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3Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych

Firma Roverplastik została założona w 1965 roku jako 
działalność jednoosobowa przez jej obecnego prezesa, Renato 
Festi, który rozpoczął produkcję rolet PVC bez zatrudniania in-
nego personelu w wynajętym pomieszczeniu w Rovereto. 

Na przestrzeni swojej działalności Roverplastik rozszerzyło 
swój asortyment produktów: mając 40 lat doświadczenia, 
firma Roverplastik Spa jest obecnie liderem w zakresie 
kreatywności i innowacji technologicznych dla produktów ku-
powanych do gospodarstw domowych. Obecnie Roverplastik 
jest rozpoznawany jako producent szerokiej gamy asortymen-
tu produktów, takich jak rolety z siłownikiem, skrzynki z role-
tami, siłowniki do rolet obrotowych, taśmy uszczelniające do 
drzwi drewnianych i ościeżnic okiennych, kształtowniki alumi-
niowe do łzawników, składane drzwi PVC oraz RoverBlok Ener-
gy,

specjalistyczna prefabrykowana rama przeciwstawna do drzwi 
i okien. Troska, którą Roverplastik przykłada w przygotowa-
nie asortymentu swoich produktów gwarantuje, że są one so-
lidne i odporne na włamania. Najwyższej jakości materiały i 
nowoczesne technologie umożliwiają osiągnięcie doskonałych 
właściwości w zakresie bezpieczeństwa dla użytkownika 
końcowego (stalowe rolety z izolacją z poliuretanu to doskonała 
bariera chroniąca przed włamaniami) oraz w zakresie izolacji, 
zarówno termicznej jak i akustycznej. Motoryzacja to kolejny 
silny atut: szybki rozwój automatyzacji domowej umożliwia 
nam obecnie kontrolę i sterowanie systemami domowymi 
wysyłając prosta wiadomość z telefonu komórkowego.

W 1997 roku Roverplastik otrzymało certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością przyznawany przez Det Norske Veri-
tas zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9002:1994, 
zaktualizowany później do standardu ISO 9001:2008 w roku 
2010. Ważnym etapem w rozwoju firmy jest powiększenie 
obszaru produkcyjnego w Volano. 

Co więcej, w 2008 roku Roverplastik zostaje „CasaClima part-
ner”. Aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na 
innowacyjne produkty dostosowane do potrzeb klientów, w 
2001 roku Roverplastik otworzył wyspecjalizowany warsztat 
do budowania matryc do wyciskania tworzyw sztucznych. Ro-
verplastik otworzył wewnętrzny Dział Badań i Rozwoju, gdzie 
wyspecjalizowany personel dokłada wszelkich starań w celu 
ciągłego doskonalenia zarówno w zakresie materiałów, jak i 
stosowanych technologii.

Roverplastik Spa
è certificata
UNI EN ISO 9001:2008
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4 Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych

Materiał, z którego wykonana jest taśma uszczelniająca jest bardzo ważny w celu zachowania jej właściwości: przy tych samych 
kształtach i wymiarach lepsze jest odzyskiwanie materiału, a osiągi taśm uszczelniających są długotrwałe. Ocena ta jest wykonywana 
zgodnie z warunkami środowiska, w których znajdują się taśmy uszczelniające: w zależności od tego czy są to drzwi wewnętrzne czy 
zewnętrzne, konieczne są materiały aby wprowadzić zmiany. Wybierając materiał należy wziąć pod uwagę również kompatybilność z 
przyszłymi zastosowaniami produktów oraz przyszłymi obróbkami, w które okno/drzwi będzie zaangażowane: po pierwsze, wybór zależy 
od rozpuszczalników powłoki. Nie istnieją idealne taśmy uszczelniające, jednak znając wszystkie powyższe główne właściwości, możliwe 
jest wybranie odpowiedniej taśmy dla danego przypadku.

Materiały, z których wykonane są taśmy uszczelniające

AC

ESP

EPDM

S

STP10

Opisy

K Plastyfikowany związek oparty na PVC – jest to pierwszy materiał stosowany do produkcji taśm uszczelniających do okien/drzwi 
drewnianych. Jest to niezmiernie uniwersalny materiał, w zakresie kolorów i twardości umożliwiający wykonywanie produktów 
wytłaczanych współbieżnie. Materiał ten, pomimo swojej doskonałej stabilności UV i ozonowej, ze względu na swoje 
właściwości potrzebuje niskich temperatur pracy, w związku z czym jest lepszy do zastosowań wewnątrz. Łatwość obróbki 
typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3 mm oraz z tolerancjami na nominal-
nych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na 
środowisko.

Związek termoplastyczny oparty na piance TPE. Oprócz cech serii AC, dzięki mikro-pęcherzykom powietrza możliwe jest 
kształtowanie zaokrąglonych obrysów polepszając powierzchnie styku oraz odległość ścisku taśm uszczelniających zachowując 
miękkość złączy zamykających. Zamknięta porowatość chroni przed wchłanianiem wilgoci i efektem nasycania, sprawia że 
zewnętrzna powierzchnia taśm uszczelniających przylega do ościeżnicy okiennej maksymalizując szczelność. Łatwość obróbki 
typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3,5 mm oraz z tolerancjami na nominal-
nych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na 
środowisko.

Związek oparty na wulkanizowanym EPDM pochodzącym z przemysłu motoryzacyjnego gdzie temperatury pracy i warunki 
środowiskowe są krytyczne. Utwardzanie sprawia, że materiały te są niezwykle stabilne, kompatybilne z wszystkimi rodzajami 
farb, oraz posiadają doskonałą stabilność UV i ozonową, a także wysokie temperatury pracy. Ta seria taśm uszczelniających jest 
również odpowiednia do zastosowań na zewnątrz. Połączenie pianki i części zagęszczonych umożliwia kształtowanie 
zaokrąglonych obrysów. Łatwość obróbki tych materiałów wulkanizowanych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi 
poniżej 3 mm oraz z tolerancjami na nominalnych wymiarach ± 0,6 mm, zgodna jest ze standardem ISO 3301-1.

Związek oparty na wulkanizowanym silikonie, niezwykle uniwersalny w zakresie kolorów, podobnie jak inne materiały utwardza-
ne jest niezwykle stabilny w każdych warunkach środowiska i odporny na wszelkie środki, w tym każdy rodzaj rozpuszczal-
ników. Miękkość i elastyczność w każdej temperaturze sprawia, że materiał ten jest odpowiedni do wszystkich zastosowań. 
Łatwość obróbki tych materiałów wulkanizowanych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi poniżej 3 mm, a tolerancje 
nominalnych wymiarów zgodne są ze standardem ISO 3302-1.

Ochrona przed szokiem termicznym to akronim określający wyjątkowe właściwości tego związku opartego na piance TPE 
zmodyfikowanego aby uzyskać elastyczną odpowiedź w czasie podobną do tej, która uzyskiwana jest w przypadku materiałów 
wulkanizowanych, jednak zachowując łatwość obróbki typową dla materiałów termoplastycznych. Właściwości te łączą ze sobą 
zalety materiałów piankowych takich jak ESP z obrysami panoramicznymi, dużymi odległościami ściskania oraz miękkością serii 
EPDM. Łatwość obróbki typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3,5 mm oraz 
z tolerancjami na nominalnych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi 
aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Związek termoplastyczny oparty na TPE, to rozwój następujący po wprowadzeniu farb opartych na rozpuszczalnikach wodnych 
z takimi samymi uniwersalnymi właściwościami w zakresie kolorów i twardości umożliwiającymi wykonywanie produktów 
wytłaczanych współbieżnie. Materiał łączy ze sobą doskonała stabilność UV i ozonową z wyższymi temperaturami pracy, można 
go więc stosować również w zastosowaniach na zewnątrz. Łatwość obróbki typowa dla materiałów termoplastycznych 
umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3 mm oraz z tolerancjami na nominalnych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ 
związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na środowisko.
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Materiały, z których wykonane są taśmy uszczelniające

W wyniku działania wspomnianego działu, w 2011 roku fir-
ma zaprezentowała RoverBlock Energy, rozwiązanie kon-
strukcyjne dla otworów okiennych gwarantujących najlepsze 
osiągi termalne i akustyczne zgodnie z wymogami certyfikaty 
LEED®. Zaangażowanie firmy jest nieustające, a sama firma 
nadal wierzy w pierwotny cel Roverplastik: nieustanny wzrost 
połączony z większym rozwojem. W 2011 roku Roverplastik 
wykonało mapowanie produktu bloku termoakustycznego Ro-
verBlock Energy zgodnie z LEED® weryfikując pozycjonowa-
nie tego produktu zgodnie ze standardami certyfikacji LEED®, 
które wymagają specjalistycznych osiągów i właściwości 
jakości w zakresie produktów budowlanych. Firma otrzymała 
tzw. „Produkt Booklet” [„Broszura produktowa”] opracowana 
przez Habitec przy współpracy z TÜV Italy, jako zewnętrzną 
jednostkę atestującą, potwierdzając zgodność RoverBlok 
Energy ze standardem.

W 2011 roku Roverplastik poszerzył również swoją linię taśm 

uszczelniających opracowując nowy produkt STP10 (Ochro-
na przed szokiem termicznym). Te taśmy uszczelniające, 
jako pierwsze na rynku, mają 10 letnią gwarancję na swoje 
właściwości, a oprócz tego lepsze osiągi niż produkty konku-
rencyjne, wyjątkowo kompletny zakres i maksymalną 
różnorodność dostępnych kolorów. 

Od 2011 roku Roverplastik jest członkiem grupy PosaClima, 
konsorcjum firm produkujących produkty do otworów okien-
nych i dzielących filozofię dostarczania klientom systemów 
instalacyjnych kompletnych na wszystkich etapach.

Osoby zainteresowane poznaniem firmy Roverplastik oraz 
szczegółowej specyfikacji jej produktów, może odwiedzić salon 
wystawowy firmy w Bolano (TN), Zona Industriale 10.

Centro di informazione sul PVC

Associazione Nazionale 
per l’Isolamento Termico 

ed Acustico

SAMPLE TYPE WEATHERSTRIPS * WEATHERSTRIPS SERIES ********* 

DOUBLE LEAF WINDOW CLASS A0 (test not passed) CLASSE AE 600

DOUBLE LEAF BALCONY DOOR CLASS AE 1050 CLASSE AE 1200

WATERTIGHTNESS TEST ACCORDING TO UNI EN 1027

Examples of improvement of the performances of a window/door 
thanks to the foam thermoplastic weatherstrips of the Roverplastik’s 9 stars line
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5Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych

Materiał, z którego wykonana jest taśma uszczelniająca jest bardzo ważny w celu zachowania jej właściwości: przy tych samych 
kształtach i wymiarach lepsze jest odzyskiwanie materiału, a osiągi taśm uszczelniających są długotrwałe. Ocena ta jest wykonywana 
zgodnie z warunkami środowiska, w których znajdują się taśmy uszczelniające: w zależności od tego czy są to drzwi wewnętrzne czy 
zewnętrzne, konieczne są materiały aby wprowadzić zmiany. Wybierając materiał należy wziąć pod uwagę również kompatybilność z 
przyszłymi zastosowaniami produktów oraz przyszłymi obróbkami, w które okno/drzwi będzie zaangażowane: po pierwsze, wybór zależy 
od rozpuszczalników powłoki. Nie istnieją idealne taśmy uszczelniające, jednak znając wszystkie powyższe główne właściwości, możliwe 
jest wybranie odpowiedniej taśmy dla danego przypadku.

Materiały, z których wykonane są taśmy uszczelniające

AC

ESP

EPDM

S

STP10

Opisy

K Plastyfikowany związek oparty na PVC – jest to pierwszy materiał stosowany do produkcji taśm uszczelniających do okien/drzwi 
drewnianych. Jest to niezmiernie uniwersalny materiał, w zakresie kolorów i twardości umożliwiający wykonywanie produktów 
wytłaczanych współbieżnie. Materiał ten, pomimo swojej doskonałej stabilności UV i ozonowej, ze względu na swoje 
właściwości potrzebuje niskich temperatur pracy, w związku z czym jest lepszy do zastosowań wewnątrz. Łatwość obróbki 
typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3 mm oraz z tolerancjami na nominal-
nych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na 
środowisko.

Związek termoplastyczny oparty na piance TPE. Oprócz cech serii AC, dzięki mikro-pęcherzykom powietrza możliwe jest 
kształtowanie zaokrąglonych obrysów polepszając powierzchnie styku oraz odległość ścisku taśm uszczelniających zachowując 
miękkość złączy zamykających. Zamknięta porowatość chroni przed wchłanianiem wilgoci i efektem nasycania, sprawia że 
zewnętrzna powierzchnia taśm uszczelniających przylega do ościeżnicy okiennej maksymalizując szczelność. Łatwość obróbki 
typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3,5 mm oraz z tolerancjami na nominal-
nych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na 
środowisko.

Związek oparty na wulkanizowanym EPDM pochodzącym z przemysłu motoryzacyjnego gdzie temperatury pracy i warunki 
środowiskowe są krytyczne. Utwardzanie sprawia, że materiały te są niezwykle stabilne, kompatybilne z wszystkimi rodzajami 
farb, oraz posiadają doskonałą stabilność UV i ozonową, a także wysokie temperatury pracy. Ta seria taśm uszczelniających jest 
również odpowiednia do zastosowań na zewnątrz. Połączenie pianki i części zagęszczonych umożliwia kształtowanie 
zaokrąglonych obrysów. Łatwość obróbki tych materiałów wulkanizowanych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi 
poniżej 3 mm oraz z tolerancjami na nominalnych wymiarach ± 0,6 mm, zgodna jest ze standardem ISO 3301-1.

Związek oparty na wulkanizowanym silikonie, niezwykle uniwersalny w zakresie kolorów, podobnie jak inne materiały utwardza-
ne jest niezwykle stabilny w każdych warunkach środowiska i odporny na wszelkie środki, w tym każdy rodzaj rozpuszczal-
ników. Miękkość i elastyczność w każdej temperaturze sprawia, że materiał ten jest odpowiedni do wszystkich zastosowań. 
Łatwość obróbki tych materiałów wulkanizowanych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi poniżej 3 mm, a tolerancje 
nominalnych wymiarów zgodne są ze standardem ISO 3302-1.

Ochrona przed szokiem termicznym to akronim określający wyjątkowe właściwości tego związku opartego na piance TPE 
zmodyfikowanego aby uzyskać elastyczną odpowiedź w czasie podobną do tej, która uzyskiwana jest w przypadku materiałów 
wulkanizowanych, jednak zachowując łatwość obróbki typową dla materiałów termoplastycznych. Właściwości te łączą ze sobą 
zalety materiałów piankowych takich jak ESP z obrysami panoramicznymi, dużymi odległościami ściskania oraz miękkością serii 
EPDM. Łatwość obróbki typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3,5 mm oraz 
z tolerancjami na nominalnych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi 
aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Związek termoplastyczny oparty na TPE, to rozwój następujący po wprowadzeniu farb opartych na rozpuszczalnikach wodnych 
z takimi samymi uniwersalnymi właściwościami w zakresie kolorów i twardości umożliwiającymi wykonywanie produktów 
wytłaczanych współbieżnie. Materiał łączy ze sobą doskonała stabilność UV i ozonową z wyższymi temperaturami pracy, można 
go więc stosować również w zastosowaniach na zewnątrz. Łatwość obróbki typowa dla materiałów termoplastycznych 
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związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na środowisko.
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Materiały, z których wykonane są taśmy uszczelniające
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6 Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych

Brown - White - Hazel brown - Black

Szary – neutralny – kość słoniowa (wersja AC nie jest dostępna dla koloru neutralnego)

Brązowy – biały – piwny – czarny

Elastomer termoplastyczny do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi                                
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

W szpuli                                                                                                                               
In reel

Z folia (ochrona)                                                                                                                         
With film (protection)

 
Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnym            
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

Wyciskany współbieżnie EPDM                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Nowy związek techniczny: plastyczny polichlorek winylu                                
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Guma silikonowa
Silicone rubber

Bez folii (ochrona)                                                                                                                                        
Without film (protection)

Taśma uszczelniająca wyciskana współbieżnie ze sztywną tylnią stroną ułatwiającą włożenie oraz doskonałą 
przyczepnością do rowka. Część sztywną można rozpoznać po jaśniejszym kolorze na rysunku profilowym. Produ-
kowana w zwojach, co pozwala na oszczędność czasu i materiałów. Dla tych produktów dostępne są również rozwi-
jarka „A28” oraz nożyce „A27” do przycinania w rogach taśm uszczelniających.

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Wyciskane

Coextruded

Standardowe 
kolory

Kolory na 
zamówienie

Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi z 10 letnią gwarancją
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Legenda

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na magazynie. Prosimy o kontakt 
przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście 
dostępne.

Minimalne 
zamówienie

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni
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Szary – neutralny – kość słoniowa (wersja AC nie jest dostępna dla koloru neutralnego)

Brązowy – biały – piwny – czarny

Elastomer termoplastyczny do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi                                
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

W szpuli                                                                                                                               
In reel

Z folia (ochrona)                                                                                                                         
With film (protection)

 
Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnym            
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

Wyciskany współbieżnie EPDM                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Nowy związek techniczny: plastyczny polichlorek winylu                                
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Guma silikonowa
Silicone rubber

Bez folii (ochrona)                                                                                                                                        
Without film (protection)

Taśma uszczelniająca wyciskana współbieżnie ze sztywną tylnią stroną ułatwiającą włożenie oraz doskonałą 
przyczepnością do rowka. Część sztywną można rozpoznać po jaśniejszym kolorze na rysunku profilowym. Produ-
kowana w zwojach, co pozwala na oszczędność czasu i materiałów. Dla tych produktów dostępne są również rozwi-
jarka „A28” oraz nożyce „A27” do przycinania w rogach taśm uszczelniających.

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Wyciskane

Coextruded

Standardowe 
kolory

Kolory na 
zamówienie

Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi z 10 letnią gwarancją
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Legenda

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na magazynie. Prosimy o kontakt 
przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście 
dostępne.

Minimalne 
zamówienie

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni

Embalaje

Kierunek 
rozwijania

Kierunek rozwijania: rysunki taśm uszczelniających w katalogach, na naklejkach lub specyfikacjach 
technicznych przedstawiają, w zakresie taśm uszczelniających na szpulach, kierunek rozwijania szpuli 
(jak wskazano na rysunku z prawej strony).

EMBALAJE TIPO
S

Espesor
De

Diam. 
externa

Di
Diam. 
interna

Caja L x B x H

Box W x H x B

W01 BOBINA 20 cm 50 cm 35 cm 50,6 x 50,6 x 21,0

W02 BOBINA 20 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 21,5

W03 BOBIN 24 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 25,0

W04 BOBINA 24 cm 75 cm 35 cm NO

W05 DISCOS 20 cm 59 cm - 59,2 x 59,2 x 21,5

W06 BARRAS - - - 16,6 x 10,2 x 270,5

W07 BARRAS - - - 16,6 x 10,2 x 226,0

W08 BARRAS - - - 17,6 x 12,7 x 226,0

W09 BARRAS - - - 17,6 x 12,7 x 270,0

Pakowanie jest prostą czynnością, która jest jednak niezbędna w przypadku taśm 
uszczelniających aby uniknąć naruszenia właściwości technicznych do chwili ich 
zastosowania. W związku z tym, Roverplastik przykłada dużą uwagę do pakowa-
nia i przechowywania swoich taśm uszczelniających. Stosujemy wyłącznie sztyw-
ne opakowania kartonowe w celu kompletnej ochrony produktu.
Wymiary zostały zaprojektowane tak aby ułatwić obsługę, magazynowanie i aby 
były stabilne.

Szpule różnych rozmiarów, skrzynki na płyty i na paski taśm uszczelniających 
reprezentują szeroką gamę opakowań Roverplastik tak, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom klienta

MOD. A28 - Rozwijarka do szpuli taśm uszczelniających 
Mod. A28 Mod. A28+A28/1

Rozwijarka A28 firmy Roverplastik, dzięki swojej uniwersalności i sterowności, 
może być stosowana do rozwijania każdego rodzaju taśm uszczelniających.
Cechy:

* aluminiowa rama
* możliwość podtrzymania do 4 szpul (A28 + A28/1)
* regulowana dla szpuli o różnych średnicach i grubości 
* w zestawie koła z hamulcami

PACKAGING TYPE

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na 
magazynie. Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż 
cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście dostępne.

W10 24 cm 79 cm 51 cm NOBOBINA

Thickness Ext. size Int. size

A

S

D
i

D
e

Nie używać farb wodorozcieńczalnych

Opakowania

reel



7Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych

Brown - White - Hazel brown - Black

Szary – neutralny – kość słoniowa (wersja AC nie jest dostępna dla koloru neutralnego)

Brązowy – biały – piwny – czarny

Elastomer termoplastyczny do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi                                
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

W szpuli                                                                                                                               
In reel

Z folia (ochrona)                                                                                                                         
With film (protection)

 
Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnym            
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

Wyciskany współbieżnie EPDM                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Nowy związek techniczny: plastyczny polichlorek winylu                                
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Guma silikonowa
Silicone rubber

Bez folii (ochrona)                                                                                                                                        
Without film (protection)

Taśma uszczelniająca wyciskana współbieżnie ze sztywną tylnią stroną ułatwiającą włożenie oraz doskonałą 
przyczepnością do rowka. Część sztywną można rozpoznać po jaśniejszym kolorze na rysunku profilowym. Produ-
kowana w zwojach, co pozwala na oszczędność czasu i materiałów. Dla tych produktów dostępne są również rozwi-
jarka „A28” oraz nożyce „A27” do przycinania w rogach taśm uszczelniających.

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Wyciskane

Coextruded

Standardowe 
kolory

Kolory na 
zamówienie

Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi z 10 letnią gwarancją
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Legenda

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na magazynie. Prosimy o kontakt 
przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście 
dostępne.

Minimalne 
zamówienie

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni

Brown - White - Hazel brown - Black

Szary – neutralny – kość słoniowa (wersja AC nie jest dostępna dla koloru neutralnego)

Brązowy – biały – piwny – czarny

Elastomer termoplastyczny do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi                                
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

W szpuli                                                                                                                               
In reel

Z folia (ochrona)                                                                                                                         
With film (protection)

 
Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnym            
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

Wyciskany współbieżnie EPDM                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Nowy związek techniczny: plastyczny polichlorek winylu                                
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Guma silikonowa
Silicone rubber

Bez folii (ochrona)                                                                                                                                        
Without film (protection)

Taśma uszczelniająca wyciskana współbieżnie ze sztywną tylnią stroną ułatwiającą włożenie oraz doskonałą 
przyczepnością do rowka. Część sztywną można rozpoznać po jaśniejszym kolorze na rysunku profilowym. Produ-
kowana w zwojach, co pozwala na oszczędność czasu i materiałów. Dla tych produktów dostępne są również rozwi-
jarka „A28” oraz nożyce „A27” do przycinania w rogach taśm uszczelniających.

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Wyciskane

Coextruded

Standardowe 
kolory

Kolory na 
zamówienie

Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi z 10 letnią gwarancją
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Legenda

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na magazynie. Prosimy o kontakt 
przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście 
dostępne.

Minimalne 
zamówienie

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni

Brown - White - Hazel brown - Black

Szary – neutralny – kość słoniowa (wersja AC nie jest dostępna dla koloru neutralnego)

Brązowy – biały – piwny – czarny

Elastomer termoplastyczny do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi                                
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

W szpuli                                                                                                                               
In reel

Z folia (ochrona)                                                                                                                         
With film (protection)

 
Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnym            
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

Wyciskany współbieżnie EPDM                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Nowy związek techniczny: plastyczny polichlorek winylu                                
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Guma silikonowa
Silicone rubber

Bez folii (ochrona)                                                                                                                                        
Without film (protection)

Taśma uszczelniająca wyciskana współbieżnie ze sztywną tylnią stroną ułatwiającą włożenie oraz doskonałą 
przyczepnością do rowka. Część sztywną można rozpoznać po jaśniejszym kolorze na rysunku profilowym. Produ-
kowana w zwojach, co pozwala na oszczędność czasu i materiałów. Dla tych produktów dostępne są również rozwi-
jarka „A28” oraz nożyce „A27” do przycinania w rogach taśm uszczelniających.

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Wyciskane

Coextruded

Standardowe 
kolory

Kolory na 
zamówienie

Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi z 10 letnią gwarancją
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Legenda

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na magazynie. Prosimy o kontakt 
przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście 
dostępne.

Minimalne 
zamówienie

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni

Brown - White - Hazel brown - Black

Szary – neutralny – kość słoniowa (wersja AC nie jest dostępna dla koloru neutralnego)

Brązowy – biały – piwny – czarny

Elastomer termoplastyczny do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi                                
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

W szpuli                                                                                                                               
In reel

Z folia (ochrona)                                                                                                                         
With film (protection)

 
Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnym            
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

Wyciskany współbieżnie EPDM                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Nowy związek techniczny: plastyczny polichlorek winylu                                
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Guma silikonowa
Silicone rubber

Bez folii (ochrona)                                                                                                                                        
Without film (protection)

Taśma uszczelniająca wyciskana współbieżnie ze sztywną tylnią stroną ułatwiającą włożenie oraz doskonałą 
przyczepnością do rowka. Część sztywną można rozpoznać po jaśniejszym kolorze na rysunku profilowym. Produ-
kowana w zwojach, co pozwala na oszczędność czasu i materiałów. Dla tych produktów dostępne są również rozwi-
jarka „A28” oraz nożyce „A27” do przycinania w rogach taśm uszczelniających.

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Wyciskane

Coextruded

Standardowe 
kolory

Kolory na 
zamówienie

Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi z 10 letnią gwarancją
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Legenda

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na magazynie. Prosimy o kontakt 
przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście 
dostępne.

Minimalne 
zamówienie

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni

Embalaje

Kierunek 
rozwijania

Kierunek rozwijania: rysunki taśm uszczelniających w katalogach, na naklejkach lub specyfikacjach 
technicznych przedstawiają, w zakresie taśm uszczelniających na szpulach, kierunek rozwijania szpuli 
(jak wskazano na rysunku z prawej strony).

EMBALAJE TIPO
S

Espesor
De

Diam. 
externa

Di
Diam. 
interna

Caja L x B x H

Box W x H x B

W01 BOBINA 20 cm 50 cm 35 cm 50,6 x 50,6 x 21,0

W02 BOBINA 20 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 21,5

W03 BOBIN 24 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 25,0

W04 BOBINA 24 cm 75 cm 35 cm NO

W05 DISCOS 20 cm 59 cm - 59,2 x 59,2 x 21,5

W06 BARRAS - - - 16,6 x 10,2 x 270,5

W07 BARRAS - - - 16,6 x 10,2 x 226,0

W08 BARRAS - - - 17,6 x 12,7 x 226,0

W09 BARRAS - - - 17,6 x 12,7 x 270,0

Pakowanie jest prostą czynnością, która jest jednak niezbędna w przypadku taśm 
uszczelniających aby uniknąć naruszenia właściwości technicznych do chwili ich 
zastosowania. W związku z tym, Roverplastik przykłada dużą uwagę do pakowa-
nia i przechowywania swoich taśm uszczelniających. Stosujemy wyłącznie sztyw-
ne opakowania kartonowe w celu kompletnej ochrony produktu.
Wymiary zostały zaprojektowane tak aby ułatwić obsługę, magazynowanie i aby 
były stabilne.

Szpule różnych rozmiarów, skrzynki na płyty i na paski taśm uszczelniających 
reprezentują szeroką gamę opakowań Roverplastik tak, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom klienta

MOD. A28 - Rozwijarka do szpuli taśm uszczelniających 
Mod. A28 Mod. A28+A28/1

Rozwijarka A28 firmy Roverplastik, dzięki swojej uniwersalności i sterowności, 
może być stosowana do rozwijania każdego rodzaju taśm uszczelniających.
Cechy:

* aluminiowa rama
* możliwość podtrzymania do 4 szpul (A28 + A28/1)
* regulowana dla szpuli o różnych średnicach i grubości 
* w zestawie koła z hamulcami

PACKAGING TYPE

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na 
magazynie. Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż 
cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście dostępne.

W10 24 cm 79 cm 51 cm NOBOBINA

Thickness Ext. size Int. size

A

S

D
i

D
e

Opakowania

16



8 Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych

Caratteristiche tecniche delle guarnizioni per porte interne

Ochrona: folia ochronna zainstalowanej 
taśmy uszczelniającej w przypadku malowania 
stojaków ościeżnicy.

Sztywna część tylna: ułatwia wkładanie 
taśm uszczelniających w rowki i jest niezbędna w 
przypadku automatycznej instalacji ponieważ 
eliminuje kurczenie się taśmy uszczelniającej.

Powłoka papierowa: niezbędna do zagwaranto-
wania właściwej konserwacji taśmy uszczelniającej w 
opakowaniach unikając deformacji z powodu 
wgnieceń.

A207K A207K
ROV

Miękkie klapki: gwarantują 
mocowanie i jednocześnie ułatwiają 
usuwanie taśm uszczelniających z 
rowków.

Orientacja na szpuli: do określenia w 
zależności od kierunku rozwijania narzędzia do 
automatycznej instalacji.

Guarnizioni per porte
Weatherstrips for doors

CA 601 A - K 601 AK 190 A

Scatole da 400 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

400 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3,5-4 mm 10 mm
6 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

K 311 ACA 701 A - PS K 701 A

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

2-3 mm 10 mm
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 440 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

440 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

RID BOB CA 841 A - K 841 ACA 421 A - K 421 A

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole 216 m  Imb W05   Bobine 250 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

216 m boxes  W05 Pkg    250 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 12 mm
7 mm 4 mm

A = B =
C = D =

CA 651 A - K 651 ACA 451 A - K 451 A

Scatole da 209 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

209 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4-5 mm 12 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

2-3 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

CA 961 A - K 961 ACA 951 A - PS K 951 A

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

2-3 mm 10 mm
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 285 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

285 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 12 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

 BOB K 881 A - K 881 ACA 471 A - K 471 A

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 10 mm
6 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Scatole 360 m  Imb W05    Bobine 250 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

360 m boxes  W05 Pkg    250 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 10 mm
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Specyfikacje techniczne taśm uszczelniających do drzwi 
wewnętrznych
Caratteristiche tecniche delle guarnizioni per porte interne

Protezione: pellicola protettiva per poter 
verniciare gli stipiti con la guarnizione inserita

Schiena rigida: 
facilita l'inserimento della guarnizione nella 
fresata ed è necessaria in caso di inserimento 
automatico poichè evita il ritiro della guarnizione

Strato di carta:
necessario per garantire la buona conservazione 
della guarnizione nella confezione evitando possibili 

deformazioni da schiacciamento

A207K A207K
ROV

Alette morbide: 
garanzia di fissaggio e, allo stesso 
tempo, facilità di un’eventuale 
rimozione della guarnizione dalla 

fresata

Orientamento in bobina:
da valutare in funzione del senso di svolgimento 
richiesto dall'impianto di inserimento automatico
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Caratteristiche tecniche delle guarnizioni per porte interne

Ochrona: folia ochronna zainstalowanej 
taśmy uszczelniającej w przypadku malowania 
stojaków ościeżnicy.

Sztywna część tylna: ułatwia wkładanie 
taśm uszczelniających w rowki i jest niezbędna w 
przypadku automatycznej instalacji ponieważ 
eliminuje kurczenie się taśmy uszczelniającej.

Powłoka papierowa: niezbędna do zagwaranto-
wania właściwej konserwacji taśmy uszczelniającej w 
opakowaniach unikając deformacji z powodu 
wgnieceń.

A207K A207K
ROV

Miękkie klapki: gwarantują 
mocowanie i jednocześnie ułatwiają 
usuwanie taśm uszczelniających z 
rowków.

Orientacja na szpuli: do określenia w 
zależności od kierunku rozwijania narzędzia do 
automatycznej instalacji.

Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych    

Guarnizioni per porte
Weatherstrips for doors

CA 601 A - K 601 AK 190 A

Scatole da 400 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

400 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3,5-4 mm 10 mm
6 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

K 311 ACA 701 A - PS K 701 A

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

2-3 mm 10 mm
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 440 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

440 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

RID BOB CA 841 A - K 841 ACA 421 A - K 421 A

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole 216 m  Imb W05   Bobine 250 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

216 m boxes  W05 Pkg    250 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 12 mm
7 mm 4 mm

A = B =
C = D =

CA 651 A - K 651 ACA 451 A - K 451 A

Scatole da 209 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

209 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4-5 mm 12 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

2-3 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

CA 961 A - K 961 ACA 951 A - PS K 951 A

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

2-3 mm 10 mm
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Scatole da 285 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

285 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 12 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

 BOB K 881 A - K 881 ACA 471 A - K 471 A

Scatole da 408 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

408 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 10 mm
6 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Scatole 360 m  Imb W05    Bobine 250 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

360 m boxes  W05 Pkg    250 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 10 mm
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =
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Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych: wytłaczane 
współbierzne

Guarnizioni per porte coestruse
Coextruded weatherstrips for doors

*  RID BOB K 702 A * RID BOB PC K 390 A - K 390 A

Bobine da 450 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

450 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
6 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 250 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

250 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3-4 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

RID BOB K 062 A*  RID BOB K 822 A 

Bobine da 250 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

250 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 300 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

300 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 7 mm
7 mm 3,6 mm

A = B =
C = D =

RID BOB K 392 A

Bobine da 350 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

350 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

2-3 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 250 m  Imb W02

250 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

10 mm4 mm
3,2 mm6 mm

A = B =
C = D =

*  RID BOB  K 093 ARID BOB CA 883 A

Bobine da 350 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

350 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
5 mm 2,5 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 260 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

260 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 10 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

VOR BOB K 914 A BOB K 904 A VOR

Bobine da 200 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

200 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 314-5 mm
6 mm 3,6 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 350 m  Imb W10
Colori: marrone - bianco - beige

350 m coils  W10 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm14-5 mm
6 mm

A = B =
C = D =         3,6 mm

A 422 K BOB DIR  *

Bobine da 260 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

260 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 10 mm
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

* I seguenti modelli sono disponibili anche 
in formato diritto o rovescio, ed in varie 
modalità di colorazione ed imballaggio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
internet www.roverplastik.it nella sezione 
dedicata.

RID BOB K 173 A

Colori: marrone - bianco - beige

RODZAJE ROWKÓW

C B

D
B

D

A

C
A

232

390

420

242

422

418

421

228

428

426

207

427

424

093

425

DIR ROV

W04

W03

W10

(450)

(260)

(450)

W04

W03

W10

(450)

(260)

(450)

W04

W03

W10

(450)

(250)

(450)

W04

W02

W10

(450)

(250)

(450)

W04

W02

W10

(450/470)

(450/470)

(450/470)

A 426 K BOB DIR SP

Łącząc ze sobą różne rodzaje rowków, 
opakowanie i możliwa dodatkową ochronę, 
uzyskują Państwo kod produktu wybranej 
taśmy uszczelniającej.

Na przykład, wybierając taśmę uszczelniającą 
dla rowka rodzaju 2 (parz – rysunek po prawej 
stronie), z opakowaniem W04, jako 426, 
wykonaną z materiału K, bez ochrony i z 
bezpośrednim rozwijaniem, otrzymujemy:

4

5,
2

4,
8

10

9,8

TYPE 1 TYPE 2

A= 3 mm

Rainure type 1

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 3-4 mm

Rainure type 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 3 mm

Rainure type 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 4 mm

Rainure type 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,5 mm

A= 4 mm

Rainure type 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,5 mm

5,
8

9,
8

5

3,6

15
,6

10

3,8

5

10
,5

5,
5

5,
5

9,8

4,2

510
,5

10
,6

4,
6

6,
0

10

4,2

14
,8

5

4,8

9,
8

3,6

10

3,8

5

10
,5

5,
5

3,8

5
5

10

10

5,
5

9,8

4,2

510
,5

10

11
,3

6
5,

3

4,2

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

Type de enrôlement
DIR ROV 

Caractéristiques 
de le bois Code Enrôlement Protection

Avec/Sans 
Type de

emballage
(mètres)

Guarnizioni per porte coestruse
Coextruded weatherstrips for doors

TIPOLOGIA FRESATA

C B

D
B

D

A

C
A

232

390

420

446

422

418

421

228

428

426

207

427

424

093

425

DIR ROV

W04

W03

W10

(450)

(260)

(450)

W04

W03

W10

(450)

(260)

(450)

W04

W03

W10

(450)

(250)

(450)

W04

W02

W10

(450)

(250)

(450)

W04

W02

W10

(450/470)

(450/470)

(450/470)

Combinando la varie tipologie di fresata, il 
tipo di imballo e la presenza o meno di 
protezione si può ottenere il codice della 
guarnizione desiderata.

Ad esempio scegliendo una guarnizione per 
fresata tipo 2, con imballo W04 come la 426, 
in materiale K, senza protezione, e con 
avvolgimento diritto si ottiene:
A 426 K BOB DIR SP

4

5,
2

4,
8

10

9,8

Tipo 1 Tipo 2

A= 3 mm

Fresata tipo 1

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 3-4 mm

Fresata tipo 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 3 mm

Fresata tipo 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 4 mm

Fresata tipo 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,5 mm

A= 4 mm

Fresata tipo 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,5 mm

5,
8

9,
8

5

3,6

15
,6

10

3,8

5

10
,5

5,
5

5,
5

9,8

4,2

5

10
,5

10
,6

4,
6

6,
0

10

4,2

14
,8

5

4,8

9,
8

3,6

10

3,8

5

10
,5

5,
5

3,8

5
5

10

10

5,
5

9,8

4,2

510
,5

10

11
,3

6
5,

3

4,2

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

Tipo di avvolgimento
DIR ROV Caratteristiche legno Codice Avvolgimento Protezione

Con/Senza 
Tipo di 
imballo

(metri)

Guarnizioni per porte coestruse
Coextruded weatherstrips for doors

* These models are available in either direct or 
reverse winding, in many different colours and 
packaging types.
For more informations, go to the specific page at: 
www.roverplastik.it
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Guarnizioni per porte coestruse
Coextruded weatherstrips for doors

*  RID BOB K 702 A * RID BOB PC K 390 A - K 390 A

Bobine da 450 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

450 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
6 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 250 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

250 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3-4 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

RID BOB K 062 A*  RID BOB K 822 A 

Bobine da 250 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

250 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 300 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

300 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 7 mm
7 mm 3,6 mm

A = B =
C = D =

RID BOB K 392 A

Bobine da 350 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

350 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

2-3 mm 10 mm
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 250 m  Imb W02

250 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

10 mm4 mm
3,2 mm6 mm

A = B =
C = D =

*  RID BOB  K 093 ARID BOB CA 883 A

Bobine da 350 m  Imb W02
Colori: marrone - bianco - beige

350 m coils  W02 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm 10 mm
5 mm 2,5 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 260 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

260 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 10 mm
6 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

VOR BOB K 914 A BOB K 904 A VOR

Bobine da 200 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

200 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 314-5 mm
6 mm 3,6 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 350 m  Imb W10
Colori: marrone - bianco - beige

350 m coils  W10 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3 mm14-5 mm
6 mm

A = B =
C = D =         3,6 mm

A 422 K BOB DIR  *

Bobine da 260 m  Imb W03
Colori: marrone - bianco - beige

260 m coils  W03 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

4 mm 10 mm
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

* I seguenti modelli sono disponibili anche 
in formato diritto o rovescio, ed in varie 
modalità di colorazione ed imballaggio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
internet www.roverplastik.it nella sezione 
dedicata.

RID BOB K 173 A

Colori: marrone - bianco - beige

RODZAJE ROWKÓW

C B

D
B

D

A

C
A

232

390

420

242

422

418

421

228

428

426

207

427

424

093

425

DIR ROV

W04

W03

W10

(450)

(260)

(450)

W04

W03

W10

(450)

(260)

(450)

W04

W03

W10

(450)

(250)

(450)

W04

W02

W10

(450)

(250)

(450)

W04

W02

W10

(450/470)

(450/470)

(450/470)

A 426 K BOB DIR SP

Łącząc ze sobą różne rodzaje rowków, 
opakowanie i możliwa dodatkową ochronę, 
uzyskują Państwo kod produktu wybranej 
taśmy uszczelniającej.

Na przykład, wybierając taśmę uszczelniającą 
dla rowka rodzaju 2 (parz – rysunek po prawej 
stronie), z opakowaniem W04, jako 426, 
wykonaną z materiału K, bez ochrony i z 
bezpośrednim rozwijaniem, otrzymujemy:

4

5,
2

4,
8

10

9,8

TYPE 1 TYPE 2

A= 3 mm

Rainure type 1

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 3-4 mm

Rainure type 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 3 mm

Rainure type 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 4 mm

Rainure type 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,5 mm

A= 4 mm

Rainure type 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,5 mm

5,
8

9,
8

5

3,6

15
,6

10

3,8

5

10
,5

5,
5

5,
5

9,8

4,2

510
,5

10
,6

4,
6

6,
0

10

4,2

14
,8

5

4,8

9,
8

3,6

10

3,8

5

10
,5

5,
5

3,8

5
5

10

10

5,
5

9,8

4,2

510
,5

10

11
,3

6
5,

3

4,2

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

Type de enrôlement
DIR ROV 

Caractéristiques 
de le bois Code Enrôlement Protection

Avec/Sans 
Type de

emballage
(mètres)

Guarnizioni per porte coestruse
Coextruded weatherstrips for doors

Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych: wytłaczane 
współbierzne

TIPOLOGIA FRESATA

C B

D
B

D

A

C
A

232

390

420

446

422

418

421

228

428

426

207

427

424

093

425

DIR ROV

W04

W03

W10

(450)

(260)

(450)

W04

W03

W10

(450)

(260)

(450)

W04

W03

W10

(450)

(250)

(450)

W04

W02

W10

(450)

(250)

(450)

W04

W02

W10

(450/470)

(450/470)

(450/470)

Combinando la varie tipologie di fresata, il 
tipo di imballo e la presenza o meno di 
protezione si può ottenere il codice della 
guarnizione desiderata.

Ad esempio scegliendo una guarnizione per 
fresata tipo 2, con imballo W04 come la 426, 
in materiale K, senza protezione, e con 
avvolgimento diritto si ottiene:
A 426 K BOB DIR SP

4

5,
2

4,
8

10

9,8

Tipo 1 Tipo 2

A= 3 mm

Fresata tipo 1

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 3-4 mm

Fresata tipo 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 3 mm

Fresata tipo 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,2 mm

A= 4 mm

Fresata tipo 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,5 mm

A= 4 mm

Fresata tipo 2

C= 6 mm

B= 10 mm

D= 3,5 mm

5,
8

9,
8

5

3,6

15
,6

10

3,8

5

10
,5

5,
5

5,
5

9,8

4,2

5

10
,5

10
,6

4,
6

6,
0

10

4,2

14
,8

5

4,8

9,
8

3,6

10

3,8

5

10
,5

5,
5

3,8

5
5

10

10

5,
5

9,8

4,2

510
,5

10

11
,3

6
5,

3

4,2

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

CP SP

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

DIR ROV

Tipo di avvolgimento
DIR ROV Caratteristiche legno Codice Avvolgimento Protezione

Con/Senza 
Tipo di 
imballo

(metri)

Guarnizioni per porte coestruse
Coextruded weatherstrips for doors

Winding direction
DIR ROV

Characteristics of the 
timber section

Code Winding
With/

Without 
protection

Packaging 
type (meters)

Type 1 groove

Type 2 groove

Type 2 groove

Type 2 groove

Type 2 groove
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Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych: drzwi przesuwne

Guarnizioni per porte scorrevoli
Weatherstrips for sliding doors

071 A - BOB 071 A541 A - BOB 541 A
Modelli alternativi: A 230 BARRA DOPPIA
Scatole da 435 m    Bobine da 350 m
Colori: marrone - bianco - beige
Bobina con separatore di carta

435 m boxes    400 m coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil with paper separators

mm 8-
5 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Modelli alternativi: A 204 BARRA DOPPIA
Scatole da 377 m    Bobine da 300 m
Colori: marrone - bianco - beige
Bobina con separatore di carta

377 m boxes    300 m coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil with paper separators

mm 01-
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

AIPPOD ARRAB 402 A :sledom evitanretlAAIPPOD ARRAB 032 A :sledom evitanretlA

512X032 A - 062X032 A512X402 A - 062X402 A
Scatole 390 m Imb W09 (75 pezzi in 2 barre -
doppio unito - da 2,6m) o da 322,5m (75 pezzi in
2 barre - doppio unito - da 2,15m) Imb W08
Colori: marrone - bianco - beige

and jointed - 2,6m each) or 322,5m (75 pieces in 2
bars - double and jointed - 2,15 m each) W08 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 01-
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Scatole 390 m Imb W09 (75 pezzi in 2 barre -
doppio unito - da 2,6m) o da 322,5m (75 pezzi in
2 barre - doppio unito - da 2,15m) Imb: W08
Colori: marrone - bianco - beige

and jointed - 2,6m each) or 322,5m (75 pieces in 2
bars - double and jointed - 2,15 m each) W08 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 8-
5 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Boxes 390m W09 Pkg (75 pieces in 2 bars - double Boxes 390m W09 Pkg (75 pieces in 2 bars - double

A 219/15 - A 219/10
Spazzolino altezza 10mm (Scatole 260 m  Imb W06
-Scatole 215 m Imb W07) o 15mm (Scatole 260 m
Imb W09 - Scatole 215 m Imb W08)
Colori: marrone - bianco - beige - grigio - nero

215m boxes W07 Pkg) or height 15mm
(260m boxes W09 Pkg - 215m boxes W08 Pkg)
Colours: brown - white - hazel brown - grey - black

--
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

Pile: height 10mm (260m boxes W06 Pkg -

Giunzioni per stipiti
Junctions  for door frame

022x693 A022x393 A

Scatole da 308 m  Imb W07
Colori: nero

308 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

Scatole da 198 m  Imb W07
Colori: nero

198 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

29 LA022x793 A

Scatole da 440 m  Imb W07
Colori: nero

440 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

Profilo in alluminio
Scatole da 200 m

200 m boxes

A = B =
C = D =

Aluminium profile

AL 93
Profilo in alluminio
Scatole da 200 m

200 m boxes

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

Aluminium profile

Guarnizioni per porte scorrevoli
Weatherstrips for sliding doors

071 A - BOB 071 A541 A - BOB 541 A
Modelli alternativi: A 230 BARRA DOPPIA
Scatole da 435 m    Bobine da 350 m
Colori: marrone - bianco - beige
Bobina con separatore di carta

435 m boxes    400 m coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil with paper separators

mm 8-
5 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Modelli alternativi: A 204 BARRA DOPPIA
Scatole da 377 m    Bobine da 300 m
Colori: marrone - bianco - beige
Bobina con separatore di carta

377 m boxes    300 m coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil with paper separators

mm 01-
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

AIPPOD ARRAB 402 A :sledom evitanretlAAIPPOD ARRAB 032 A :sledom evitanretlA

512X032 A - 062X032 A512X402 A - 062X402 A
Scatole 390 m Imb W09 (75 pezzi in 2 barre -
doppio unito - da 2,6m) o da 322,5m (75 pezzi in
2 barre - doppio unito - da 2,15m) Imb W08
Colori: marrone - bianco - beige

and jointed - 2,6m each) or 322,5m (75 pieces in 2
bars - double and jointed - 2,15 m each) W08 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 01-
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Scatole 390 m Imb W09 (75 pezzi in 2 barre -
doppio unito - da 2,6m) o da 322,5m (75 pezzi in
2 barre - doppio unito - da 2,15m) Imb: W08
Colori: marrone - bianco - beige

and jointed - 2,6m each) or 322,5m (75 pieces in 2
bars - double and jointed - 2,15 m each) W08 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 8-
5 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Boxes 390m W09 Pkg (75 pieces in 2 bars - double Boxes 390m W09 Pkg (75 pieces in 2 bars - double

A 219/15 - A 219/10
Spazzolino altezza 10mm (Scatole 260 m  Imb W06
-Scatole 215 m Imb W07) o 15mm (Scatole 260 m
Imb W09 - Scatole 215 m Imb W08)
Colori: marrone - bianco - beige - grigio - nero

215m boxes W07 Pkg) or height 15mm
(260m boxes W09 Pkg - 215m boxes W08 Pkg)
Colours: brown - white - hazel brown - grey - black

--
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

Pile: height 10mm (260m boxes W06 Pkg -

Giunzioni per stipiti
Junctions  for door frame

022x693 A022x393 A

Scatole da 308 m  Imb W07
Colori: nero

308 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

Scatole da 198 m  Imb W07
Colori: nero

198 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

29 LA022x793 A

Scatole da 440 m  Imb W07
Colori: nero

440 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

Profilo in alluminio
Scatole da 200 m

200 m boxes

A = B =
C = D =

Aluminium profile

AL 93
Profilo in alluminio
Scatole da 200 m

200 m boxes

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

Aluminium profile

DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ ZESTAWY DLA POJEDYNCZEJ 
INSTALACJI, W OPAKOWANIACH TYPU BLISTER.

Przykłady instalacji dla różnych rodzajów taśm uszczelniających:

A 219

A 219
A 145 - A 170
A 204 - A 230

Horizontal section

Vertical section
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Guarnizioni per porte scorrevoli
Weatherstrips for sliding doors

071 A - BOB 071 A541 A - BOB 541 A
Modelli alternativi: A 230 BARRA DOPPIA
Scatole da 435 m    Bobine da 350 m
Colori: marrone - bianco - beige
Bobina con separatore di carta

435 m boxes    400 m coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil with paper separators

mm 8-
5 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Modelli alternativi: A 204 BARRA DOPPIA
Scatole da 377 m    Bobine da 300 m
Colori: marrone - bianco - beige
Bobina con separatore di carta

377 m boxes    300 m coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil with paper separators

mm 01-
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

AIPPOD ARRAB 402 A :sledom evitanretlAAIPPOD ARRAB 032 A :sledom evitanretlA

512X032 A - 062X032 A512X402 A - 062X402 A
Scatole 390 m Imb W09 (75 pezzi in 2 barre -
doppio unito - da 2,6m) o da 322,5m (75 pezzi in
2 barre - doppio unito - da 2,15m) Imb W08
Colori: marrone - bianco - beige

and jointed - 2,6m each) or 322,5m (75 pieces in 2
bars - double and jointed - 2,15 m each) W08 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 01-
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Scatole 390 m Imb W09 (75 pezzi in 2 barre -
doppio unito - da 2,6m) o da 322,5m (75 pezzi in
2 barre - doppio unito - da 2,15m) Imb: W08
Colori: marrone - bianco - beige

and jointed - 2,6m each) or 322,5m (75 pieces in 2
bars - double and jointed - 2,15 m each) W08 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 8-
5 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Boxes 390m W09 Pkg (75 pieces in 2 bars - double Boxes 390m W09 Pkg (75 pieces in 2 bars - double

A 219/15 - A 219/10
Spazzolino altezza 10mm (Scatole 260 m  Imb W06
-Scatole 215 m Imb W07) o 15mm (Scatole 260 m
Imb W09 - Scatole 215 m Imb W08)
Colori: marrone - bianco - beige - grigio - nero

215m boxes W07 Pkg) or height 15mm
(260m boxes W09 Pkg - 215m boxes W08 Pkg)
Colours: brown - white - hazel brown - grey - black

--
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

Pile: height 10mm (260m boxes W06 Pkg -

Giunzioni per stipiti
Junctions  for door frame

022x693 A022x393 A

Scatole da 308 m  Imb W07
Colori: nero

308 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

Scatole da 198 m  Imb W07
Colori: nero

198 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

29 LA022x793 A

Scatole da 440 m  Imb W07
Colori: nero

440 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

Profilo in alluminio
Scatole da 200 m

200 m boxes

A = B =
C = D =

Aluminium profile

AL 93
Profilo in alluminio
Scatole da 200 m

200 m boxes

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

Aluminium profile

Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych: złącza do 
ościerznicy drzwiowych

Guarnizioni per porte scorrevoli
Weatherstrips for sliding doors

071 A - BOB 071 A541 A - BOB 541 A
Modelli alternativi: A 230 BARRA DOPPIA
Scatole da 435 m    Bobine da 350 m
Colori: marrone - bianco - beige
Bobina con separatore di carta

435 m boxes    400 m coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil with paper separators

mm 8-
5 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Modelli alternativi: A 204 BARRA DOPPIA
Scatole da 377 m    Bobine da 300 m
Colori: marrone - bianco - beige
Bobina con separatore di carta

377 m boxes    300 m coils
Colours: brown - white - hazel brown
Coil with paper separators

mm 01-
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

AIPPOD ARRAB 402 A :sledom evitanretlAAIPPOD ARRAB 032 A :sledom evitanretlA

512X032 A - 062X032 A512X402 A - 062X402 A
Scatole 390 m Imb W09 (75 pezzi in 2 barre -
doppio unito - da 2,6m) o da 322,5m (75 pezzi in
2 barre - doppio unito - da 2,15m) Imb W08
Colori: marrone - bianco - beige

and jointed - 2,6m each) or 322,5m (75 pieces in 2
bars - double and jointed - 2,15 m each) W08 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 01-
5 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

Scatole 390 m Imb W09 (75 pezzi in 2 barre -
doppio unito - da 2,6m) o da 322,5m (75 pezzi in
2 barre - doppio unito - da 2,15m) Imb: W08
Colori: marrone - bianco - beige

and jointed - 2,6m each) or 322,5m (75 pieces in 2
bars - double and jointed - 2,15 m each) W08 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

mm 8-
5 mm 3 mm

A = B =
C = D =

Boxes 390m W09 Pkg (75 pieces in 2 bars - double Boxes 390m W09 Pkg (75 pieces in 2 bars - double

A 219/15 - A 219/10
Spazzolino altezza 10mm (Scatole 260 m  Imb W06
-Scatole 215 m Imb W07) o 15mm (Scatole 260 m
Imb W09 - Scatole 215 m Imb W08)
Colori: marrone - bianco - beige - grigio - nero

215m boxes W07 Pkg) or height 15mm
(260m boxes W09 Pkg - 215m boxes W08 Pkg)
Colours: brown - white - hazel brown - grey - black

--
7 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

Pile: height 10mm (260m boxes W06 Pkg -

Giunzioni per stipiti
Junctions  for door frame

022x693 A022x393 A

Scatole da 308 m  Imb W07
Colori: nero

308 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

Scatole da 198 m  Imb W07
Colori: nero

198 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

29 LA022x793 A

Scatole da 440 m  Imb W07
Colori: nero

440 m boxes  W07 Pkg
Colours: black

--
--

A = B =
C = D =

Profilo in alluminio
Scatole da 200 m

200 m boxes

A = B =
C = D =

Aluminium profile

AL 93
Profilo in alluminio
Scatole da 200 m

200 m boxes

A = B =
C = D =

A = B =
C = D =

Aluminium profile

Przykłady instalacji równych rodzajów taśm uszczelniających:

A 393 - A 397 
AL 92

A 396 - AL 93

Szpuli

Horizontal section

Horizontal section
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A - MOD. A109
B - MOD. PER PORTA
C - MOD. PER FINESTRA

Rullini per inserimento

MOD. A28 - Svolgitore per bobine guarnizioni 

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Lo svolgitore “A28” Roverplastik è, grazie alla sua estrema versatilità e maneggevolezza, lo strumento ideale per lo svolgimento delle 
bobine per guarnizioni di ogni tipo.

Caratteristiche:
* Telaio in alluminio
* Possibilità di portare fino a 4 bobine (A28+A28/1)
* Regolabile per bobine con diametri e spessori diversi
* In dotazione ruote con freno

Attrezzature

Weatherstrips for internal wooden doors: tools

MOD. A27 – Nożyce
A - MOD. A109
B - MOD. do drzwi
C - MOD. okno

Rolka do wkładania

MOD. A28 – Rozwijarka do szpuli taśm uszczelniających 

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Umożliwiają przycinanie do kąta taśm 
uszczelniających do ościeżnic 
okien/drzwi drewnianych łącząc je ze 
sobą w górnej części unikając zgrze-
wania, lub całkowicie obcinając róg w 
przypadku ościeżnicy drewnianej.

Rozwijarka A28 firmy Roverplastik, dzięki swojej uniwersalności i sterowności, może być stosowana do rozwijania każdego rodzaju 
taśm uszczelniających.
Cechy:
* aluminiowa rama
* możliwość podtrzymania do 4 szpul (A28 + A28/1)
* regulowana dla szpuli o różnych średnicach i grubości
* w zestawie koła z hamulcami

Narzędzia

MOD. A27 – Nożyce
A - MOD. A109
B - MOD. do drzwi
C - MOD. okno

Rolka do wkładania

MOD. A28 – Rozwijarka do szpuli taśm uszczelniających 

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Umożliwiają przycinanie do kąta taśm 
uszczelniających do ościeżnic 
okien/drzwi drewnianych łącząc je ze 
sobą w górnej części unikając zgrze-
wania, lub całkowicie obcinając róg w 
przypadku ościeżnicy drewnianej.

Rozwijarka A28 firmy Roverplastik, dzięki swojej uniwersalności i sterowności, może być stosowana do rozwijania każdego rodzaju 
taśm uszczelniających.
Cechy:
* aluminiowa rama
* możliwość podtrzymania do 4 szpul (A28 + A28/1)
* regulowana dla szpuli o różnych średnicach i grubości
* w zestawie koła z hamulcami

Narzędzia

Taśmy uszczelniające do ościeżnic okiennych: narzędzia



Notatki

MOD. A27 – Nożyce
A - MOD. A109
B - MOD. do drzwi
C - MOD. okno

Rolka do wkładania

MOD. A28 – Rozwijarka do szpuli taśm uszczelniających 

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Umożliwiają przycinanie do kąta taśm 
uszczelniających do ościeżnic 
okien/drzwi drewnianych łącząc je ze 
sobą w górnej części unikając zgrze-
wania, lub całkowicie obcinając róg w 
przypadku ościeżnicy drewnianej.

Rozwijarka A28 firmy Roverplastik, dzięki swojej uniwersalności i sterowności, może być stosowana do rozwijania każdego rodzaju 
taśm uszczelniających.
Cechy:
* aluminiowa rama
* możliwość podtrzymania do 4 szpul (A28 + A28/1)
* regulowana dla szpuli o różnych średnicach i grubości
* w zestawie koła z hamulcami

Narzędzia



Roverplastik Spa
Zona Industriale 10
38060 Volano (TN)
Tel. 0464.020101
fax 0464.020100
info@roverplastik.it
www.roverplastik.it


