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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 
ИНОВАТИВНО КОРЕЙСКО РЕШЕНИЕ 
ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТИКСО
 

Корейска марка за режещи 
инструменти: скоч диспенсери 
и опаковъчно тиксо

Благодарение на ъгъла от 10' (десет градуса)

върху  монтирания резец, 
лесно можете да залепите и 
отрежете всяка  скоч-лента.
Всички TENDO модели имат, 
освен това и друга основна цел -
да облекчат напрежението 
в китката при работа.

Ергономична ръкохватка
с гумирана повърхност.

Сигурен контрол 
при употреба върху

работната повърхност.

Сменяемо, лазерно заточено острие.

Позициомер за точно центриране.

Стопер за икономия на тиксо.

2 пъти по-малък
от стандартните модели.

МАГИЯТА НА 10 ТЕ ГРАДУСА!



МАГИЯТА НА 10 ТЕ ГРАДУСА! КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТ ОТ КОРЕЯ!

Р-1200  Характеристики и качество
  Характеристиките и предимствата на 
продукта са вплетени в наименованието му - TEN+DO  
[от английската дума за цифрата 10 (Ten) + 
корейската  дума за градус (Do)].
 Всички предлагани TENDO диспенсери 
отговарят на най-новите разработки за надеждност, 
дълготрайност и ефективност, съчетано и с грижа към 
здравето на потребителя. 
 Машинките за тиксо TENDO са инструмент, 
който прави опаковането лесно и предотвратява 
болката в китката, благодарение на ъгъла на острието 
и формата на дръжката; създава удобно сцепление на 
ръката с уреда чрез гуменото уретаново покритие 
(гумено покритие има само при модел Р-1200). 
 С внимание и към такива детайли като: 
хромиран завършек на острието, плътна двуцветна 
окраска, цялостна и стабилна форма, дори с 
възможност за закачане на стена/шкаф. 
 TENDO перфектно съчетава ергономичност и 
интелигентност на дизайна, разработен в отговор на 
нуждите на потребителите.

SY-123  Характеристики и качество

В кутията ще намерите
и стикер за персонализиране!

Вграденият стопер може да контролира
развиването на ролката. Дръжката е 
позиционирана така, че тя да се
държи по най-естествения за ръката
начин и да не уморява китката.

След отрязване на лентата, тя
остава залепена към острието.

Магията на 10  градуса!
Лесно отрязване заради ъгъла на острието.

Висока надеждност на резеца.
Резецът е сменяем.

Ергономичния извит дизайн, прави възможно комфортното позване
на уреда за дълъг период от време.

В кутията ще намерите
и стикери за персонализиране!

Вграденият стопер може да контролира
развиването на ролката. Дръжката е 
позиционирана така, че тя да се
държи по най-естествения за ръката
начин и да не уморява китката.

Уретанотово покритие и ергономичният извит дизайн правят възможно диспенсера
да се ползва комфортно за много дълъг период от време.

Магията на 10  градуса!
Лесно се отрязване заради ъгъла на острието.

Висока надеждност на резеца.
Резецът е сменяем.

След отрязване на лентата, тя
остава залепена към острието.


