
Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Oczko na przypięcie.
Mechanizm sprężyny  powrotnej ze stali 

nierdzewnej zapewniający  ciągłą wydajność.

Resistant to mechanical damage. Clip for 
attaching. Stainless steel return spring mechanism for 

continuous performance.

Odolný proti mechanickému poškození. 
Očko pro připnutí. Mechanismus vratné pružiny 

z nerezové oceli pro neustálý výkon.

Działa w chłodzie -  zamrażarki i chłodnie, 
pisze w wilgoci i na zapylonych 

lub tłustych powierzchniach.

4 kolory obudowy, 4 kolory wkładów

4 barevné kryty, 4 barevné náplně
4 barrel colours,  4 color inks

Ergonomiczna, higieniczna, wykrywalna obudowa,
ścięte ścianki, idealny do chwytania w rękawiczkach.

 Ergonomic, hygienic, detectable barrel, chamfered
 walls, ideal for gripping with gloves.

Ergonomické, hygienické, detekovatelný kryt,
zkosené stěny, ideální pro uchopení rukavicemi.

Works in the cold environment - freezers 
and freezing chambers, writes on wet 

surfaces and on dusty or greasy surfaces.

Funguje v chladu - mrazničky a ledničky,
 píše ve vlhkosti a na prašných 

nebo mastných površích.
.

www.salmonhygiene.pl

ZAKREŚLACZE
ZVÝRAZŇOVAČE

HIGHLIGHTERS

ŚCIERALNE
STÍRATELNÝ

DRY WIPE

DO PISANIA PO ŻYWNOŚCI
K PSANÍ PO JÍDLE

FOR WRITING ON FOOD

Detekovatelné kovovými a rentgenovými detektory, značkovači a finišery jsou 
speciálně navrženy pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Jsou vyrobeny 
výhradně z potravinářského polypropylenu s příměsí kovu a jsou plně 
detekovatelné detektory kovů a splňují všechny standardy HACCP. Kromě toho 
jsou velmi odolné a pružné, což minimalizuje riziko rozbití na části. Inkoust      
a kazety nejsou toxické. Mnoho výrobků pracuje s vysokou vlhkostí vzduchu      
a nízkými teplotami, některé  z nich jsou určeny pro označování potravin. 
Všechny mají čtvercový průřez nebo výčnělky, aby se nevalily na šikmém 
povrchu. Vybrané modely per obsahují příměs antibakteriálních látek.

Detectable by metal and X-Ray detectors, markers and fineliners are specially 
designed for the food and pharmaceutical industries. Made entirely of food 
polypropylene with an admixture of metal, they are fully detectable by metal 
detectors and meet all HACCP standards. Additionally, they are very durable and 
flexible, which minimizes the risk of breaking into parts. Ink and cartridges are 
non-toxic. Many products operate in high humidity, low temperature conditions, 
some of them are intended for food labeling. All of them have a square cross-
section or protrusions so that they do not roll on an inclined surface. Selected 
models of pens have an admixture of antibacterial substances.

PERMANENTNE
PERMANENTNÍ

PERMANENT  

CIENKOPISY I MARKERY WCISKANE
ZNAČKOVAČI A ZATLAČITELNÝ FIXY

FINE MARKERS AND RETRACTABLE MARKERS

MARKERY DUŻE
VELKÉ  FIXY

BIG MARKERS

WYKRYWALNE CIENKOPISY I MARKERY
DETEKOVATELNÉ PROPISKY
DETECTABLE MARKERS

Wykrywalne przez detektory metalu i X-Ray, markery i cienkopisy są specjalnie zaprojektowane 
dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Wykonane w całości   z polipropylenu 
spożywczego z domieszką metalu są w pełni wykrywalne przez wykrywacze metali oraz spełniają 
wszelkie normy HACCP. Dodatkowo są bardzo trwałe  i elastyczne, co minimalizuje ryzyko 
połamania się na części. Tusz i wkłady nie są toksyczne. Wiele produktów działa w warunkach 
dużej wilgoci, w niskich temperaturach, niektóre z nich przeznaczone są do znakowania żywności. 
Wszystkie posiadają kwadratowy przekrój lub wypustki aby się nie turlały po pochyłej 
powierzchni. Wybrane modele długopisów mają domieszkę substancji antybakteryjnych.obsahují 
příměs antibakteriálních látek.


