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FASTY TEXTBAND. Band och surrningar från FASTY har inga begränsningar. Har vi 
inte det band du behöver så tillverkar vi det speciellt för dig. Materialen är polyester 
och polypropylen. Färgerna, bredderna, längderna, fästena och hålningen 
bestämmer du i stort sett själv. Du kan också få band med invävd text med 
företagets färger och logotype.

Banden sys med kuvertsöm eller tränssöm för bästa 
surrningsstyrka. För att undvika att de rispar sig sker 
värmekapning i mycket hög temperatur. Spännen 
finns i olika material och ytbehandlingar beroende 
på ändamål och väderförhållanden.

SAMTLIGA FASTY spännband och förpackningar 
har EAN-kod samt spännen ytbehandlade med 
svart miljövänlig zink/järn 3-värtskrom, enligt 
Volvo standard och REACH-direktivet.

UV-beständigt  
och extra tåligt  

polypropylenband

Spännet är av  
ytbehandlat stål 



HUR VÄLJER JAG TEXTBAND?
Några enkla riktlinjer
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1. På vilken produkt?
Textbanden går som standard att få i bredderna 20 och 25 mm. Du kan beställa 
textband till följande standardartiklar:

- Spännband med FASTY-spänne som finns i ytbehandlingarna: zink/nickel (std), 
  blank samt MW4-20 (likvärdig rostfritt). Längden på bandet bestämmer du själv!

- Kabelband 20 mm bredd x 40 cm längd
  Packas med fördel i påse/ryttare, 2-pack (se artikel 163)

- Kabelband med handtag 25 mm bredd x 50 cm längd 
  Packas med fördel i påse/ryttare, 2-pack (se artikel 162)

- Spännband  HANDY med handtag - 25 mm bredd x 200 cm längd

- Pumpbandsträckare 
  Art nr. 180, 25 mm bredd x 500 cm längd ändlös
  Art nr. 182, 25 mm bredd x 30 + 470 cm längd med krokar
  *) Art nr. BL 186, 25 mm x 500 cm längd
  *) Art nr. BL 187, 25 mm x 30 + 470 cm längd med krokar 

  *) Svart, gummerad spännare, packat i användbar väska tillsammans med handskar.

- Spännband, packat i set 
  Art nr. 220 - 25 mm x 1 st. 100 cm, 1 st. 200 cm med handtag, 1 st. 350 cm. 
  Packas i påse/ryttare. 

2. Vilken färg?
Textbandet går att få i princip vilken grundfärg som helst - kontakta oss gärna för digitalt färgprov 
innan du bestämmer dig. Tänk på att bandet är ett levande material och att färgåtergivningen kan 
skilja sig något från verkligheten. 

3. Vad skall det stå på textbandet?
Vanligast är om man väljer företagsnamnet och/eller logo på textbandet. Tänk på att det endast går 
att efterlikna logon då vi inte trycker på bandet utan väver in texten/logon. Även här är färgvalet 
oändligt. 

4. Förpackning?
Samtliga produkter levereras upprullade och du väljer sedan själv om du vill ha dem 
packade i påse/ryttare, displaycylinder, displaykartong, 10-pack eller i bulk. 

Kom ihåg! Möjligheterna är oändliga - vi tar gärna fram anpassade produkter just för ditt företag 
om du har egna önskemål. Kontakta oss så hjälper vi dig!


