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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluDetect Smartcut detecteerbaar 
veiligheidsmes  

Eigenschappen

Dit CaluDetect smartcut detecteerbaar veiligheidsmes is 
speciaal ontworpen om plastic wraps en verpakkingen te 
snijden. Het blad zit verborgen in de binnenkant van het 
mes, waardoor het mes moet worden uitgeschoven om 
gebruikt te worden. Dit zorgt voor extra veiligheid. Het 
mes is simpel en licht in gewicht, waardoor het 
gemakkelijk te gebruiken is. 

Toepassing

Bestemd voor de voedingsindustrie en gevoelige 
industrieën.

Pluspunten

+ Je opent verpakkingen vele malen makkelijker
+ Detecteerbaar en food approved mesjes
+ Terugverend mes
+ Geschikt voor links en rechtshandigen

Technische gegevens

Kleur: Blauw
Type: Veiligheidsmes
Detecteerbaar: Ja
Verwisselbaar: Nee
Schuifknop: Ja
Duurzaam: Ja
Slijtvast: Ja
Veiligheid: geen risico op losse mesjes in uw 
productieproces
Getest: WGS-Getest voor veiligheid 
Verpakking: Per stuk

CaluDetect
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Dit premium A+ merk product beschikt over een volledig 
detecteerbaar assortiment. Heeft u vragen over het 
gebruik of toepassing van dit product? Start een chat of 
bel één van onze medewerkers: 053 - 434 43 43.

https://www.carellurvink.nl/webshop/s/003-veiligheidsartikelen/c/3351-detecteerbare-artikelen

