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Najwyższa jakość zabezpieczeń ...

Stoisko wystawiennicze firmy Andpol – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Securex w Poznaniu

Firma ANDPOL jest dystrybutorem w Polsce renomowanych producentów plomb o najwyższej jakości wykona-
nia i poziomie bezpieczeństwa, posiadających certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000. Gwarantujemy Państwu 
najwyższy poziom bezpieczeństwa oferowanych produktów zgodny z obowiązującymi przepisami i ogólnoświatowymi 
normami branżowymi.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo różnorodne rozwiązania służące zabezpieczeniu pomieszczeń, środków 
transportu, urządzeń kontrolno-pomiarowych, opakowań, korespondencji, gotówki, a także wielu innych dóbr wymagają-
cych ochrony. 

Informujemy, iż oferowane przez nas plomby zabezpieczające są nowoczesne oraz ekologiczne, do których apli-
kacji nie potrzeba żadnych urządzeń plombowniczych. Wyróżniają się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i wysoką 
jakością wykonania, jak też łatwością obsługi i różnorodnością zastosowań. Materiały, z których zostały wykonane nie 
zawierają żadnych szkodliwych składników. Niemal wszystkie oferowane przez nas plomby są samozaciskowe lub sa-
mozatrzaskowe i jednoznacznie wskazują na wszelkie próby manipulacji i defraudacji zabezpieczonego mienia, liczni-
ków pomiarowych, przewożonych ładunków środkami transportu kołowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.

Plomby plastikowe i naklejkowe oprócz kolejnej i niepowtarzalnej numeracji mogą być dostarczane na życzenie 
Klientów z kodem kreskowym, a także z logo i nazwą użytkownika co podnosi poziom bezpieczeństwa produktu, jak 
i jest nośnikiem reklamy firmy zlecającej te dodatkowe nadruki. Oprócz szerokiej gamy plomb plastikowych, metalowych, 
elektronicznych i naklejkowych oferujemy także niezbędne niemal wszędzie koperty bezpieczne, plombowane portfele, 
saszetki, torby transportowo-depozytowe i woreczki plombowane oraz inne produkty zabezpieczające.

Pomagamy rozwiązać problemy bezpieczeństwa każdej firmy i instytucji, niezależnie od jej wielkości i skali przed-
stawionego nam problemu. Satysfakcjonuje nas realizacja dużych zamówień, ale z równą starannością i profesjona-
lizmem podchodzimy do zleceń nietypowych starając się zaspokoić indywidualne potrzeby każdego Klienta.

Utrzymywanie przez nas stałego poziomu zapasów magazynowych pozwala na dostawę produktów na terenie 
całego kraju w terminie 24h! Na terenie Poznania i okolic zapewniamy darmowy transport zamówionego towaru.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów proponujemy fachowe doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego za-
bezpieczenia oraz negocjowanie z nami indywidualnych warunków współpracy.

Zapraszamy do współpracy z firmą ANDPOL oferującą najwyższego stopnia bezpieczeństwa plomby i inne pro-
dukty zapewniające skuteczną ochronę Państwa mienia. Działamy na polskim rynku zabezpieczeń od ponad 20 lat.
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TRANSPORT

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

Plomby plastikowe
i plastikowo-metalowe

MEDIUMSEAL
• plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
• białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

300 mm 230 mm 2 mm 12,5 kg

UNIVERSAL S
• plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
• posiada atest PKP Cargo
• w opcji dostępne plomby z dwoma samoprzylepnymi etykietami
  na odwrocie płytki z powieloną numeracją plomby
• możliwość personalizacji: logo/nazwa firmy i zamówienia plomb
  z kodem kreskowym oraz polem do odręcznych zapisów

UNIVERSAL L
• plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
• posiada atest PKP Cargo
• w opcji dostępne plomby z dwoma samoprzylepnymi etykietami
  na odwrocie płytki z powieloną numeracją plomby
• możliwość personalizacji: logo/nazwa firmy i zamówienia plomb
  z kodem kreskowym oraz polem do odręcznych zapisów

UNIVERSAL M
• plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
• posiada atest PKP Cargo
• w opcji dostępne plomby z dwoma samoprzylepnymi etykietami
  na odwrocie płytki z powieloną numeracją plomby
• możliwość personalizacji: logo/nazwa firmy i zamówienia plomb
  z kodem kreskowym oraz polem do odręcznych zapisów

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

205 mm 145 mm 2,3 mm 15 kg

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

285 mm 220 mm 2,3 mm 15 kg

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

385 mm 315 mm 2,3 mm 15 kg
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Plomby plastikowe
i plastikowo-metalowe

SARIMA 5
• plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
• białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów

SARIMA 1
• plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
• białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów

SOLRAC
• plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
• metryczne oznaczenie długości paska plomby
• białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów
• możliwość konfiguracji:
- kolce zapobiegające zsunięciu się z worka 
- zawleczka samozrywalna i  przywieszka informacyjna

BAGSEAL
• plomba plastikowa z metalową komorą plombującą
• dostosowana do plombowania worków
• kolce zapobiegające zsunięciu się z worka

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

WORKI,
BIG-BAGI

TRANSPORT

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

WORKI,
BIG-BAGI

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA SZEROKOŚĆ PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

385 mm 286 mm 7 mm 35 kg

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA SZEROKOŚĆ PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

405 mm 282 mm 5,2 mm 35 kg

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

210 mm 145 mm 1,9 mm 12 kg

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

342 mm 255 mm 2 mm 15 kg
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Plomby plastikowe
i plastikowo-metalowe

TWISTSEAL
• całkowicie plastikowa plomba dostępna w 4 standardowych konfiguracjach:
  - bez linki
  - z linką 300 mm
  - z linką 500 mm
  - z linką 600 mm
• łączona w wachlarze po 5 szt.
• posiada pozytywną opinię wydaną przez Biuro Badań Kryminalistycznych
• numeracja powielona na obrotowym korpusie plomby
• przeźroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę
  prawidłowości zamknięcia

TWIGGYSEAL
• całkowicie plastikowa plomba – ułatwiony recykling
• delikatny i elastyczny pasek pozwala na łatwe zerwanie w awaryjnych   
  sytuacjach np. użycie gaśnicy

MULTISEAL
• uniwersalna plomba plastikowa z metalową komorą 
plombującą

BIGSEAL
• plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
• dostosowana do plombowania worków
• najdłuższa plomba plastikowa
• białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów
• kolce zapobiegające zsunięciu się z worka
• zawleczka samozrywalna

TRANSPORT

TRANSPORT

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

WORKI,
BIG-BAGI

TRANSPORT

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

WORKI,
BIG-BAGI

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

395 mm 300 mm 2,2 mm 15 kg

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

550 mm 435 mm 3,1 mm 20 kg

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA ŚREDNICA PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

255 mm 180 mm 2,1 mm 7 kg

TRANSPORT
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Plomby plastikowe
i plastikowo-metalowe

Plomby metalowe

PSW 97
• zatrzaskowa plastikowo-metalowa plomba stosowana
  z żyłkowym drutem plombowniczym
• wytłoczenie wskazujące na pochodzenie produktu – USA
• wygodna i uniwersalna w użyciu
• rozmiar plastikowego korpusu – 27x13x9 mm

BALLSEAL
• metalowa plomba zatrzaskowa
• wyraźne wytłoczenie numeracji oraz napisu PLOMBA
• rekomendowana do plombowania linek celnych
• zaokrąglone (podwinięte) krawędzie taśmy zabezpieczające przed skaleczeniem w trakcie aplikacji

CLIPSEAL
• plomba z ocynkowanej stali
• zaciskana ręcznie na drucie plombowniczym lub sznurku
• wytłoczona numeracja oraz nadruk SEAL VALUE
• możliwość personalizacji poprzez wytłoczenie własnej nazwy (opcja)

NEW BOLTSEAL
• barierowa plomba kontenerowa z certyfikatem ISO/PAS 17712:2013 oraz C-TPAT
• brak możliwości obrotu kapsuły na założonym trzpieniu tzw. funkcja „anti-spin”
• 7 cyfrowa numeracja powtórzona na obu częściach plomby oraz dodatkowo
  kod kreskowy na kapsule i napis CONTAINER SEAL („plomba kontenerowa”),
  opcjonalnie możliwość dodatkowego nadruku zleconego przez Klienta
  na kapsule plomby
• kapsuła i trzpień połączone ze sobą, co ułatwia aplikację obu elementów
  oznaczonych tym samym numerem identyfikacyjnym
• do rozplombowania konieczne jest użycie nożyc do cięcia stalowych prętów

TRANSPORT

TRANSPORT

TRANSPORT

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

POJEMNIKI,
ZBIORNIKI

URZĄDZENIA POMIAROWE,
GAŚNICE

KONTENERY

DANE TECHNICZNE
DŁUGOŚĆ

CAŁKOWITA
DŁUGOŚĆ

OPERACYJNA SZEROKOŚĆ PASKA WYTRZYMAŁOŚĆ

215 mm 190 mm 8 mm 100 kg
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Plomby metalowe

BOLTSEAL
• brak możliwości obrotu kapsuły na założonym trzpieniu tzw. funkcja „anti-spin”
• 7 cyfrowa numeracja powtórzona na obu częściach plomby
  oraz dodatkowo kod kreskowy na kapsule i napis CONTAINER SEAL
  („plomba kontenerowa”), opcjonalnie możliwość dodatkowego nadruku
  zleconego przez Klienta na kapsule plomby
• kapsuła i trzpień połączone ze sobą, co ułatwia aplikację obu elementów 
  oznaczonych tym samym numerem identyfikacyjnym
• do rozplombowania konieczne jest użycie nożyc do cięcia stalowych
  prętów

TRANSPORT

KONTENERY

NEW FORKSEAL
• najwyższego bezpieczeństwa barierowa plomba sztabowa
  z certyfikatem ISO 17712:2013 oraz C-TPAT
• podwójna numeracja: ten sam numer znajduje się na plombie oraz sztabie
• rozplombowanie polega na przecięciu obejmy w oznaczonym miejscu
• zabezpieczenie plombą sztabową New Forkseal ® zastępuje
  4 plomby kontenerowe potrzebne do całkowitego zabezpieczenia kontenera
• do rozplombowania konieczne jest przecięcie gumówką w oznaczonym
  miejscu

PLOMBY KABLOWE
• metalowe plomby z elastycznymi plecionymi stalowymi linkami,
  standardowe długości linek w tabeli
• pełnią również funkcję kłódki jednorazowego użytku
• dostępne z linkami o różnych średnicach i długościach
• plomby z linką o średnicy od 3,5 mm posiadają certyfikat ISO/PAS 17712:2013

TRANSPORT

KONTENERY

MAGAZYNY,
POMIESZCZENIA

DANE TECHNICZNE
ŚREDNICA

LINKI
DŁUGOŚĆ

LINKI WYTRZYMAŁOŚĆ

1,5 mm 300 mm 288 kg

2,5 mm 250 mm 500 kg

3,5 mm 250 mm 1000 kg

5 mm 250 mm 1500 kg

TRANSPORT

KONTENERY
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Taśmy plombujące
NA KARTONY /
NA KARTONY I STRETCH
Zabezpieczająca taśma plombująca, spełnia jednocze-
śnie funkcje taśmy pakowej i zabezpieczającej. Prze-
znaczona do zamykania przesyłek o dużej wartości oraz 
do zabezpieczania owiniętych stretchem palet. Taśmy 
dostępne z opcją z nadrukiem (minimum 300 sztuk), 
perforowane z numeracją każdego odcinka.

Plomby naklejkowe

OPEN VOID
• po naklejeniu i próbie odrywania pojawiają się
  na całej powierzchni plomby widoczne znaki i napisy
  OPEN VOID (otwarta – nieważna)
• napisy pojawiają się tylko na samej plombie  (powierzchnia,   
  z której nastąpiło oderwanie plomby jest czysta - pozbawiona 
  śladów kleju)

VOID
• po naklejeniu i próbie odrywania zarówno na plombie,
  jak i na powierzchni plombowanej pojawia się trwały napis 
  VOID (nieważna), co jest dowodem naruszalności
  zabezpieczenia
• metalizowana srebrna folia: błyszcząca lub matowa

TOTAL TRANSFER
• po naklejeniu i próbie odrywania pojawiają się na plombie 
  i powierzchni plombowanej napisy OPEN VOID
  (otwarta – nieważna) dając widoczny znak prób ingerencji
• klej zostaje na zabezpieczanej powierzchni
  i nie ma możliwości ponownego przyklejenia
  oderwanej etykiety

FOLIA PIANKOWA + KRUSZĄCA
Plomby destrukcyjne
Po naklejeniu próba oderwania etykiety powoduje jej kruszenie 
(folia krusząca) lub rozwarstwianie (folia piankowa). Nie ma 
możliwości ponownego użycia integralnej plomby bez śladów 
jej naruszenia.
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Portfele depozytowe

PORTFEL PLOMBOWANY DEPOZYTOWY
Portfele zamykane są na zamek błyskawiczny zakończony komorą plombującą, w którą wkładane są kolejno numerowane plastikowe plomby Mi-
niseal, Envopolyseal oraz Miniseal C (z rowkiem). Portfel wykonany jest z mocnego materiału „cordura” podobnego do grubego brezentu w kolorze 
granatowym, a także z nylonu lub PCV i wyposażony jest w wewnętrzne okienka informacyjne. Stanowią one niezbędne wyposażenie każdej firmy 
i instytucji zobowiązanej  ustawowo do ochrony danych osobowych swoich pracowników i petentów. Proponujemy portfele i torby w rozmiarach 
standardowych, ale produkty te szyte są także na zamówienie w rozmiarach i kształtach podanych przez zamawiającego. Istnieje możliwość 
usztywnienia ścian bocznych i wszycia dodatkowych okienek informacyjno-adresowych.

Wymiary:
160 x 160 mm
210 x 130 mm 
240 x 140 x 40 mm
200 x 170 x 40 mm
300 x 250 x 70 mm
450 x 350 x 100 mm (Torba transportowa)

Dodatkowe szwy
bezpieczeństwa

Wewnętrzene 
okienko

informacyjne

Wzmocniony
nieprzemakalny

materiał

Przykryte bizą
szwy

Wytrzymały
zamek

Bezpieczna
komora

plombująca

ENVOPOLYSEAL
• plomba uniwersalna, pasująca do większości modeli
  komór plombujących dostępnych na rynku
  oraz nakładek zamkowych „Reveal-a-Seal”
• plomby wykonane z plastiku o różnorodnej kolorystyce

MINI SEAL
• całkowicie plastikowa plomba
• stosowana do plombowania komór plombowniczych portfeli
  oraz toreb transportowych
• dostępna w wielu kolorach
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Koperty bezpieczne

KOPERTY DEBASAFE
Koperty bezpieczne DEBASAFE oferują maksymalny poziom  zabezpiecze-
nia dostępny na rynku i są wyposażone w liczne funkcje  zabezpieczające. 
Taśma zabezpieczająca posiada identyfikatory:  mechaniczny, chemiczny 
i termiczny, które jednoznacznie wskazują na próby nieautoryzowanego 
otwarcia kopert.

• polietylenowa folia odporna na rozerwanie, dostępne w wersji mlecznej 
  oraz transparentne
• folia LDPE o grubości od 50 do 70 mikronów
• materiał trwały i odporny na warunki atmosferyczne
• bezpieczny zgrzew boczny płaski z mikronadrukiem
• trwałe zamknięcie samoprzylepne taśmą zabezpieczającą
  stanowi kompletną ochronę (jest zabezpieczeniem mechanicznym,
  termicznym, chemicznym)
• jeden odrywany odcinek przewozowy z powieloną numeracją
• miejsce na podpisy i wpisanie daty, zawartości, adresu
• nadruk jednostronny koperty
• kod kreskowy dla ułatwienia identyfikacji i możliwości śledzenia przesyłki
• kolejne, niepowtarzalne numerowanie kopert
• koperta w pełni biodegradowalna
• dostępny format B5 (195 x 265 + 30 mm)

KOPERTY SAFEBAG
Koperty bezpieczne SafeBag znajdują szerokie zastosowanie w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, jubilerskiej, transportowej, specjalistycz-
nych laboratoriach badawczych, instytucjach publicznych, transporcie i przechowywaniu pieniędzy, dokumentów, kosztowności (np. biżuterii),  
wysokiej wartości części zamiennych (np. elektronicznych), próbek diagnostycznych (np. próbek kontroli żywności, chemicznych itp.).

• trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%]
• trwały i odporny na warunki atmosferyczne materiał
• kod kreskowy ułatwiający identyfikację i umożliwiający śledzenie przesyłki
• kolejne, niepowtarzalne numerowanie kopert (pod taśmą zabezpieczającą
  i na kopercie)
• miejsce na podpisy i daty
• bezpieczny zgrzew boczny płaski z mikronadrukiem 9 mm [+/- 3%]
• trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła
• taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym,
  termicznym, chemicznym)
• poddruk wodny pod taśmą
• dwa odrywane odcinki przewozowe z niepowtarzalną numeracją

WYMIARY KOPERT
FORMAT WYMIAR

ZEWNĘTRZNY

K70 160 x 245
+ 35 mm

B5 200 x 260
+ 35 mm

B4 275 x 375
+ 35 mm

C3 335 x 475
+ 35 mm

Torby 15 kg 390 x 410 x 110
uchwyt + 30 mm
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Inne zabezpieczenia

OCZKA PLOMBOWNICZE
Oczka umożliwiają założenie dowolnej plomby. Posiadają wkrę-
ty pozwalające na mocowanie ich na drzwiach i ościeżnicach 
wykonanych z drewna, metalu czy PCV.

BLOKADA WLEWU PALIWA
Mechaniczne zabezpieczenie na korek wlewu paliwa do sa-
mochodów ciężarowych, które zabezpiecza dostęp do korka 
osobom niepowołanym oraz umożliwia dodatkowo założenie 
numerowanej plomby zabezpieczającej.
Dostępne rozmiary:
• Ø 60 mm - Scania
• Ø 80 mm - Mercedes,
  Daf, Man, Iveco itp.
• Ø 85 mm - Renault,
  Volvo

E-LOCK
Plomba elektroniczna wie-
lokrotnego użytku (ok. 3 lat) 
do zabezpieczania drzwi ma-
gazynowych i samochodo-
wych. To idealne rozwiązanie 
monitorowania dostępu do 
pomieszczeń magazynowych 
i kontroli przewożonych ładun-
ków, zwłaszcza w przypadku 
konieczności częstego dostępu do zmagazynowanego lub 
przewożonego towaru. Przy każdorazowym zamknięciu plom-
by system elektroniczny generuje nowy zawsze niepowtarzalny 
numer wyświetlany po naciśnięciu przycisku. 

BUTELKI
Plombowane butelki plastikowe słu-
żą do kontrolowanego przewożenia 
i przechowywania próbek substancji 
sypkich, płynów np. paliw. Zastosowa-
nie zaplombowanej butelki jest gwa-
rancją nienaruszalności jej zawartości 
przed dokonaniem badań laboratoryj-
nych.  Pojemność: 1000ml

OBEJMY
Plomby na półśrubunek wodomierza lub gazomierza, które po 
zamknięciu uniemożliwiają dostęp do nakrętki półśrubunka. 
Dostępne rozmiary:
• Plomba PW-1/2” (wodomierz DN 15mm)
• Plomba PW-3/4” (wodomierz DN 20mm)

PLOMBOWNICA
Plombownica do zaciskania plomb plastikowych Notox oraz 
plomb ołowianych. Możliwość indywidualnego wygrawerowa-
nia znaków na kamieniach plombownicy. 

DRUT PLOMBOWNICZY
Drut plombowniczy stalowy ocynkowany z oplotem stalowym 
lub drut żyłkowy z oplotem stalowym dostępny w odcinkach 
lub krążkach.

PLOMBY NOTOX + OŁOWIANE
Plastikowe plomby Notox oraz ołowiane stosowane z drutem 
plombowniczym. Do zamknięcia tych plomb konieczne jest 
użycie plombownicy.
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