
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛОМБИ

За защита на вашите ценности!



ЗА ФИРМАТА

Започнахме нашата дейност през 2002 г., и нашата компания се превърна в надежден доставчик за своите клиенти. Ние дължим успеха си на традицците в 
дейността си, иновативността и амбициите на динамичния си екип. Станахме доставчици на осигурителни пломби и пликове за ценни пратки на голям брой 
корпоративни клиенти както в страната, така и в чужбина. Вие ще срещнете продуктите на T&S Trading Bulgaria в най-различни сектори, като например в 
областта на различните видове измервателни уреди: електромери, водомери, газомери и др.; камионите за превоз на товари и пратки; товарните вагони; танкери 
за горива и други опасни товари; инкасо дейности; болници и фармацефтични фирми и много други. След повече от 15 години опит и доверие, ние сме щастливи 
да ви предложим най-доброто си обслужване в отговор на вашите изисквания. Нашата мисия  винаги е била да проявяваме активност в областите, където има 
нужда от осигурителни пломби, където се търсят начини за разрастване на пазара благодарение на иновативни продукти и решения.

Всички предлагани от нас продукти отговарят на европейските директиви като Директива 2002/95/ЕО и притежават сертификати за качество и съвместимост 
като: ISO 9001:2000:22000, ISOPAS 17712:2013 извършена от изпитвателна лаборатория „Dayton T. Brown”.

T&S Trading Bulgaria разполага с големи складови площи в град София.
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ПЛОМБА С МЕТАЛНА ВЛОЖКА TS411

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР);
» Вложката е от неръждаема стомана, което придава повишена сигурност, с 

използване на ултразвуково заваряване;
» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 

за надпис (флага);
» Възможности за лазерен печат, горещо щамповане или термален трансфер;
» По желание - опция за баркод за мобилни приложения (Code128, Int 2/5 и 

подобни);
» Произвежда се в две дължини: TS411-S: 290 мм и TS411-L: 360 мм;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 30 kgf;
» Работна температура: -40°С / +80°С.

TS411-S TS411-L 
Количество: 1 000 броя Количество: 1 000 броя
Размери на кашона: 24 х 30 х 34 см Размери на кашона: 24 х 30 х 34 см
Тегло на кашона: 4,60 кг Тегло на кашона: 5,10 кг
Информация за палетата:  
90 х 120 х 220 см; 90 000 броя

Информация за палетата:  
100 х 120 х 220 см; 72 000 брояВсички размери са в милиметри

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР);
» Вложката е от неръждаема стомана, което придава повишена сигурност, с 

използване на ултразвуково заваряване;
» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 

за надпис (флага);
» Възможности за лазерен печат, горещо щамповане или термален трансфер;
» По желание - опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Предлага се с три различни дължини: TS412-S, TS412-L и TS412-ХL;
» Функция Tear-off за по-лесно премахване с ръка за изделията TS412-LТ и TS412-

ХLТ;
» Допълнителна възможност за доставка като опция - с 20 мм по-дълга 

повърхност за отпечатване се предлага за изделието TS412-LF*;
» Допълнителна възможност за доставка като опция - с / без зъбци се предлага 

само за модела TS412-S, другите модели винаги имат зъбци от задната страна;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 40 kgf;
» Работна температура: -40°С / +80°С.

* 70 mm version available only with GP412-L

ПЛОМБА С МЕТАЛНА ВЛОЖКА TS412

TS412-S TS412-L TS412-XL
Количество: 1 000 броя Количество: 1 000 броя Количество: 1 000 броя
Размери на кашона:  
24 х 34 х 39 см

Размери на кашона:  
24 х 44 х 39 см

Размери на кашона:  
24 х 52 х 39 см

Тегло на кашона: 5,70 кг Тегло на кашона: 6,10 кг Тегло на кашона: 7,30 кг
Информация за палетата:  
100 х 120 х 210 см; 
90 000 броя в една палета

Информация за палетата:  
90 х 120 х 210 см; 
50 000 броя в една палета

Информация за палетата:  
100 х 120 х 210 см; 
50 000 броя в една палета

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР);
» Вложката е от неръждаема стомана, което придава повишена сигурност, с 

използване на ултразвуково заваряване;
» Удължена и закръглена опашка (410 мм) за запечатване на кранове на камиони, 

танкери и ремаркета за насипни товари;
» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 

за надпис (флага);
» Възможности за лазерен печат, горещо щамповане или термален трансфер;
» Опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 30 kgf;
» Работна температура: -40°С / +80°С.

TS413
Количество: 1 000 броя
Размери на кашона: 24 х 50 х 35 см

Тегло на кашона: 6,60 кг
Информация за палетата: 100 х 120 х 225 см; 60 000 броя

ПЛОМБА С МЕТАЛНА ВЛОЖКА TS413

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР);
» Вложката е от неръждаема стомана, което придава повишена сигурност, с 

използване на ултразвуково заваряване;
» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 

за надпис (флага);
» Възможности за лазерен печат, горещо щамповане или термален трансфер;
» По желание - опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Произвеждат се в две дължини: за TS414-S: 320 мм и за TS414-L: 420 мм;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 15 kgf;
» Работна температура: -20°С / +80°С.

TS414-S TS414-L
Количество: 1 000 броя Количество: 1 000 броя
Размери на кашона: 24 х 33 х 33 см Размери на кашона: 24 х 44 х 34 см
Тегло на кашона: 3,60 кг Тегло на кашона: 4,00 кг
Информация за палетата:  
100 х 120 х 215 см; 90 000 броя

Информация за палетата:  
90 х 120 х 215 см; 60 000 броя

ПЛОМБА С МЕТАЛНА ВЛОЖКА TS414

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР);
» Вложката е от неръждаема стомана, което придава повишена сигурност, с 

използване на ултразвуково заваряване;
» Опция за държач на етикета3 за специални приложения - код на изделието 

TS415;
» Функция Tear-off2 за по-лесно премахване с ръка, код на изделието TS415Т;
» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 

за надпис (флага);
» Възможности за лазерен печат, горещо щамповане или термален трансфер;
» По желание - опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Доставят се в матрица по 8 броя;
» Съпротивление на късане: 40 kgf;
» Работна температура: -40°С /+ 80°С.

TS415 TS415-Т
Количество: 1 000 броя Количество: 1 000 броя
Размери на кашона: 24 х 44 х 51 см Размери на кашона: 24 х 44 х 51 см
Тегло на кашона: 7,20 кг Тегло на кашона: 7,60 кг
Информация за палетата:  
90 х 120 х 220 см; 40 000 броя

Информация за палетата:  
90 х 120 х 220 см; 40 000 броя

ПЛОМБА С МЕТАЛНА ВЛОЖКА TS415

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР);
» Вложката е от неръждаема стомана, което придава повишена сигурност, с 

използване на технология за топлинно закрепване за постоянно задържане на 
капачето;

» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 
за надпис (флага);

» Възможности за лазерно или цифрово термално отпечатване;
» Опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Произвежда се в две дължини: за TS416-S: 185 мм и за TS416-L: 235 мм;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 15 kgf;
» Работна температура: -20°С / +80°С.

TS416-S TS416-L
Количество: 1 000 броя Количество: 1 000 броя
Размери на кашона: 23 х 20 х 35 см Размери на кашона: 23 х 25 х 35 см
Тегло на кашона: 2,40 кг Тегло на кашона: 2,60 кг
Информация за палетата:  
80 х 120 х 225 см; 120 000 броя

Информация за палетата:  
80 х 120 х 225 см; 90 000 броя

ПЛОМБА С МЕТАЛНА ВЛОЖКА TS416

Приложения

Цветове



7

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тяло от полипропилен (РР) - TS540 или тяло от полиамид (РА) - TS540N;
» Вложката е от полиацетатна смола (РОМ), с използване на технология за 

топлинно закрепване;
» Като опция – може да се произведе от полиамид (РА), което подобрява 

устойчивостта при разтягане;
» Името на компанията и 6 цифри за последователно номериране върху мястото 

за надпис (флага);
» Възможности за лазерен или мастилено-струен печат;
» Ограничена дължина за баркод поради намалената повърхност  

за отпечатване, максимално 6 цифри;
» Стандартното изпълнение е с функция Tear-off за по-лесно премахване с ръка;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 10 kgf за TS540 (изпълнение от РР) и 15 kgf за TS540N 

(изпълнение от РА);
» Работна температура: -20°С / +80°С за изпълнение от РР и -40°С / +80°С за 

изпълнение от РА.

TS540 TS540N
Количество: 1 000 броя Количество: 1 000 броя
Размери на кашона: 24 х 25 х 42 см Размери на кашона: 24 х 25 х 42 см
Тегло на кашона: 2,20 кг Тегло на кашона: 2,70 кг
Информация за палетата:  
100 х 120 х 225 см; 100 000 броя

Информация за палетата:  
100 х 120 х 225 см; 100 000 броя

ПЛОМБА С МЕТАЛНА ВЛОЖКА TS540

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полиамид (РА) като стандартно изпълнение;
» Когато се предлага без правоъгълен флаг за отпечатване, кодът на изделието е 

TS571N;
» Като опция се предлага и от полипропилен (РР) за приложения, в които е 

необходима по-малка здравина (например, за врати за аварийна евакуация), код 
на изделието TS571N и TS571;

» Вложката е от неръждаема стомана, за по-голяма надеждност, изработена е с 
използване на технология за топлинно закрепване;

» Името на компанията и 6 цифри за последователно номериране върху мястото 
за надпис (флага);

» Единствената възможност за маркиране на това изделие е лазерен печат;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 12 kgf за TS570N (изпълнение от РА) и 8 kgf за TS570 

(изпълнение от РР);
» Работна температура: -40°С / +80°С за TS570N (изпълнение от РА) и -20°С / +80°С 

за TS570 (изпълнение от РР).

TS570 TS570N
Количество: 1 000 броя Количество: 6 000 броя
Размери на кашона: 18 х 22 х 23 см Размери на кашона: 23 х 39 х 73 см
Тегло на кашона: 1,60 кг Тегло на кашона: 10,34 кг

Информация за палетата: Не е налична Информация за палетата:  
100 х 120 х 235 см; 216 000 броя

ПЛОМБА С МЕТАЛНА ВЛОЖКА TS570

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР);
» Системата за  пломбиране предоставя лесно и бързо запечатване;
» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 

за надпис (флага);
» Възможност за лазерен печат, горещо щамповане или термо трансфер;
» Опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Предлагат се в две дължини: TS560-S – 185 мм и TS560-L – 290 мм;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 20 kgf;
» Работна температура: -20°С / +80°С.

TS560-S TS560-L
Количество: 1 000 броя Количество: 1 000 броя
Размери на кашона: 24 х 21 х 45 см Размери на кашона: 24 х 31 х 45 см
Тегло на кашона: 3,40 кг Тегло на кашона: 4,10 кг
Информация за палетата: 
90 х 120 х 195 см; 80 000 броя

Информация за палетата:  
100 х 120 х 219,5 см; 60 000 броя

ПЛОМБА С ФИКСИРАНА ДЪЛЖИНА TS560

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР), а заключването от полиацетатна 
смола (РОМ);

» Специално конструиран механизъм за двойно заключване за постигане на 
повишена сигурност, капачката е с ултразвуково заваряване;

» Осигурителната точка за скъсване в зоната на счупване предоставя възможност 
за лесно отстраняване само с ръка, без да се налага използване на инструменти;

» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 
за надпис (флага);

» Лазерният печат е единствената възможност за печат;
» По желание - опция за баркод за мобилни приложения (Code128, Int 2/5 и 

подобни);
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 20 kgf;
» Работна температура: -20°С / +80°С.

TS565
Количество: 1 000 броя

Размери на кашона: 24 х 25 х 43 см
Тегло на кашона: 3,30 кг
Информация за палетата: 100 х 120 х 230 см; 100 000 броя

ПЛОМБА С ФИКСИРАНА ДЪЛЖИНА TS565

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от полипропилен (РР);
» Използва се вложка от неръждаема стомана за постигане на повишена 

сигурност, закрепването е с използване на топлинна технология;
» Името на компанията и 8 цифри за последователно номериране върху мястото 

за надпис (флага);
» Лазерно маркиране или термотрансфер;
» По желание - опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Предлага се и опция на мястото за надпис (флага) с увеличена дължина – 

максимално до 18 цифри;
» Произвежда се в две дължини: TS443L – 55 мм и TS414-LF – 75 мм;
» Доставят се в матрица по 10 броя;
» Съпротивление на късане: 50 kgf;
» Работна температура: -40°С / +80°С.

МЕТАЛНА ПЛОМБА С ФИКСИРАНА ДЪЛЖИНА TS443

Приложения

Цветове
TS443
Количество: 1 000 броя

Размери на кашона: 22 х 32 х 45 см
Тегло на кашона: 8,60 кг
Информация за палетата: 100 х 120 х 150 см; 45 000 броя
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ TS110

TS110 с 20 см въже TS110 с 20 см въже
Количество: 1 000 броя Количество: 5 000 броя
Размери на кашона: 23 х 40 х 22 см Размери на кашона: 40 х 60 х 35 см
Тегло на кашона: 4,45 кг Тегло на кашона: 20,25 кг
Информация за палетата:  
80 х 120 х 190 см; 80 000 броя

Информация за палетата:  
100 х 120 х 155 см; 100 000 броя

Обръщайте се към нашият отдел по продажбите относно подробности за опаковането при използване на по-дълги въжета.

» Многофункционална пластмасова индикативна пломба за различни приложения;
» Тялото е изпълнено от поликарбонат (РС), устойчиво е на действието на ултравио-

летови лъчи, или е непрозрачно тяло с бял цвят. Вложката е от полиацетатна смола 
(РОМ) и стоманено въже за пломбиране;

» Уникалната конструкция с използване на ултразвуково заваряване предоставя 
допълнителна сигурност и подобрява устойчивостта срещу външни въздействия;

» Въжета за пломбиране с различна дължина могат да бъдат закрепени към тялото 
на пломбата;

» Направете справка с TS150 - Стоманени въжета (страница 16 от оригинала на 
каталога) относно различните въжета;

» Маркировка с името на компанията и 8 цифри за лазерно последователно номери-
ране;

» Опция за баркод и Datamatrix само за модела с непрозрачно тяло с бял цвят;
» Допълнително е възможно изпълнение с удължен флаг, предназначено за баркодо-

ве с увеличен брой цифри, код на изделие TS110-XL;
» Отговаря на изискванията на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за 

употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване и последващите изменения;

» Съпротивление на късане: 40 kgf;
» Работна температура: -40°С / +120°С.

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ TS110-WF

» Тялото е изпълнено от поликарбонат (РС), устойчиво е на действието на ултравио-
летови лъчи, вложката е от полиацетатна смола (РОМ) и е със стоманено въже за 
пломбиране;

» Уникалната конструкция с използване на ултразвуково заваряване предоставя 
допълнителна сигурност и подобрява устойчивостта срещу външни злонамерени 
въздействия;

» Зона на „Бял флаг” с мега-размери, закрепена към прозрачното тяло, за да се 
предостави възможност за цялостен визуален контрол за евентуални опити за 
външно злонамерено въздействие;

» Въжета за пломбиране със заявената дължина могат да бъдат закрепвани към 
тялото на пломбата;

» Направете справка с TS150 - Стоманени въжета (страница 16 от оригинала на 
каталога) относно различните въжета;

» Маркировка с логото на компанията, баркод и максимално до 13 цифри за лазерно 
последователно номериране;

» Възможно е отпечатване на всякакви видове баркодове (Code128, Code39, Int 2/5, 
EANB, EAN128, 2D Datamatrix);

» Отговаря на изискванията на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за 
употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване и последващите изменения;

» Съпротивление на късане: 40 kgf;
» Работна температура: -40°С / +120°С.

Приложения

Цветове
TS110-WF с 20 см въже
Количество: 1 000 броя

Размери на кашона: 24 х 33 х 33 см
Тегло на кашона: 6,40 кг
Информация за палетата: 100 х 120 х 180 см; 75 000 броя
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ TS130

» Многофункционална пластмасова индикативна пломба за различни приложения;
» Тялото е изпълнено от поликарбонат (РС), устойчиво е на действието на ултравио-

летови лъчи, или е непрозрачно тяло с бял цвят. Вложката е от полиацетатна смола 
(РОМ) и е със стоманено въже за пломбиране;

» Използвана е технология за топлинно закрепване при капсулирането на вложката в 
тялото на пломбата;

» Въжета за пломбиране със заявената дължина могат да бъдат закрепвани към 
тялото на пломбата;

» Направете справка с TS150 - Стоманени въжета (страница 16 от оригинала на 
каталога) относно различните въжета;

» Маркировка с логото на компанията и 8 цифри за лазерно последователно номе-
риране;

» Опция за баркод и Datamatrix само за модела с непрозрачно тяло с бял цвят;
» Отговаря на изискванията на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за 

употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване и последващите изменения;

» Доставят се в матрица по 5 броя;
» Съпротивление на късане: 40 kgf;
» Работна температура: -40°С / +120°С.

TS130 с 20 см въже TS130 с 20 см въже
Количество: 1 000 броя Количество: 5 000 броя
Размери на кашона: 24 х 33 х 33 см Размери на кашона: 24 х 44 х 33 см
Тегло на кашона: 3,60 кг Тегло на кашона: 4,00 кг
Информация за палетата:  
100 х 120 х 215 см; 90 000 броя

Информация за палетата:  
90 х 120 х 215 см; 60 000 броя

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Тялото е изпълнено от поликарбонат (РС), устойчиво е на действието на 
ултравиолетови лъчи, и е със стоманено въже за пломбиране;

» Предоставя широка гама от разнообразни приложения в сравнение с 
традиционно използваните оловни пломби;

» Въжета за пломбиране, срязани до заявената дължина, могат да бъдат 
доставяни заедно с пломбата. Предварително сглобяване не е възможно;

» Маркировка с логото на компанията и 6 цифри за лазерно последователно 
номериране;

» Опция за отпечатване на двойна номерация1 върху формата за сглобката за 
допълнителна проверка за евентуално злонамерено въздействие;

» Съпротивление на късане: 30 kgf;
» Работна температура: -40°С / +120°С.

ПЛОМБА ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ TS120

TS120 с 20 см въже TS120 с 20 см въже
Количество: 1 000 броя Количество: 5 000 броя
Размери на кашона: 23 х 40 х 22 см Размери на кашона: 40 х 60 х 30 см
Тегло на кашона: 3,20 кг Тегло на кашона: 14,50 кг
Информация за палетата:  
80 х 120 х 190 см; 80 000 броя

Информация за палетата:  
80 х 120 х 165 см; 100 000 броя

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Стоманени въжета за различни приложения, свързани с пломбиране;
» Всякакви типове въжета могат да бъдат доставяни на ролки от по 100 метра 

или 250 метра, както и като вързопи с предварително нарязана дължина според 
заявката.

» Типове въжета:
» TS151: Усукани 7 жила от стомана с галванично покритие, общ диаметър ø0,66 

мм;
» TS152: Усукани 7 жила от стомана с галванично покритие и с покритие от ПВЦ, 

общ диаметър ø0,90 мм;
» TS153: Усукани 7 жила от неръждаема стомана, общ диаметър ø0,66 мм;
» TS154: Усукани 7 жила от неръждаема стомана и с покритие от ПВЦ, общ 

диаметър ø0,90 мм;
» TS155: Усукани спираловидно 2 жила от стомана с галванично покритие, общ 

диаметър ø0,90 мм;
» TS156: Усукани спираловидно 2 жила от неръждаема стомана с галванично 

покритие, общ диаметър ø0,90 мм;
» TS157: Найлонова сърцевина, спираловидно 2 жила от стомана с покритие от 

мед, общ диаметър ø1,00 мм.

TS151 TS152
Количество: 32 ролки по 250 м Количество: 32 ролки по 250 м
Размери на кашона: 40 х 40 х 15 см Размери на кашона: 40 х 40 х 15 см
Тегло на кашона: 18,50 кг Тегло на кашона: 21,70 кг

ВЪЖЕ ЗА ПЛОМБИРАНЕ TS150

TS151 7 жила от стомана с 
галванично покритие Ø 0,66 мм

TS152 7 жила от неръждаема стомана, Ø 0,66 мм

TS153 7 жила от стомана 
с галванично и ПВЦ покритие 

TS154 7 жила от неръждаема стомана с 
ПВЦ покритие

TS155 2 жила от стомана с 
галванично покритие 0,45+0,25 мм

TS156 2 жила от неръждаема 
стомана 0,45+0,25 мм

TS157 2 жила, найлон / мед 0,50 + 0,30 мм

Приложения

Обръщайте се към нашият отдел по продажбите относно подробности за опаковането при използване на по-дълги въжета.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

» Клипсовете за фитинги се произвеждат от два различни материала;
» TS311 е направен от поликарбонат (РС) и може да бъде прозрачен или 

непрозрачен, оцветен;
» TS323 е направен от полистирен (РS) и се предлага само непрозрачен,  оцветен;
» TS311 се предлага за различни размери на фитингите – DN20 (3/4 цола),  

DN25 (1 цол) и DN40 (1 и 1/2 цола);
» TS153 е подходящ само за фитинги DN25 (1 цол);
» Маркировка с логото на компанията и 6 цифри за последователно номериране 

се предлага като опция и е само чрез лазерен или мастилено-струен печат;
» Съпротивление на късане: TS311: 150 kgf, TS323: 50 kgf;
» Работна температура: TS311: -40ºС / +120ºС, TS323: -40ºС / +80ºС.

TS311 TS312 TS313 TS314 TS323
Количество 1 000 броя 500 броя 500 броя 250 броя 500 броя
Размери на кашона 60 х 40 х 35 см 60 х 40 х 30 см 60 х 40 х 30 см 60 х 40 х 30 см 60 х 40 х 30 см
Тегло на кашона 17,10 кг 11,20 кг 13,00 кг 12,40 кг 9,20 кг
Информация за 
палетата:  
100 х 120 х 195 см 

25 000 броя 15 000 броя 15 000 броя 7 500 броя 15 000 броя

КЛИПСОВЕ ЗА ФИТИНГИ

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА ЗА КОНТЕЙНЕРИ TS422

» Метално тяло, вградено в корпус от полистирен (PS) и стоманен болт;
» Сертификация по ISOPAS 17712:2013, извършена от изпитвателната лаборатория 

„Dayton T. Brown”;
» Иновационна конструкция с крила към болта, за да се предотвратяват външни 

злонамерени намерения чрез завъртане на пломбата;
» Маркировка с логото на компанията и 8 цифри за последователно номериране с 

използване на лазерно отпечатване;
» По желание - опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Двойно отпечатване на серийния номер както върху тялото, така и върху болта, 

за да се подобрят възможностите за идентифициране;
» Основният цвят е светлосин, други цветове могат да бъдат произвеждани 

при заявяване на по-големи количества; за допълнителна информация се 
обръщайте към нашия отдел по продажбите;

» Съпротивление на късане: 1500 kgf;
» Работна температура: -40ºС / +120ºС.

TS422
Количество: 250 броя
Размери на кашона: 39 х 19 х 16 см
Тегло на кашона: 13,30 кг
Информация за палетата: 80 х 120 х 110 см; 15 000 броя

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА С МЕТАЛНА КОРДА TS433

» Пломбата е с тяло от поликарбонат (РС) и стоманено въже;
» Специално конструиран механизъм за заключване, закрепен към пластмасовото 

тяло с използване на ултразвуково заваряване;
» Стандартното изпълнение е с въже с диаметър ø1,50 мм и дължина 40 см;
» Възможно е да бъдат произвеждани заявени от клиента дължини, за 

допълнителна информация се обръщайте към нашия отдел по продажбите;
» Маркировка с логото на компанията и 8 цифри за последователно номериране с 

използване на лазерен печат;
» По желание - опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Съпротивление на късане: 120 kgf;
» Работна температура: -40ºС / +120ºС.

TS433 
Количество: 500 броя
Размери на кашона: 24 х 47 х 26 см
Тегло на кашона: 7,70 кг
Информация за палетата: 100 х 120 х 170 см; 30 000 броя

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА С МЕТАЛНА КОРДА TS434

Цветове

» Пломбата е с алуминиево (Al) тяло и стоманено въже с повишена здравина;
» Съществуват три различни възможности за диаметъра на използваното 

стоманено въже: ø1,50 мм, ø2,50 мм и ø3,50 мм;
» Стандартното изпълнение е с въже с дължина 30 см. Възможно е да бъдат 

произвеждани заявени от клиента дължини, за допълнителна информация се 
обръщайте към нашия отдел по продажбите;

» Стандартният цвят е ЧЕРВЕН, предлагат се и други цветове като син, зелен и 
златист;

» Маркировка с използване на лазерен печат е единствената възможност;
» Маркировка с логото на компанията и 8 цифри за последователно номериране 

върху тялото;
» По желание - опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Съпротивление на късане: ø1,50 мм – ø120 kgf, ø2,50 мм – 250 kgf  

и ø3,50 мм - 500 kgf;
» Работна температура: -40ºС / +120ºС.

Приложения

TS434-150 TS434-250 TS434-350 
Количество: 500 броя Количество: 500 броя Количество: 200 броя
Размери на кашона: 
24 х 40 х 15 см

Размери на кашона: 
24 х 40 х 15 см

Размери на кашона:  
24 х 40 х 15 см

Тегло на кашона: 6,15 кг Тегло на кашона: 9,30 кг Тегло на кашона: 6,90 кг
Информация за палетата: 
80 х 120 х 105 см;  
30 000 броя в една палета

Информация за палетата: 
80 х 120 х 105 см;  
30 000 броя в една палета

Информация за палетата: 
80 х 120 х 120 см;  
14 000 броя в една палета
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА ЗА БИДОНИ TS510

» Произвеждат се с тяло от полистирен (PS);
» Конструирани са специално за пломбиране на бидони и варели с горно отваряне;
» Стрелата и тялото на пломбата са свързани и трябва да бъдат отчупени в 

процеса на пломбирането;
» За счупването на пломбата може да е необходимо използване на инструмент;
» Маркировка с логото на компанията и 6 цифри за последователно лазерно 

номериране върху тялото;
» Съпротивление на късане: 20 kgf;
» Работна температура: -40ºС / +80ºС.

TS510 
Количество: 1000 броя
Размери на кашона: 23 х 40 х 15 см
Тегло на кашона: 3,50 кг
Информация за палетата: 80 х 120 х 165 см; 100 000 броя 

Приложения

Цветове
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА ВЪВ ФОРМАТА НА КАТИНАР TS530

» Произвеждат се с тяло от полиацетал (PОМ) и стоманена тел;
» Пломбирането се осъществява лесно благодарение на традиционната форма на 

катинар;
» Маркировка с логото на компанията и 8 цифри за последователно номериране;
» Опция за използване на лазерен или мастилено-струен печат;
» По желание – опция за баркод за мобилни приложения (Code128, Int 2/5 и др.);
» Съпротивление на късане: 40 kgf;
» Работна температура: -40ºС / +80ºС.

Приложения

Цветове
TS530 
Количество: 1000 броя
Размери на кашона: 22 х 40 х 15 см
Тегло на кашона: 4,50 кг
Информация за палетата: 80 х 120 х 165 см; 80 000 броя 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕТО

ПЛОМБА С УВЕЛИЧЕНА ЗОНА ЗА МАРКИРАНЕ – ГОЛЯМ ФЛАГ TS586

» Произвеждат се с тяло от полипропилен (PР);
» Размерите на зоната за маркиране са специално предназначени за поставяне на 

залепващи се етикети;
» Маркировка с логото на компанията и 8 цифри за последователно номериране 

върху зоната за маркиране;
» Възможен е лазерен или термотрансферен печат;
» По желание - опция за баркод и Datamatrix за мобилни приложения;
» Доставят се в матрица по 4 броя;
» Съпротивление на късане: 30 kgf;
» Работна температура: -40ºС / +80ºС. 

TS586
Количество: 500 броя
Размери на кашона: 24 х 50 х 46 см
Тегло на кашона: 6,20 кг
Информация за палетата: 100 х 120 х 245 см; 25 000 броя 

Приложения

Цветове
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ПЕЧАТНИ ИНДЕКСИ ЗА ПЛАСТМАСОВИ ПЛОМБИ

Устойчивост
на печата
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Минимална
поръчка Карта на цветоветеБаркод

НИВО: ВИСОКО
Устойчивост срещу 
всякакви разтворители, 
опити за надраскване 
и външни злонамерени 
въздействия. 

ДА,
прилага се за 
следните цветове: 
Бял, пастелно син, 
пастелно зелен, черен, 
лимонено жълт и 
оранжев.

1 000 броя

НИВО: СРЕДНО
Устойчивост срещу 
спирт и опити за 
надраскване.
Средна степен на 
устойчивост срещу  
разтворители. 

НЕ,
прилага се замо 
за лазерен печат. 
За допълнителна 
информация се 
обръщайте към нашия 
отдел по продажбите

10 000 броя
Разноските 
за клишето 
на логото 
се таксуват 
отделно

НИВО: НИСКО
Устойчивост срещу 
опити за надраскване.
Ниска степен на 
устойчивост срещу  
разтворители и спирт. 

ДА,
прилага се за всички 
цветове. 

1 000 броя

Червен
RAL 3000

Зелен
RAL 6002

Лимонено жълт
RAL 1014

Забележка:
Тази карта за цветовете трябва да бъде използвана само за 
ориентировъчна информация.
Цветовете може малко да се различават.
Индексите за отпечатване се отнасят само за пластмасовите 
пломби, при други продукти е възможно отпечатването да 
изглежда по-различно, или тяхната устойчивост може да не 
като посочената.

Син
RAL 5020

Пастелно зелен
RAL 6021

Бял
RAL 9003

Кафяв
RAL 8029

Оранжев
RAL 2011

Пастелно син
RAL 5024

Жълт
RAL 1003

Черен
RAL 9005

Сив
RAL 9006



Промишлени ОтраслиОсигурителните пломби на T&S Trading Bulgaria, се използват в най-различни 
отрасли на промишлеността, за да се индикират нерегламентирани опити за 
въздействие. Всяка компания, която има производство или се занимава с 
логистични дейности, е потенциален потребител на осигурителни пломби. 

Следва списък на промишлените отрасли, които са потребители на 
осигурителни пломби:

» Измервателни прибори за електричество, вода и газ;
» Логистични и складови центрове;
» Куриерски и карго камиони и ванове;
» Доставчици на вериги магазини;
» Транспорт на химически, горивни и опасни товари; 
» Инкасо услуги и АТМ автомати;
» Кетъринг на авиокомпанни и безмитна търговия;
» Вагони за пренос на товари и химически материали;
» Контейнери за морски транспорт (одобрени продукти в съответствие с 

изискванията на lSOPAS17712);
» Митнически служби и упълномощени агенции;
» Военни обекти и складове за съхранение на боеприпаси;
» Врати за аварийна евакуация и врати с контролиране на достъпа;
» Пощенски служби, камиони и пощенски пратки;
» Болници, комплекти за спешна помощ;
» Урни за гласуване;
» Проверка на защитата на марките и автентичността.

Камиони Бензиностанции 
и горива

Лаборатории Превоз на париВъздушен 
транспорт

КонтейнериЖелезнициВоенно дело

Банкомати Пощенски 
услуги

Рециклиране ПожарогасителиБолнициГаз метриВодомериЕлектромери



КОНТАКТИ

www.plombi.bg
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

бул. „Александър Малинов“ 78, ет. 3, офис 8
София 1715, България
Тел.: +359 886 82 00 15; +359 2 974 08 81
plombi@ts-ltd.com 
www.plombi.bg 

СКЛАД

ул. „пор. Неделчо Бончев“ 6, склад ТиС Трейдинг
София 1528, България


