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wysokiej jakości produktów i tech-
nologii, ułatwiające zbiór zbóż i traw.

Taśma polipropylenowa, to również 
pionierski produkt na rynku z na-
szej firmy, który od 1995 roku jest 
wiodącym wyrobem na rynku taśm 
opakowaniowych. Coroczny przy-
rost sprzedaży taśmy jest poparty 
bogatą ofertą asortymentową.

Defalin Group S.A. produkując swo-
je wyroby w oparciu o przodujące 
technologie światowe oferuje na 
rynkach międzynarodowych pro-
dukty o najwyższej jakości, które z 
powodzeniem konkurują z ofertą 
znanych firm zagranicznych. Obec-
ność produktów Defalinu na ryn-
kach eksportowych notuje się od 
wielu lat. Eksport, prowadzony jest 

do niemal wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, Europy Wschodniej 
oraz Ameryki Północnej i Krajów 
Bliskiego Wschodu. Walorem, któ-
ry oferujemy naszym klientom, jest 
zdolność do wypełnienia różnorod-
nych specyficznych wymagań klien-
ta, dostosowanych do potrzeb jego 
lokalnych rynków.

Defalin prowadzi intensywne dzia-
łania mające na celu komunikację 
marketingową z rynkiem. Nasze 
akcje marketingowe kierowane są 
bezpośrednio do konsumentów, 
jak i wspomagają działania naszych 
partnerów handlowych. Co pół roku 
uzupełniamy katalogi naszych wy-
robów, silnie inwestujemy w media 
elektroniczne oraz wystawiennictwo 
targowe w kraju i za granicą.

Skuteczną strategię lidera na pol-
skim rynku i silną obecność na ryn-
kach europejskich firma może reali-
zować w oparciu o zaangażowany     
i profesjonalny zespół pracowników, 
będący zespołem, gdzie doświad-
czenie długoletnich fachowców łą-
czy się z entuzjazmem młodych.

Informacje o firmie

Firma Defalin to 
historia 

i teraźniejszość, to 
doświadczenie  

i tradycja sięgająca 
ponad 100 lat. 

Przez ten okres 
w firmie następowały zmiany,

które można dzisiaj określić
jednym hasłem:

To hasło przyświeca nam w codzien-
nej działalności, którą ukierunko-
wujemy na jak najpełniejsze zaspo-
kojenie potrzeb klientów. Dążąc do 
wytwarzania produktów o najwyż-
szej jakości systematycznie inwe-
stujemy w modernizację maszyn z 
zastosowaniem technologii okre-
ślonych przez najwyższe standardy 
światowe.

Długoletnie doświadczenie, wysoka 
jakość produktów, systematycznie 
unowocześniane technologie pro-
dukcji, pozwalają utrzymywać firmie 
Defalin wiodącą pozycję w branży 
rolniczej jak i opakowaniowej. Mar-
ka Defalin znana jest polskim rol-
nikom z szerokiej gamy sznurków 
rolniczych Heros, Goliat, Tytan, Atlas 
czy Gigant, które są świadectwem 

Defalin Group S.A.
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Firmy 
kolporterskie, 
instytucje 
pocztowe 
i bankowe

Taśmy PP o szerokości od 4-8mm (o wytrzymałości od 53 do 105 daN) służą do opinania 
produktów o małej masie: w urzędach pocztach do opasywania listów, w bankach do 
pakowania plików banknotów oraz w biurach, gdzie istnieje potrzeba kompletowania 
dużej ilości akt. 

Specyfikacja taśm

Szerokość 
(mm)

4 - 8

Grubość (mm) 0,35 - 0,60

Zastosowanie automaty i półautomaty 
spinające 

Wytrzymałość 
z przedziału 

(daN)

35 - 105

Firmy kolporterskie, instytucje 
pocztowe i bankowe
taśmy PP 4 - 8 mm 

Produkowane od 20 lat, polipropylenowe taśmy opakowaniowe, dzięki 

nowoczesnej i wydajnej technologii produkcji, stały się jednym z wielu 

cenionych produktów oferowanych przez firmę DEFALIN GROUP. 

Szeroka paleta asortymentowa proponowanych przez nas taśm, w pełni 

zabezpiecza potrzeby z jakimi spotykamy się na rynku. Wysoka jakość 

wyrażona doskonałą prostoliniowością, zgrzewalnością i wytrzymałością, 

pozwala na zastosowanie naszych wyrobów w wielu segmentach 

przemysłu i usług, przy użyciu automatycznych i ręcznych systemów 

pakowania. 

Taśma polipropylenowa spieniona 
jest przeznaczona do opinania 
delikatnych i niewielkich przedmiotów 
w specjalistycznych urządzeniach 
pakujących. Taśmy są stosowane wszędzie 
tam, gdzie ważne jest zabezpieczenie 
przesyłek w sposób pewny a zarazem 
gwarantujący, że podczas procesu 
pakowania nie zostaną one uszkodzone.
Doskonale sprawdza się w opasywaniu 
niewielkich i delikatnych pudełek, 
banknotów, akt, książek, itd.
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Przemysł 
papierniczy
i poligraficzny 

Taśmy PP o szerokości od 4-10mm służą 
do spinania maszynowego jak również 
ręcznego. Idealnie nadają się do użycia w 
zautomatyzowanych liniach produkcyj-
nych do opinania paczek, papieru, tektury, 
gazet, katalogów. 

Przemysł papierniczy i poligraficzny
taśmy PP 4 -10 mm

Specyfikacja taśm

Szerokość 
(mm)

4 - 10

Grubość (mm) 0,35 - 0,60

Zastosowanie automaty i 
półautomaty spinające 
/ urządzenia spinające 
ręczne

Wytrzymałość 
z przedziału 

(daN)

35 - 115
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PRODUKTY AGD

Proces pakowania w zautomatyzowanych liniach pakujących, gdzie szczególną role odgrywa precyzja 

oraz czas pakowania, wymusza użycie taśm o wyjątkowych właściwościach technicznych. Zastosowanie 

nowego ukośnego moletu, oznaczonego symbolem „U” , pozwoliło uzyskać zwiększoną sztywność, dzięki 

której taśma precyzyjnie podawana jest do tunelu automatu spinającego, a uzyskana z obu stron gładka 

powierzchnia zwiększa jej poślizg. Taśma charakteryzuje się również zredukowaną o 50% właściwością 

pylenia, zmniejszonym współczynnikiem tarcia oraz mniejszą sierpowatością. 

Taśma o symbolu „U” to produkt 

o niepowtarzalnym molecie, który 

został opatentowany przez firmę 

DEFALIN GROUP S.A. 

Małe AGD
taśmy PP 4 -10 mm

Specyfikacja taśm

Szerokość 
(mm)

4 - 10

Grubość (mm) 0,35 - 0,60

Zastosowanie automaty i 
półautomaty spinające 

Wytrzymałość 
z przedziału 

(daN)

35 - 115
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Zastosowanie taśm PP z przedziału  

od 12-19mm doskonale nadaje 

się do zabezpieczenia palet 

w transporcie.  Taśmy te są 

dedykowane do opinania 

produktów za pomocą 

zautomatyzowanych linii 

produkcyjnych, jak również 

przy użyciu ręcznych urządzeń 

spinających.

Specyfikacja taśm

Szerokość 
(mm)

12 - 19

Grubość (mm) 0,50 - 0,90

Zastosowanie automaty spinające i 
urządzenia spinające 
ręcznie 

Wytrzymałość 
z przedziału 

(daN)

142 - 405

Mono to taśma o unikalnym liniowym molecie, która cha-

rakteryzuje się dużą elastycznością i rozciągliwością. Za-

okrąglone brzegi taśmy w procesie opinania w automatach 

spinających nie uszkadzają kartonowych opakowań. Dosko-

nała prostoliniowość oraz brak pylenia, zapewnia bezawaryj-

ną pracę na maszynie. Taśma doskonale  stabilizuje towar w 

transporcie a wysoka wytrzymałość na zrywanie oraz max. 

wydłużenie 24% umożliwia opasanie ładunków o większej 

masie, taśmą węższą a tym samym tańszą w eksploatacji.

Mono
taśmy PP  9 -10 mm

Specyfikacja taśm

Szerokość 
(mm)

9 - 10

Grubość (mm) 0,40 - 0,47

Zastosowanie automaty spinające i urządzenia 
spinające ręcznie

Wytrzymałość 
z przedziału 

(daN)
142 - 405

Długość taśmy 
w nawoju (m)

4100

Duże AGD
taśmy PP 12 -19 mm

Na życzenie klienta możliwe wykonanie taśm w innych 

kolorach niż naturalny, biały, czarny. Wykonujemy również 

nadruk na taśmach wg specyfikacji klienta.
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Przemysł 
drzewny 
i budowlany 

Taśmy PP o wytrzymałości do 405 daN zaleca się do zabezpieczenia palet w transporcie. Taśmy z tej grupy są 

także używane w tartakach, firmach ceramicznych, cegielniach oraz do opinania ciężkich ładunków. 

Specyfikacja taśm

Szerokość 
(mm)

12 - 19

Grubość (mm) 0,50 - 0,90

Zastosowanie automaty spinające i 
urządzenia spinające 
ręcznie

Wytrzymałość 
z przedziału 

(daN)

142 - 405
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OZNACZENIE TYP TULEI Średnica 
wewnętrzna

Sw (mm)

Długość taśmy 
w nawoju

L (m)

Wytrzymałość 
bezpośrednia

daN

Ilość rolek w 
kartonie

szt.

Ilość kartonów 
na palecie

szt.

12055 D 200 3000 150 1 60

12060 D 200 2800 155 1 60

12060 E 280 2200 155 1 60

12080 G 406 2000 225 1 48

14050 D 200 3000 170 1 60

15060 D 200 2200 225 1 60

15080 D 200 1700 275 1 60

15080 G 406 1600  275 1 48

16060 D 200 2000 240 1 60

16060 G 406 1800 240 1 48

16080 D 200 1500 310 1 60

16080 G 406 1400 310 1 48

19090 D 200 1200 405 1 60

SPEND - NAWÓJ BEZ CEWKI 
Taśmy PP SPEND idealnie nadają się do ręcznego opinania ładunków. Poręczne kartonowe pudełko w którym 

została umieszczona taśma oraz poręczny uchwyt pozwala na sprawne i szybkie przemieszczanie oraz łatwą 

aplikację produktu. 

TAŚMY PP

OZNACZENIE TYP TULEI Średnica 
wewnętrzna

Sw (mm)

Długość taśmy 
w nawoju

L (m)

Wytrzymałość 
bezpośrednia

daN

Ilość rolek w 
kartonie

szt.

Ilość kartonów 
na palecie

szt.

4040 D 200 6000 34 1 60

5035 A 63 2500 53 4 60

5035 C1 185 5500 53 1 60

5040 A1 200 2300 50 4 60

5040 C1 150 5500 50 1 60

5040 D 200 7000 50 1 60

5045 B 150 6000 52 1 60

5045 D 200 7000 52 1 60

5050 A 63 2100 60 4 60

5050 B 150 6000 60 1 60

5050 D 200 5500 60 1 60

5050 D 200 5100 65 1 60

6050 D 200 4500 92 1 60

6055 D 200 4500 405 1 60

8050 D 200 4500 89 1 60

8055 D 200 4500 101 1 60

8060 D 200 4500 105 1 60

9050 D 200 3700 105 1 60

9050 D 200 4800 105 1 60

9055 D 200 4000 107 1 60

9055 D 200 4500 107 1 60

10050 D 200 4100 115 1 60

12050 D 200 3400 142 1 60

 SPENDEN

OZNACZENIE

Q

TYP TULEI Wielkość
opakowania

Sw/Sz x S (mm)

Długość taśmy 
w nawoju

L (m)

Wytrzymałość 
bezpośrednia

daN

Ilość rolek w 
kartonie

szt.

Ilość kartonów 
na palecie

szt.

12050 - 200/355x355 1100 142 1 60

12055 - 200/355x355 1000 150 1 60

12060 - 200/355x355 1000 155 1 60

UWAGA!
Dodatek stabilizatora UV pozwala na stosowanie taśm na otwartych przestrzeniach, narażonych na 
promieniowanie ultrafioletowe (od 0,5 do 1 roku). W taśmach (kolor inny niż biały) stabilizator stosuje 
się na życzenie klienta.



P.P.H.U. „Defalin” Group S.A.

ul. Towarowa 16

58-160 Świebodzice, Polska

Dział Handlowy: 

tel.: +48 74 854 99 83

fax  +48 74 854 99 29

e-mail: dhws11@defalin.com.pl

tel.: +48 74 854 99 88

fax  +48 74 854 99 29

e-mail: dhws3@defalin.com.pl

Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj 

najnowsze wiadomości na temat Defalinu. 

            facebook.com/DefalinGroup

            twitter.com/DEFALINGROUP

Niniejsza broszura ma służyć tylko ogólnemu opisowi i celom informacyjnym. Może ulec zmianie i nie stanowi oferty han-

dlowej, opisu stanu faktycznego ani gwarancji wydanej lub sugerowanej przez firmę Defalin Group S.A. Przed podjęciem 

decyzji o zakupie w oparciu o tę broszurkę należy skontaktować się bezpośrednio z działem handlowym firmy aby uzyskać 

potwierdzenie aktualności zawartych w niej informacji odnoszących się do konkretnego produktu. Defalin zastrzega sobie 

prawo do zmian specyfikacji materiałów i opisu produktu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia oraz do zaprzestania ofero-

wania danej wersji produktu. Ze względu na nieustanny rozwój produktów oraz inne czynniki produkcyjne i normy, właściwe 

rodzaje produktów, materiały i specyfikacja mogą różnić się od tych przedstawionych w naszej broszurce.

www.defalin.com.pl


