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Omviklings- og indpakningspapir

I vores filial i Henstedt-Ulz-

burg fører vi også FSC-certi-

ficerede produkter.

Vægt  
ca. g / m² Mål (B x L) i cm Udgave Pakkestørrelse Artikel

22 50,0 x   75,0 silkepapir, glat på den ene side, 
teknisk klor- og syrefri 480 ark/ris 55552

25 37,5 x   50,0 silkepapir, grå 25 kg / pakke 5423
25 50,0 x   75,0 silkepapir, grå 10 kg / pakke 8526
25 75,0 x 100,0 silkepapir, grå 25 kg / pakke 91
50 50,0 x   75,0 avispapir 10 kg / pakke 1358
50 75,0 x 100,0 avispapir 10 kg / pakke 2980

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

Silkepapir
tyndt og smidigt

  tætslutter varen optimalt 

   ideelt til følsomme varer såsom porcelæn, glas osv.

   mange anvendelsesmuligheder, f.eks. til udfyldning af hul-
rum, omvikling, polstring eller som mellemlæg

Karduspapir
beskyttelse af lette produkter

  til fyld, mellemlæg eller som omslag

  100 % genanvendelig

Vægt  
ca. g / m²

Mål
(B x L) i cm Variant Artikel

ark
80 50 x   75 ark, grå 501
80 75 x 100 ark, grå 498

100 80 x 120 ark, grå 885
ruller

80 50 rulle, ca. 12 kg 6744
80 75 rulle, ca. 17 kg 77

100 100 rulle, ca. 38 kg 85852

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

Silkepapir (juvelersilke) Silkepapir Avispapir
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Dispensere  

side 154

Vægt ca. g / m2 Rullebredde i cm Rullediameter i cm Artikel
pakkerulle med spuns; kerne 7 cm

70 100 40 31
70 150 35 32

100 100 40 33
100 125 35 34

secarerulle med spuns; kerne 5 cm
70 50 20 - 22 37
70 60 20 - 22 38
70 75 20 - 22 41
70 100 20 - 22 42

100 75 20 - 22 44
100 100 20 - 22 45

Vægt ca. g / m2 Mål (B x L) i cm Artikel
leveres som ark: kraftpapir, glat på én side, stramt ribbet, brun

70 75 x 100 46
70 100 x 125 48

100 75 x 100 49

Natronpapir
ekstremt robust grundet stærke fibre

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

  sej og stærk kvalitet, brun

   kan anvendes som omslag, mellemlæg eller fyldpapir

  leveres som industrirulle, secarerulle eller ark

   glat på en side eller maskinglat, modeller uden striber

Bølgepap på ruller med 

PE-foam-belægning

på forespørgsel

Bølgepap på ruller
slutter tæt om varen

Kvalitet Mål (B x L) Artikel
grov (C-bølge)   70 cm x 70 m 843
grov (C-bølge)   80 cm x 70 m 844
grov (C-bølge) 100 cm x 70 m 845

   bølgepap med åben bølge  en glat bane med en 
pålimet bølge (FEFCO 0100)

   kan tilskæres individuelt, ideelt til varer med   
 forskellige længder

   portobesparende, da pakken kun er så stor som  
 varen indeni

   kan anvendes som mellemlæg, overflade- og 
kantbeskyttelse, afdækning eller til at udfylde 
mellemrum

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.
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Dobbelt-Bitumenpapir
vandafvisende og netforstærket

Vægt  
ca. g / m2 

Mål 
(B x L) 

m² / 
rulle 

Ruller / 
palle Artikel

150 100 cm x 50 m 50,0 72 94
150 125 cm x 50 m 62,5 72 95
150 150 cm x 50 m 75,0 72 96

Paraffinpapir
specialpapir

Vægt  
ca. g / m² 

Mål 
(B x L) Variant Artikel

70 100 cm x 100 m kerneløs rulle, 
brun, glat på den ene side 97

Natron crepepapir
strækbart og rivefast

  stabil kvalitet til oversøiske forsendelser

  til afdækning og omvikling af kasser, paller osv.

   ideel beskyttelse mod stærke vejrforhold

Andre mål og kvaliteter, også som ark, på forespørgsel.

  vand- og fedtafvisende

   til olie- og fedtholdige dele i automobil-  
og metalindustrien

   leveres også armeret (særligt rivefast)

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

  ideelt til at vikle om rør, profiler osv.

  håndrulle med 10 cm diameter

Vægt ca. g / m2 Rullebredde i cm Artikel
85 12 86

Andre varianter og vægte på forespørgsel.
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Flyttetæpper 

på forespørgsel

Malerafdækningspapir
til afdækning ved renovering

Renoveringsfilt/afdækningsfilt
med antiskridsikker PE-folie

Crepepapir/afdækningspapir 
af 100 % genbrugspapir

Afdæknings-, underlags- og mellemlægspapir

Vægt  
ca. g / m² 

Mål 
(B x L) ca. kg / rulle Artikel

100 100 cm x   50 m 5 929
100 100 cm x  100 m 10 72
140 100 cm x   50 m 7 931

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

  til afdækning ved renovering

   kan leveres som secarerulle

  på rulle, praktisk anvendelse

Vægt  
ca. g / m² Bredde i cm ca. kg / rulle Artikel

200 75 10 83
200 150 20 84

Andre varianter og vægte på forespørgsel.

  som beskyttelsesunderlag ved puds- og malerarbejde

  snavs, støv, vand, malerstænk og limrester bliver  
 hængende i filtet

  meget for pengene

  genanvendelig

Mål (B x L) Farve Artikel
100 cm x 25 m grå 29748
100 cm x 50 m grå 42013

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.
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Cover Quick

på forespørgsel

Afdækningspap af mælkekarton
som beskyttelsesunderlag

Afdækningsfilt
absorberende

Vægt ca. g / m² Mål (B x L) Variant Artikel
250 100 cm x 100 m kerneløs 61791
333 100 cm x   50 m kerneløs 61788
400 100 cm x   50 m kerneløs 61789
500 100 cm x   50 m kerneløs 888

Vægt ca. g / m² Rullebredde i cm m² / rulle Artikel
280 - 350 100 - 130 65 - 75 54297

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

  anvendes ved puds- og malerarbejde

  fugtafvisende da PE-belægning på begge sider

   billig afdækning af store flader (gulve, trapper og  
 passager), også under stilladser

  som beskyttelsesunderlag ved malerarbejde

  åndbar

  varme- og lydisolerende

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

Crepe-tape
side 128
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Kanalplastplader
som ark, rumdelere og gitterbokse

Findes i forskellige strukturer

Bredt udvalg af farver

   dobbelt-bølget plade extruderet af 100 % poly-
propylen

  let, 100 % genanvendelig

   fremragende stivhed pga. kanalstruktur

  modstandsdygtig overfor fugt og kemikalier

   kan anvendes på mange områder, f.eks. indpak-
ning, beskyttelse, serigrafisk tryk eller reklamer

   anvendes også inden for brancher såsom automobil, 
rustfrit stål, landbrug, fødevarer, lægemiddelindu-
strien osv.

    kan leveres i bredder fra 2.000 mm, 2.400 mm og 
3.000 mm (eller dele af disse bredder), længde og 
tykkelse efter ønske

   på forespørgsel: specialfarver og specialbehand- 
 linger, som f.eks. Corona, endeløst tryk, antista- 
 tisk, elektrisk ledende, brand- eller  
 korrosionsbeskyttede

Tykkelse 
i mm

Mål (B x L) i 
mm 

Vægt
ca. g / m2 Farve Artikel

2,0   750 x 1.150 280 sort 59937
2,0 1.200 x    800 280 sort 51616
2,0 4.000 x 2.000 250 sort 52270

Andre mål (også som ark) og kvaliteter på forespørgsel.

Antiskridmåtte

side 137

Vægt  
ca. g / m2 Mål (B x L) i cm Artikel

100   75 x 100 50158
100   75 x 115 52231
110   80 x 120 63473
110 100 x 120 63474
300   80 x 120 56033

Antiskridpapir- og pap
100 % genanvendelig

   sikrer emnet mod at glide af pallen i skråstilling 
på op til 45°

  anvendelse og opbevaring ved alle temperaturer

  leveres også i vandfast kvalitet

Andre mål på forespørgsel.
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Træpap
fremragende underlag

  ideel som overflade til pap og  
 papir, bagsidebeklædning eller modelbyggeri

  let at bearbejde med hobbykniv

  høj materialevolumen med lav  
 specifik vægt

Tykkelse i mm Mål (B x L) i 
mm

Vægt 
ca. g / m² Artikel

1,5 695 x    995 745 41585
2,0 695 x    995 985 42034
2,0 880 x 1.260 985 25591
2,5 700 x 1.000 1.190 154
3,0 700 x 1.000 1.430 159

Honeycomb-mellemlæg
solid lethed til pallegods

   ekstrem høj belastning og trykstyrke på op til ca. 
30 t/m2

  lav vægt

   enkel stabling af gods

  optimal beskyttelse ved brug af plastspændebånd

   kommer ikke ud af form

    genanvendelig

    særdeles miljøvenlig (af genbrugspapir, som kan 
føres 100 % ind i kredsløbet igen)

Mål
(B x L) i mm

Pladetykkelse
i mm

Cellebredde
i mm Anvendelse på Artikel

1.100 x     700 15 10 - 88233
1.140 x     760 15 10 containerpalle 88235
1.200 x    800 15 10 europalle 88232
1.200 x 1.000 15 10 industripalle 88234
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Mellemlægskarton
stabil holdeevne

Karton, glat på en side, ikke limet
god støtte i ryggen

Karton, glat på begge sider, limet
i forskellige tykkelser

Vægt  
ca. g / m² Mål (B x L) i cm Artikel

350 70 x 110 79559
400 80 x 120 10005
400 100 x 120 9766
450 70 x 110 916
450 80 x 120 6027

Vægt  
ca. g / m² Mål (B x L) i cm Artikel

300 75 x 100 103
300 63 x    88 28898
400 63 x    88 32597
600 75 x 100 111
700 75 x 100 116
700 90 x 125 117

Vægt  
ca. g / m²

Tykkelse
i mm Mål (B x L) i cm Artikel

1.050 1,5 70 x 100 122
1.050 1,5 88 x 124 25802
1.350 2,0 70 x 100 127
1.350 2,0 88 x 124 26258
1.650 2,5 88 x 124 25701
2.050 3,0 75 x 100 148

  perfekt som pallemellemlæg eller -afdækning

   velegnet som bagside til blokke, registre, kalen-
derbagsider osv.

   velegnet til display, som afdækning osv.

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.

Andre mål og kvaliteter på forespørgsel.
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Bund og låg af karton
velegnet til tryksager, smådele osv.

Andre varianter og mål eller med tryk på forespørgsel.

Format Mål  
(L x B x H / h) i mm Artikel

DIN A4 305 x 215 x 50 / 50 1105
DIN A4 305 x 215 x 100 / 100 59192

  med låg og bund

  plano levering (pladsbesparende)

  kan varieres i højden via teleskoplåg

  leveres i forskellige tykkelser

Bund og låg 

af bølgepap 

på forespørgsel

Kopipapir
til universalbrug

  5 pakker à 500 ark pr. kasse

  80 g / m², hvid

  DIN A4, format: 21,0 x 29,7 cm

   egnet til kopimaskiner, laser- og InkJet-printere

   andre mål, farver og kvaliteter på forespørgsel

Artikel 496


