■■  V diskrétnom odtieni žltej, 

pre dobrú čitateľnosť

Briliantové bločky na odkazy 
tesa® lákajú oči jasnými 
farbami.

■■  Na označovanie a značkovanie
■■ Dobrá priľnavosť
■■ Ľahko odstrániteľné
■■ Bez rozpúšťadiel
■■ Dobrá kvalita papiera
■■  Dostupné v mnohých  

rozmeroch
■■  V módnej modrej, žltej, 

ružovej a fialovej farbe

Neónové bločky na odkazy 
tesa® v žiarivých neónových 
farbách.

■■  Na označovanie a značkovanie
■■ Dobrá priľnavosť
■■ Ľahko odstrániteľné
■■ Bez rozpúšťadiel
■■ Dobrá kvalita papiera
■■  Dostupné v mnohých  

rozmeroch
■■  V ružovej, žltej, zelenej  

a oranžovej farbe

Označovacie záložky tesa® pre 
označenie, ktoré vám udrie do 
očí.

■■  Na označovanie a značkovanie
■■ Dobrá priľnavosť
■■ Ľahko odstrániteľné
■■  Označovacie záložky tesa® 

sú priehľadné, s rôznymi 
farebnými štítkami

■■  Označovacie záložky tesa® 
v ružovej, zelenej, žltej a 
oranžovej farbe

■■  Využiteľné vo všetkých 
obľúbených organizéroch

Kód popis Farba počet hárkov Balenie mm mm počet ks v  
malom balení

počet ks vo  
veľkom balení

57656 Kancelárske bločky na odkazy žltá 100 zmršťovacia fólia 50 75 12 240

57654 Kancelárske bločky na odkazy žltá 100 zmršťovacia fólia 75 75 12 240

57657 Kancelárske bločky na odkazy žltá 100 zmršťovacia fólia 100 75 12 288

57655 Kancelárske bločky na odkazy žltá 100 zmršťovacia fólia 125 75 12 240

57653 Kancelárske bločky na odkazy žltá 3 x 100 zmršťovacia fólia 50 40 4 120

56005 Žiarivé briliantové bločky na odkazy modrá, žltá, ružová 6 x 80 zmršťovacia fólia 75 75 1 40

56003 Žiarivé briliantové bločky na odkazy modrá, žltá, ružová 3 x 80 zmršťovacia fólia 40 50 4 120

56007 Žiarivé briliantové bločky na odkazy modrá, žltá, ružová, fialová 320 (kocka) zmršťovacia fólia 75 75 1 60

56004 Neónové bločky na odkazy tesa® pink, žltá, zelená 6 x 80 zmršťovacia fólia 75 75 1 40

56001 Neónové bločky na odkazy tesa® pink, žltá, zelená 3 x 80 zmršťovacia fólia 40 50 4 120

56691 Neónové značkovacie záložky pink, žltá, zelená, oranžová 4 x 50 zmršťovacia fólia 20 50 10 240

56694 Priehľadné značkovacie záložky farebné, priehľadná 4 x 40 zmršťovacia fólia 20 50 10 240

57653 / 57654 / 57655 / 57656 / 57657 56005 / 56003 / 56007 56004 / 56001 56691 / 56694

Kancelárske bločky na 
odkazy tesa®

Žiarivé briliantové bločky 
na odkazy tesa®

neónové bločky na odkazy 
tesa®

Značkovacie záložky  
tesa®
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SLOVAKIA
tesa tape s.r.o.  
organizačná zložka Slovensko
Riznerova 5
811 01 Bratislava, Slovensko
Telefon:  +421 2 5710 1620
Fax:  +421 2 5710 1600
www.tesa.sk

EAStErn EurOpEAn HEAdquArtErS
tesa tape Kft.
Address:  Szabadság út 117.  

H-2040 Budaörs, Hungary
Phone: +36 23 814 111
Fax:  +36 23 814 101
www.tesa.com
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