Uw specialist voor industriële markering

Professionele oplossingen voor het
beschrijven en bedrukken voor industrie en
handwerk

Oplossingen met metaalpunt

COLORMARK markeerpennen

TEXPEN®/DALO®

HIGH TEMP TXP

Industriestift met metaalpunt. Ideaal voor
weersbestendige markering van alle
oppervlakken (metaal, beton, hout enz.).
Betrouwbare markering op ruwe,
geoliede en zelfs natte
oppervlakken. In vele kleuren
leverbaar.
Schrijfdiktes: 2 mm, 3 mm en 6 mm
Meer op www.colormark.de

Industriestift met metaalpunt. Voor
weersbestendige markering van bijna
alle oppervlakken (metaal, glas, hout
enz.). Met het unieke
persluchtmechanisme, waarmee u
hoekonafhankelijk kunt markeren.
TEXPEN®: standaarduitvoering
DALO®: voor grootverbruikers

Industriestift met metaalpunt. Tot 1093°C
hittebestendig (afhankelijk van de kleur).
De speciale stift voor producten die
een warmtebehandeling ondergaan.
Na de warmtebehandeling in de oven blijft
de markering behouden. Met het unieke
persluchtmechanisme kunt u in elke positie
markeren.

GIMA-COLOR

HIGH PURITY TXP

TEXPEN® TEXTILE

Verminder uw hoeveelheid
gevaarlijke afvalstoffen - met de
navulbare GIMA-COLOR
markeerflesjes voor de
weersbestendige markering van alle
oppervlakken. GIMA-COLORsigneerverf, verkrijgbaar in wit en geel,
droogt niet in het flesje in.

Industriestift met metaalpunt en speciale
verf met zeer gering chloridegehalte.
Ideaal voor edelstaal. Toepassing:
chemie-, levensmiddel- en
atoomkracht-industrie. Met het unieke
persluchtmechanisme kunt u in elke
positie markeren.

Industriestift met metaalpunt. Speciale
stift voor het beschrijven van textiel.
De verf is kook- en reinigingsbestendig.
Met het unieke persluchtmechanisme kunt
u in elke positie markeren.

Alle artikelen op voorraad en direct leverbaar!

Oplossingen met vezelstift & ventiel

GIMA LACKMARKER

BRITE-MARK® 40/33

PERMANENT-MARKER

Industrievezelstift met ventielsysteem.
Deze hoog dekkende, licht- en
wisbestendige verf, kan gebruikt
worden voor het schrijven op staal,
edelstaal, aluminium, kunststof, glas,
keramiek en nog veel meer. In
verschillende kleuren leverbaar. Witte
verf tot 650°C hittebestendig.
Schrijfdiktes: 0.7 mm, 2 mm, 4 mm en
15mm

Industriestift met ventielsysteem en solide
vezelpunt. Universele stift voor het
duurzame markeren van bijna alle
oppervlakken. BRITE-MARK® 40: Brede
punt. De afsluitkap heeft een schroefdraad
en gaat zodoende tijdens het werken niet
verloren.
BRITE-MARK® 33: Fijne punt

De snel drogende maker met dunne
schrift. Deze is bijzonder geschikt
voor schone, gladde oppervlakken
(etiketten, metaal, kunststof, glas etc.).
Meerdere schrijfdiktes en kleuren
beschikbaar.

HIGH PURITY 44

HIGH TEMP 44

Markeerstift met speciale verf en zeer
gering chloridegehalte. Ideaal voor
edelstaal. Toepassing: chemie-,
levensmiddel- en atoomkrachtindustrie. De afsluitkap heeft een
schroefdraad en gaat zodoende tijdens
het werken niet verloren.

Industriestift met solide vezelpunt. Tot
1093°C hittebestendig (afhankelijk van de
kleur). De speciale stift voor warmtebehandelde onderdelen. Na de
warmtebehandeling in de oven blijft de
markering behouden.

BLEED_THRU, RINZ OFF® 44,
SUDZ OFF® 44
Industriestifte met ventielsysteem en solide
vezelpunt. RINZ OFF® 44: De markering
kan met water weer verwijderd worden.
SUDZ OFF® 44: De markering kan met
zeepreiniger weer verwijderd worden.
BLEED-THRU: De markering blijft
zichtbaar, ook wanneer deze meerdere
keren met verf op oliebasis overgeschilderd
wordt.

Deze en nog vele andere oplossingen vindt u op www.gima-ib.de

Andere oplossingen

SOLID MARKER

ETSSTIFTEN (metaaletsers)

The SOLID MARKER - available for low
temperature and high temperature
marking tacks - is an extraordinary
marking instrument that employs
paint in solid form. Checking and
marking on iron, steel, wood, vinyl, glass,
rubber, leather and paper.

Speciale vezelstift van GIMA voor een
permanente markering (ook na
reiniging) op metaal. Voor ijzer, gietijzer,
laag gelegeerd staal, hardmetaal,
aluminium, zink, tin, koper en brons. De
signering moet met NEUTRALIX (bij
GIMA verkrijgbaar) geneutraliseerd
worden. Meer op
www.www.etching-pens.com

GRAVEERSTIFTEN

INKJET-PISTOOL

De pneumatische graveerstift met
oscillerende hardmetalen punt (geen
frees) markeert bijna alle materialen:
staal (tot een hardheid van 65 HRC),
kunststof, glas, hout.

De wereldwijd eerste, geheel
mobiele handprinter voor uw
industriële markering! Het Inkjetpistool EBS-250 slaat uw tekst op en
beschrijft moeiteloos alle gladde en zelfs
ronde oppervlakken.
Meer op www.inkjetpistole.de

Met de elektroschrijver beschrijft u
permanent alle elektrisch
geleidende metalen, zelfs
hardmetaal.

PAINTMARKER, VETKRIJT,
PAINTMARKER HT, SPEKSTEEN
Optimaal voor tijdelijke markering.
Eenvoudige oplossingen voor de
staalindustrie, scheeps-, hoog- en
wegenbouw. Met de PAINT-MARKER
HT kunt u hete onderdelen tot 1000°C
beschrijven.

RUBBERSTEMPELS,
STEMPELVERVEN
Geschikt voor het met de hand
signeren van werkstukken in alle
groottes. U kunt kiezen uit natuurrubber
en zuur- en oliebestendige
rubberproducten. Uitvoeringen:
handstempel, stempel met verwisselbare
types, bandstempels en zakstempels.

Deskundig advies, offertes en bestelling via:

+49 2202 28585-0

- servicesterk en ervaren!
Persoonlijk advies
Telefonisch of bij u ter plaatse - wij beantwoorden graag uw vragen
rondom de industriële markering en tonen u passende oplossingen voor
uw markeringswensen.

·
·

Vriendelijk, snel en vakkundig
Advies bij u in het bedrijf altijd mogelijk op afspraak

Telefoon: 0162 692 705
Telefax: 0162 580 083
E-mail: eavanzanten@hotmail.com
Internet: www.gima-ib.de
Eigenaar
Michel J. Girard

Snelle levering
Onze producten hebben wij afdoende op voorraad, wij verzenden dagelijks.

·
·

Levering met TNT, DHL
Korte levertijden

Adres:
GIMA e.K.
Altenberger-Dom-Str. 56 b
D-51467 Bergisch Gladbach
Germany

Topkwaliteit
Wij controleren alle producten zorgvuldig en sorteren foutieve producten
direct uit.

·
·
·
·

Kwaliteitscontrole
Meer dan 10 jaar ervaring in de industriële markering
Innovatieve oplossingen: InkJet-pistool, etsstift
Gratis productmonster

Deskundig advies, offertes en bestelling via:

+49 2202 28585-0

kleuren

bijzonderheden

textiel

karton

beton

glas

kunststof

hout

metaal

oppervlakken vol olie

weersbestendig

natte oppervlakken

gladde oppervlakken

Met metaalpunt

ruwe/roestige oppervlakken

Voor elke toepassing een passende oplossing

COLORMARK
GIMA-COLOR
TEXPEN®
DALO®
HIGH TEMP TXP

hittebestendig

HIGH PURITY TXP

chloorarm

TEXPEN®

kook- en reinigingsbestendig

Textile

Vezelpunt + ventiel
GIMA lak-marker
BRITE-MARK® 40/33
HIGH TEMP 44

hittebestendig

HIGH PURITY 44

chloorarm

BLEED-THRU 44

onder lak zichtbaar

SUDZ

OFF®

44

RINZ OFF® 44

met zeepreiniger afwasbaar
met water afwasbaar

Vezelstiften
GIMA permanent-marker

voor etiketten

GIMA etsstiften

permanent, ook voor hardmetaal

Andere oplossingen
SOLID MARKER
Paint-marker
Paint-marker HT

voor hete oppervlakken

Vetkrijt
Speksteen
Rubberstempel + verf

op aanvraag

Rubberstempel + zuur

permanent

Graveerstift pneumatisch

permanent

Graveerstift elektrisch

permanent, ook voor hardmetaal

InkJet pistool EBS-250

GIMA e.K.
Altenberger-Dom-Str. 56 b
D-51467 Bergisch Gladbach
Germany
Telephone: +49 2202 28585-0
Fax:
+49 2202 28585-28

E-Mail: info@gima-ib.de
Internet: www.gima-ib.de

