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ПОПРАВКА НА КНИГИ ПОЛЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ

125 ГОДИНИ NESCHEN
От доставчик на материали за съдилищата до 
международен лидер в производството – като 
фирма, изобретила съвременното фолио за 
защита на книгите, Neschen може да се похвали 
със 125 години опит. Нашите иновативни 
продукти за защита и поправка на книги се 
използват по целия свят от много известни 
библиотеки, институции и архиви.

FILMOLUX® BOOK COVER
Идеална защита за книги с меки корици
Този нов, предварително нарязан защитен 
филм е изработен от комбинация твърд PVC, за 
укрепване на корицата на книгата и мек PVC, за 
защита на гърба на книгата, превръщайки 
книгата с меки корици в книга с твърди корици 
за няколко секунди.

FILMOPLAST® P 
Самозалепваща, прозрачна, специална хартия 
(20 g/m2) 
Отлична за поправка на скъсани страници от 
книга, както и на бележки, и други документи. 
Устойчива на стареене, без пожълтяване, с 
акрилно лепило, което запазва еластичността 
си с времето, буферирано с CaC03.

NESCHEN BLS-PROFESSIONAL
Бодигардът на книгите
Новата ламинираща станция за книги за бързо 
и професионално серийно нанасяне на 
покритие на книги. Вградената мерителна 
скала, лесната техника за защипване на ролката 
�lmolux и ефективното монтажно устройство 
превръщат BLS-Professional в ефективен 
инструмент, който пести ценно време.

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
Грижата за околната среда е отличителна черта 
на Neschen и висок приоритет за фирмата. В 
нито едно от използваните лепила няма 
киселини или разтворители. При избора на 
суровини ние полагаме големи усилия за 
гарантиране, че не съдържат тежки метали, 
като кадмий, живак и олово или каквито и да е 
други опасни съставки, като по този начин 
минимизираме вредното влияние за околната 
среда.

ЛЕНТОВ ДИСПЕНСЪР TA 3
Стабилен, неплъзгащ се всекидневен 
инструмент
TA 3 е идеалното решение за рязане на тесни 
ролки защитно фолио за книги �lmolux и �lmo-
plast T. Диспенсърът осигурява място за две 
ролки, с ширина до 6 cm отляво и 8 cm отдясно.

FILMOLUX® SOFT
Превъзходно фолио за защита на книги
Много специален вид (с мек PVC) фолио за 
защита на книги.
Гъвкав и лесно залепващ, благодарение на 
намалената си първоначална адхезия. 
Предварително нарязаната уплътнителна 
подложка позволява лесно сваляне по време 
на обработката. Много лесно ръчно полагане.

FILMOPLAST® P 90 
Самозалепваща, бяла, специална хартия (50 
g/m2) 
Универсална употреба за закрепване на 
скъсани страници, поправка на стари коли или 
укрепване на вътрешните връзки на книгата. 
Има същите залепващи свойства като FILMO-
PLAST P.

FILMOLUX® SOFT PP
Превъзходно фолио за защита на книги
Това фолио притежава същите свойства като 
FILMOLUX SOFT, но е изработено от полип- 
ропиленово фолио, представляващо по-еко- 
логичен материал.

FILMOPLAST® SH
Самозалепваща бяла текстилна тъкан
За покриване или поправка на книги с шит гръб 
(кантоване). Най-добрият избор при 
необходимост от висока устойчивост на 
скъсване

NESCHEN КОСКА
Не оставя белези
Изработени от тефлон или традиционна кост, 
коските са идеални за работа с нашите 
продукти �lmolux и �lmoplast.

FILMOLUX® 609
Универсалният
Лъскавото, кристално прозрачно защитно 
фолио за книги от мек PVC с висока 
първоначална адхезия. Може да се използва 
идеално в комбинация с Neschen BLS-Profes-
sional.

ТЕСТВАНИ ОТ PTS
Устойчивост на стареене, удостоверена 
от Фондацията за хартиени технологии 
(PTS) в Мюнхен.

FILMOPLAST® T
Самозалепваща, цветна текстилна тъкан
Идеална за поправка на износени гърбове на 
книги или възстановяване на дъска за игра, 
когато сгъвките са се разрушили. Предлага се в 
осем цвята. Подходяща за употреба с 
диспенсър TA 3.

NESCHEN ВАЛЯК ЗА КНИГИ
Задължителен за �lmolux
Изработен от дърво, с мек филцов ръб или 
100% филц, това е идеалният инструмент за 
полагане на защитно фолио за книги �lmolux.

...КОИТО СИ СТРУВА
ДА СЕ ЗАПАЗЯТ
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