

















plomba linkowa SIBO
CECHY:
- plomba zaciskowa o długości operacyjnej 330 mm
- średnica linki 2,2 mm
- siła zrywająca 180 N
- zakres temperatur od -20 C do + 80 C
ZASTOSOWANIE:
- przemysł lotniczy
- przemysł chemiczny
- służba zdrowia
- bankowość
- transport/logistyka
KOLORY:

ZIELONY

WYMIARY:

CZERWONY

POMARAŃCZ.

ŻÓŁTY

BIAŁY

10 szt. w blistrze

22

fi 2,2

PAKOWANIE:
średnica linki

300
53

NIEBIESKI

1 000 szt. w kartonie

330 długość operacyjna

5 kg

wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm
395

320 kg

60 000 szt. na europalecie
wym. palety 120 x 80 x 190 cm

plomba linkowa SIBO-BAG workowa
CECHY:
- plomba zaciskowa o długości operacyjnej 340 mm
- przekrój 2,2 mm x 5,2 mm
- siła zrywająca 400 N
- zakres temperatur od -20 C do + 80 C
ZASTOSOWANIE:
- zabezpieczanie worków
- zabezpieczanie big bagów
- transport, logistyka

KOLORY:

ZIELONY

WYMIARY:

CZERWONY

POMARAŃCZ.

ŻÓŁTY

BIAŁY

PAKOWANIE:

NOWOŚĆ 7 kolców

A-A
5,2

A-A

2,2

340 długość operacyjna

NIEBIESKI

10 szt. w blistrze
1 000 szt. w kartonie

6 kg

wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm
60 000 szt. na europalecie
wym. palety 120 x 80 x 190 cm

380 kg

plombowane butelki do próbek CUP 500 (500 ml) i CUP 1000 (1000 ml)
CECHY:
- zakrętka zrywa pierścień plombujący przy próbie otwarcia
- uniemożliwia dostęp do zawartości butelki osobom nieupow.







- dostępne w pojemnościach 500 ml i 1000 ml
- siła zakręcania min. 4,0 Nm
ZASTOSOWANIE:
- przechowywanie próbek paliw niskooktanowych - typu olej
napędowy, produktów spożywczych, substancji chemicznych

pierścień
plombujący

- zabezpieczanie produktów płynnych i sypkich
- stosowane przez szpitale, laboratoria, stacje paliw, stocznie,
transport morski (spełnia wymagania Marpol regulation 14(1)
and 18(1) dotyczących Marpol - Międzynarodowa konwencja
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki)
WYMIARY:

164 mm

240 mm

ZALETY:
- niepowtarzalna numeracja gwarancją nienaruszalności,
chroni przed szpiegostwem przemysłowym, fałszerstwem
- tworzywo, z którego wykonane są butelki spełnia wymogi
materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- bardzo łatwy montaż bez użycia narzędzi
- różne kolory zakrętek ułatwiają identyfikację próbek
- niepowtarzalna numeracja pozwala na lepszą kontrolę
i zapewnia nienaruszalność próbek

O 77 mm
O 83 mm

PAKOWANIE:
Butelka 500 ml

Butelka 1000 ml
50 szt. w kartonie

50 szt. w kartonie
wym. kartonu 59 x 23 x 46 cm
2,5 kg

KOLORY:
4 kg







wym. kartonu 66 x 35 x 53 cm
100 szt. w kartonie

CZERWONY

8 kg

wym. kartonu 62 x 42 x 70 cm

ZIELONY

NIEBIESKI

niepowtarzalna numeracja 7 cyfr

plombowane saszetki CRYPTEX
CECHY:
- unikatowa komora plombująca, kompatybilna z plombami EPS
- wykonane z trwałej wielowarstwowej poliestrowej tkaniny
typu KODURA
- zewnętrzna transparentna kieszeń, z dostępem tylko
od wewnątrz saszetki
- występuje w kolorze niebieskim
ZASTOSOWANIE:
- zabezpieczanie obiegu dokumentów, kluczy
- przechowywanie gotówki
WYMIARY:

Na zamówienie:

S01 160 x 160 mm
S02 220 x 150 mm
S04 320 x 260 mm

S03 230 x 170 x 40 mm
S05 190 x 260 mm
S06 230 x 170 x 18 mm
S07 450 x 350 mm
S08 320 x 200 mm
S09 420 x 320 x 100 mm
S10 240 x 170 x 45 mm

- kontrola przesyłek
ZALETY:
- łatwa obsługa
- wieloletnia trwałość
- możliwość identyfikacji przesyłki
poprzez numerowane plomby EPS
- ekonomiczne plombowanie

plomba SIBO-ROTO
CECHY:
- dedykowana dla linki O 0,6 mm np. String 600
- siła zrywu z linki 0,6 mm 200 N
- plomba motylkowa o indywidualnie regulowanej
długości operacyjnej
- wykonana z poliwęglanu (PC)
- zakres temperatur od -20°C do +80°C
- linka sprzedawana osobno
WYMIARY:

ZASTOSOWANIE:

22 mm

- zabezpieczanie urządzeń pomiarowych
28 mm

- zabezpieczenie magazynu
KOLORY:

NIEBIESKI

odłamywany uchwyt
21 mm

średnica otworów pod linkę O 1,2 mm

ZALETY:
- unikatowa komora plombująca uniemożliwiająca
odkręcenie bębna plomby
- odłamywany uchwyt plomby zapobiegający
manipulacji osób trzecich

PAKOWANIE:
100 szt. w woreczku foliowym
2 000 szt. w kartonie

CZERWONY

- nie wymaga użycia narzędzia plombowniczego
3 kg

wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm

linka plombownicza STRING 600
CECHY:
- linka stalowa nierdzewna powlekana pcv,
dzięki czemu nie rozwarstwia się
- średnica O 0,6 mm
- dostępne w rolkach po 45 metrów
- siła zrywająca linki 100 N
ZASTOSOWANIE:
- zabezpieczanie urządzeń pomiarowych,
magazynów, pojazdów
- przeznaczona do stosowania z plombami
motylkowymi np. SIBO-ROTO

plomba SIBO-PASTIL 10
CECHY:
- plomba typu notox o średnicy 10 mm i grubości 5 mm
- 18 x lżejsza niż plomba ołowiana
- zakres temperatur pracy od -20oC do +80oC
- wykonana z ABS, tworzywa średniej twardości
o parametrach zbliżonych do ołowiu
ZASTOSOWANIE:
- w zastępstwie plomby ołowianej
- zabezpieczanie zaworów
- plombowanie mierników
- plombowanie środków transportu

WYMIARY:

ZALETY:
- zamiennik klasycznej plomby ołowianej
- tańsza w zakupie niż plomba ołowiana
- bezpieczna dla ludzi i środowiska
- można stosować z drutem, sznurkiem,
żyłką plombowniczą o dowolnej długości
- nie wymaga specjalnych procedur utylizacji
jak plomby ołowiane
- większy poziom bezpieczeństwa i wygody,
na każdy dzień inny kolor plomby
- kompatybilne z każdą plombownicą

PRZEKRÓJ AA

PAKOWANIE:
1000 szt. w woreczku foliowym
100 000 szt. w kartonie

Pb

KOLORY:

28 kg

wym. kartonu 55 x 27 x 14 cm

ŻÓŁTY

CZERWONY

NIEBIESKI

ZIELONY

plomba EPS do saszetek
CECHY:
- zakres temperatur od -20°C do +80°C
- łatwa w użyciu, nie wymaga urządzeń zaciskających
- umożliwia identyfikację przesyłek poprzez numerację na plombie
ZASTOSOWANIE:
- zabezpieczanie saszetek z wartościową
- zabezpieczanie nasadek zamkowych
ZALETY:
- ręczny demontaż plomby
- brak możliwości zdjęcia plomby bez śladów manipulacji
- tanie plombowanie
KOLORY:
ZIELONY

PAKOWANIE:

WYMIARY:

NIEBIESKI

CZERWONY

POMARAŃCZ.

11.5

8.7

250 szt. w pakiecie
14.4
23

BIAŁY

- minimalna ilość zamówienia 1000 sztuk

10 szt. w blistrze

7.1

ŻÓŁTY

5 000 szt. w kartonie

550 kg

wym. kartonu 20 x 20 x 13 cm

oczka plombownicze EKO-M5
CECHY:
- oczka pozwalają na zastosowanie
plomb linkowych SIBO, ROTO
- montaż za pomocą śruby M5
- wykonane ze stali ocynkowanej
ZASTOSOWANIE:
- kontrola pomieszczeń i ich zawartości
- plombowanie metalowych szafek, drzwi, okien
- zabezpieczanie zbiorników paliwa w maszynach
budowlanych, samochodach ciężarowych, autobusach
ZALETY:
WYMIARY:

- łatwy montaż śruby M5

O 4,5 mm

- pewne i estetyczne plombowanie

M5

zaciskarka manualna ZA-01 do plomb SIBO-BAG

CECHY I ZALETY:
- do plomb SIBO BAG
- szybki i łatwy sposób plombowania worków
typu Big-Bag i nie tylko

WYMIARY:

- zwiększają efektywność pracy przy minimalnym
nakładzie siły

250 g

100 mm

- sprawdzają się szczególnie przy zamykaniu
Big-Bagów na linii produkcyjnej np. producenci
nawozów sztucznych
- są narzędziami HEAVY DUTY
- solidna stalowa konstrukcja
- ergonomiczny kształt
- manualna gilotyna

195 mm

znaki weterynaryjne KYR-IW w ramach odstrzału sanitarnego walki z ASF
kod województwa

Inspekcja
Weterynaryjna

kod powiatu
KOLORY:
pasek zakładany na narogi, narządy wewnętrzne
(serce, wątrobę, nerki, płuca)

pasek zakładany na tuszę

POMARAŃCZ.

PAKOWANIE:
50 szt. w pakiecie

500 szt. w kartonie

kolejno zmieniająca się numeracja (6 cyfr)

5 kg
wym. kartonu 33 x 20 x 25 cm

ZASTOSOWANIE:
Znakowanie tusz mięsa zgodnie z Wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii do znakowania tusz dzików,
pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, objętych ograniczeniem i obszarze ochronnym
oraz ramach odstrzału sanitarnego.

plomby weterynaryjne SIBO-IW
kod województwa
kod powiatu

Inspekcja
Weterynaryjna

PAKOWANIE:

PRZÓD

10 szt. w blistrze

IW 1808

1 000 szt. w kartonie
5 kg
wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm

000001

TYŁ

60 000 szt. na europalecie

kolejno zmieniająca się numeracja

320 kg
wym. palety 120 x 80 x 190 cm

KOLORY:

ZIELONY

NIEBIESKI

CZERWONY

POMARAŃCZ.

ŻÓŁTY

BIAŁY

ZASTOSOWANIE:
Doskonale sprawdzają się sektorze weterynarii. Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 września 2010 roku każdy kontener czy pojemnik z produktami pochodzenia zwierzęcego, wywożony
z terenu Polski do państw trzecich, musi posiadać plombę nałożoną przez odpowiedzialnego lekarza weterynarii.
Plomby SIBO posiadają certyfikat do kontaktu z żywnością (Sanepid - Sprawozdanie z badań nr HŻ/252/523/D/18).

znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR
kod 2 z 5
KOLORY:
pasek zakładany na narogi, narządy wewnętrzne
(serce, wątrobę, nerki, płuca)
POMARAŃCZ.

pasek zakładany na tuszę

PAKOWANIE:
50 szt. w pakiecie

Regon lub KRS
500 szt. w kartonie

kolejno zmieniająca się numeracja (6 cyfr)
5 kg
wym. kartonu 33 x 20 x 25 cm

ZASTOSOWANIE:
Znakowanie tusz mięsa zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania i znakowania tusz. Znaki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 września 2019 roku, Dz.U. 2019 poz. 1782

ul. Budowlanych 1
64-100 Leszno
tel./fax +48 65 529 48 08
info@bott.pl
www.plomby.net

