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Prijslijst SPITA ResQ-tape Flame Retardant 2022
SPITA ResQ-tapes zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Enkele producten zijn voor algemeen
gebruik, terwijl andere uitvoeringen zijn ontwikkeld voor een speciale toepassing. Details van de
producten vind u op onze website of kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar:
verkoop@spita.nl

ResQ-tape Flame Retardant 25mm x 6,1m x 0,3mm (breedte x lengte x dikte)
Dit product is speciaal ontwikkeld als vlamwerende tape voor toepassing bij elektrische installaties en
om verbindingen permanent waterdicht te maken. De tape is uiterst flexibel en voorkomt verspreiding
van vlammen. Heeft een extreem hoge isolatiewaarde van min. 8,5kV per laag. De tape is UV- en
weerbestendig. Herkenbaar aan de gele lengtestreep op de tape!!
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht.
ARTIKELNUMMER
EAN CODE
KLEUR
VERPAKKING
Prijs per stuk
excl. BTW
RT1012020GY-FR-RY

8718591410734

Grijs

24 rollen / doos

€ 24,75

ResQ-tape Flame Retardant 50mm x 11m x 0,5mm (breedte x lengte x dikte)
Dit product is speciaal ontwikkeld als vlamwerende tape voor toepassing bij elektrische installaties en
om verbindingen permanent waterdicht te maken. De tape is uiterst flexibel en voorkomt verspreiding
van vlammen. Heeft een extreem hoge isolatiewaarde van min. 14kV per laag. De tape is UV- en
weerbestendig. Herkenbaar aan de gele lengtestreep op de tape!!
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht.
ARTIKELNUMMER
EAN CODE
KLEUR
VERPAKKING
Prijs per stuk
excl. BTW
RT2020036GY-FR-RY

8718591410741

Grijs

10 rollen / doos

€ 69,75

ResQ-tape Flame Retardant 76mm x 11m x 0,75mm (breedte x lengte x dikte)
Dit product is speciaal ontwikkeld als vlamwerende tape voor toepassing bij elektrische installaties en
om verbindingen permanent waterdicht te maken. De tape is uiterst flexibel en voorkomt verspreiding
van vlammen. Heeft een extreem hoge isolatiewaarde van min. 20kV per laag. De tape is UV- en
weerbestendig. Herkenbaar aan de gele lengtestreep op de tape!!
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht.
ARTIKELNUMMER
EAN CODE
KLEUR
VERPAKKING
Prijs per stuk
excl. BTW
RT3030036GY-FR-TY

8718591410758

Grijs

6 rollen / doos

Op al onze offertes, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 augustus 2018 onder nummer 72334738
.

€ 129,75
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Verder zijn nog de volgende verschillende ResQ-tape producten uit voorraad leverbaar:
1) ResQ-tape Professional 25mm breed.
2) ResQ-tape Classic 25mm en 50mm breed.
3) ResQ-tape Industrial 50mm, 76mm en 101mm breed.
4) ResQ-tape Heavy Duty 50mm, 76mm en 101mm breed.
5) ResQ-tape Electrical 25mm breed.
6) ResQ-tape Perfect Grip
7) ResQ-tape Quick Repair 25mm en 50mm breed.
8) ResQ-tape H2-Detect
Zie voor uitgebreide informatie onze website www.resqtape.nl
Prijzen van deze producten op aanvraag.

Alle genoemde prijzen zijn netto per stuk, in Euro en exclusief BTW.
Prijzen en omschrijvingen zijn onder voorbehoud.
Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2022 tot nader order en vervangt alle voorgaande prijslijsten.
Levering geschiedt franco huis bij een orderwaarde vanaf € 350,- excl. BTW in Nederland en België.
In alle andere gevallen wordt een bijdrage van € 8,75 voor verzend- en administratiekosten berekend.

Op al onze offertes, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 augustus 2018 onder nummer 72334738
.
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