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تنيورا سيليكون
خالفا لغيرها من منتجات المضادة لالنزالق ذات القبضة المتوفرة في 
السوق، هذه المجموعة مصنوعة كلياً من مطاط السيليكون، وهي مادة 

غير سامة وخاملة كيميائيا. وال تحتوي هذه المنتجات على ملدنات 
الفثاالت، وهي المكونات الالزمة لغيرها من المواد المماثلة ذات 

الخصائص المضادة لالنزالق، وهي ممنوعة أو مقيدة االستعمال في 
أوروبا وأجزاء من الواليات المتحدة األمريكية. كما أنها قابل للغسل 

بالكامل ومأمونة األوتوكالف إلى درجة 052 مئوية.

كافة منتجات تنيورا سيليكون توفر حماية مستمرة مدمجة ضد مجموعة 
واسعة من البكتيريا بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية المقاومة 

الميثيسـيللين، وتهيج اإلشريكية القولونية والكليبسيال. تحمي هذه المنتجات 
أيضا ضد العفن والفطريات. ونحن نقدم مجموعة واسعة من منتجات 
فعالة للغاية مضادة لإلنزالق توفر قبضة على األسطح الملساء الجافة 

والزلقة، بما في ذلك الطاوالت، وأسطح العمل، والصواني، والمقابض 
وأسطح األرضيات الملساء. موادنا مصممة خصيصا، ومنتجات الحصيرة 

ذات القبضة تمنع الحركة وتوفر قبضة معززة وخاصية مسك للمقابض 
واألغطية. توفرحصيرات األرضية لدينا خاصية مسك للجلوس والوقوف 

و المشي، مما يساعد على إطالة حركة مستقلة.

يمكن استخدام مجموعة تنيورا كحل في المنزل للحفاظ على العيش 
المستقل ويمكن أن تستخدم أيضا في البيئات السريرية و بيئات الرعاية 

المنزلية. باإلضافة إلى ذلك، فإنها مفيدة في السيارات، والمنازل المتنقلة 
والقوارب لتوفير االستقرار لألشياء.

ا لمحتويات
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وقايات وحصيرات مضادة لالنزالق 4

حصيرة أرضية ذو قبضة السالمة 6
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 حامالت الكؤوس 21

أغطية الكؤوس 31

مجموعة تنيورا لمعدات المطبخ ذات القبضة 41

أنسجة شبك مضادة لالنزالق 51

مجموعة تنيورا للظروف المتطرفة 61

مجموعة تنيورا للمناطق الرطبة 71

نقاط البيع والتعبئة والتغليف 81

معلومات الرعاية 91

الخصائص
•  توفر احكام القبضة واإلمساك
•  غير سامة، وخاملة كيميائيا

•  خالية من ملدنات الفثاليت
•  مأمونة األوتوكالف لدرجة 052 مئوية

•  مضادة للميكروبات
•  قابلة للغسل بالكامل وطويلة األمد

تنيورا هي مجموعة رائدة في مجال المنتجات المضادة لالنزالق في 
المملكة المتحدة، وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية.

ويمكن تضمينها في نظام طراز الحياة وتستخدم للحفاظ على العيش 
المستقل لألشخاص ذوي اإلعاقات لتقوية قبضتهم، ولدعم ضعفهم أو 
قدرات التنقل والحركة المحدودة لديهم أو يستخدم هذه المجموعة أي 

شخص على أساس االستخدام لمرة واحدة.

مجموعة منتجات مضادة لالنزالق ذات القضبة المأمونة 
السالمة والمتنوعة

منتجات تنيورا األخرى
كما تقدم تنيورا منتجات متخصصة أخرى 

ليست مصنوعة من السيليكون، بما في 
ذلك المواد ذاتية اللصق التي توفر القبضة 

لالستخدام في المناطق الرطبة.
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تقدم تنيورا مجموعة من الحصيرات المضادة لالنزالق، حيث 
تترواح هذه المنتجات من أصغر طرازوقاية والى حصيرات 

الطاولة وحصيرات سطح العمل الكبيرة. توفر هذه احكام 
القبضة والقبضة اآلمنة ومسك األشياء مثل الصحون، 

واألكواب، والسكاكين، والطاسات وألواح التقطيع وغيرها، 
ويمكن استخدامها على الطاوالت، والصواني وسطوح الرفوف 

أو أي سطح أملس.

كما يمكن استخدام حصيرة تنيورا في أي بيئة لتوفير احكام القبضة ومسك 
األشياء مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واألدوات واأللعاب - 

وخصوصا في السيارات والمناطق المحيطة بها الخاضعة للحركة و / أو 
التأرجح.

وهناك مجموعة متنوعة من األشكال الدائرية 
والمستطيلة متوفرة، في ثالثة ألوان. إن 

حصيرة تنيورا قابلة للغسيل بالكامل 
وطويلة األمد.

مجموعة منتجات تنيورا من الوقايات والحصيرات المضادة لالنزالق
أحمر أحمر أصفر حجم الوحدة

TC/9 - 1 TC/9 - 2 TC/9 - 3 وقاية تنيورا 9سم في 9 سم حزمة ذات 4 وحدات
TC/14 - 1 TC/14 - 2 TC/14 - 3 وقاية تنيورا ذات قطر من 41 سم
TC/19 - 1 TC/19 - 2 TC/19 - 3 وقاية تنيورا ذات قطر من 91سم

TC/MAT- 25 - 1 TC/MAT - 25 - 2 TC/MAT - 25 - 3 حصيرة طاولة مستطلية تنيورا 52سم في 81سم
TC/MAT - 35 - 1 TC/MAT - 35 - 2 TC/MAT - 35 - 3 حصيرة طاولة مستطلية تنيورا 53سم في 81سم
TC/RM - 45 - 1 TC/RM - 45 - 2 TC/RM - 45 - 3 حصيرة طاولة مستطلية تنيورا 54سم في 83سم

التطبيقات
تستخدم تنيورا لوقايات الحصيرات وتشمل ما يلي:

•  تمنع الصحون، واألطباق واألواني الفخارية من االنزالق على 
الطاوالت، والرفوف واألدراج

•  تمسك لوحات التقطيع في الموقع
•  تمسك أدوات المطبخ و طاسات الخلط في المكان

•  تمسك األشياء على األسطح التي هي غير أفقية و / أو أنها تخضع 
للحركة أو التأرجح.

وقايات وحصيرات عديمة االنزالق
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حصيرات األرضية ذات قضبة 
السالمة

تطبيقات
حصيرات األطفال تنيورا مفيدة لما يلي:

•  تمنع الصحون واألطباق واألواني الفخارية من االنزالق على 
الطاوالت، والرفوف واألدراج

•  سطح مشرق وممتع وعديم االنزالق للُعب األطفال واللعب

تصميما حصيرة مشرقان ووديان لألطفال. حصيرة آمنة تماما 
وغير سامة، مع معالجة مضادة للميكروبات. باإلمكان أن 

تسخدام هذه الحصيرة على الطاوالت وصواني الكراسي العالية، 
وهي توفر قبضة ثابتة ومسكة آمنة وخاصية مسك لألشياء مثل 

الصحون، واألكواب وأدوات المائدة واألطباق.

تتوفر حصيرات تنيورا لألطفال في اثنين من التصاميم ذات الطابع الودي 
- وهما تصميم بضفدع كبير أخضر وودي وتصميم بقط برتقالي لطيف. 
وهذه المخلوقات ذات الخاصية الجاذبة تجلب اللون والمتعة لوقت وجبة 

لألطفال ووقت اللعب فضالً عن توفير قبضة ثابتة ومسكة آمنة للمساعدة 
في منع وقوع الحوادث وانسكابات السوائل. كما هو الحال مع كل 

مجموعة تنيورا سيليكون، فهي آمنة تماما وغير سامة ولكن يمكن غسلها 
أو تعقيمها في درجات حرارة عالية جدا.

هذه المنتجات هي بشكل خاص، للمساعدة في الوقاية من 
الحوادث عند الجلوس والوقوف، ولهذا فقد أنتجت تنيورا 

حصيرة مضادة لالنزالق والتي يمكن استخدامها لتوفير مساحة 
احكام قبضة على أسطح األرضيات السلسة والزلقة.

السقوط هو أمر شائع جداً في الظروف المنزلية بين كبار السن وغالبا ما 
يكون سبباً إلصابة خطيرة ولكن هذه التحديات ذاتها تنطبق على أي من 

األشخاص المعاقين وعلى ذوي الحركة المحدودة.

حصيرة األرضية تنيورا مفيدة للحد من مخاطر االنزالق والوقوع في 
أي منطقة ذات سطح أرضية أملس وخاصة بالنسبة ألولئك الذين لديهم 

صعوبات في الحركة أو ذوي الحركة المحدودة عندما يناورون بين 
الجلوس والوقوف، واالنتقال من السرير إلى الكرسي أو عندما الخطو 

على أو خارج منطقة بدرجات أو منطقة نزول. حصيرات األرضية قابلة 
للغسل بشكل كامل وطويلة األمد.

التطبيقات
حصيرة األرضية تنيورا مفيدة لما يلي:

•  الوقوف والجلوس

•  مستخدمي الكراسي المتحركة

•  االنتقال إلى األسرة واالنتقال منها

•  تحت السجاد الموضوع على األسطح الملساء والزلقة

حصيرات األطفال

مجموعة منتجات حصيرات األرضيات تنيورا المضادة لالزالق
رفصأقرزأرمحأةداملا مجح

T/FLOOR - 60 - 1T/FLOOR - 60 - 2T/FLOOR - 60 - 3مس 45 يف مس60 ةيضرألا ةريصح اروينت
Subtitle required

ةيلاقتربلا ةطقلارضخالا عدفضلاةداملا مجح

F/TT/C - 1 - 031 سم في 25سم

87 www.tenura.euمنتجات مضادة لالنزالق وذات قبضة للعيش المستقل



إن مفاتيح الجرار والقناني هي منتجات منفصلة وقد تم 
تصميمها لكي تناسب مجموعة متنوعة من األحجام وتوفير 

مساحة احاطة تسمح بالجر والقبضة المحكمة والمسكة اآلمنة 
الالزمة للمساعدة في تدوير سدادات وأغطية القناني والجرار 

األكثر عناداً ذات االحكام بآلية البرغي المحكمة.

 الشكل القبابي الخارجي للجهاز يوفر تعامل مرون، ويسير ومخدد لتوفير 
خاصية مسك مؤكد عندما مسكه باألصابع واإلبهام و / أو في الكف. 

مفاتيح الجرار والقناني تنيورا جرة  قابلة للغسيل بالكامل وطويلة األمد.

غمد شامل مضاد لالنزالق، مصمم لكي يناسب مقابض أدوات 
المائدة من جميع األشكال واألحجام لألشخاص الذين يعانون من 

ضعف القبضة.

مقبض لين كبير معد بقوام يوفر خاصية مسك محكم عند القبض في اليد. 
هذا هو مفيد على وجه الخصوص لألشخاص الذين يعانون من انخفاض 
في وظيفة اليد، أو ذوي القبضة الراخية أو القبضة الضعيفة ولألشخاص 

الذين يعانون من حركة يد محدودة.

قبضات أدوات المائدة تنيورا قابلة للغسيل بالكامل وطويلة األمد.

هذا المنتج هو مثالي لالستخدام المنزلي للحفاظ على أسلوب حياة مستقلة 
ولالستخدام في بيئات الرعاية و البيئات السريرية.

التطبيقات
يتضمن استخدام قبضات تنيورا ما يلي:

•  يساعد القبضة ويوفر خاصية مسك على مقابض أدوات المائدة من 
معظم األنواع واألشكال واألحجام

•  من المفيد لألشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو أي حالة من 
ضعف قبضة اليد.

التطبيقات
تتضمن استخدامات مفاتيح الجرار والقناني تنيورا ما يلي:

•   تساعد على فتح القناني والجرار وحاويات الحبوب من جميع 
األشكال واألحجام

•  يمكن أن تستخدم للقبضة وتوفير خاصية مسك على مقابض 
الخزانة ومقابض األبواب

•  مفيدة لألشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو أي حالة 
من ضعف قبضة اليد

•  يمكن تشغيلها بيد واحدة، باستخدام حصيرة تنيورا على قاعدة 
الجرة أو القنينة

مفاتيح الجرار والقنانيقبضة تنيورا

مجموعة منتجات تنيورا من مفاتيح الجرار والقناني
أصفرأزرقأحمرالمادة

B/T2 - B/T3 - B/T - 1تنيورا مفتاح القناني
J/T2 - J/T3 - J/T - 1تنيورا مفتاح الجرار

قبضة تنيورا المضادة لالنزالق ألدوات المائدة
رماديحجم المادة

T/CG - 1تنيورا قبضة أدوات المائدة بحجم 5.21 سم
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التطبيقات:
استخدامات مواد وقبضات تنيورا:

•  توفير احكام القبضة والمسكة على األشياء المنزليةشياء المحليةأشياء
مثل األكواب واألطباق والحلي

•  بطانة الرف، الصينية والدرج
•  حصيرات مضادة لالنزالق ذات أشكال ممتعة وألعمال الخدمة الذاتية

•  توفير احكام القبضة على المقابض، ماسكات األبواب الخ
•  توفير قبضة ألواني الطبخ وأدوات المائدة

تقدم بكرات المواد تنيورا المضادة لالنزالق بديال للخدمة الذاتية 
بدالً عن المجموعة المصنعة وتزود حلوالً مصممة خصيصاً 

للمسائل عدم االنزالق. المواد مرنة جدا والصفيحة الطيعة منها 
يمكن قطعها بحسب الحجم و الشكل، الستخدامات عدم االنزالق 

الجافة.

يمكن قولبتها بسهولة أو لفها حول األشياء والمقابض الخ، فضال عن 
استخدامها منبسطة في صينية أو على األرضية كقبضة على الدرجات 
أو قبضة لوح موطئ القدم. وألنها رقيقة ومرنة يمكن استخدامها بنجاح 
كذلك بصفة بطانة عدية االعاقة للدرج أو الرف. منتج تنيورا هذا قابل 
للغسل بالكامل وطويل األمد. يمكن استخدام شرائط تنيورا للفها حول 

األشياء وأواني الطبخ، مثل أدوات المائدة لتحسين 
قبضة األصابع حين تعاني األصابع من التهاب 

المفاصل وغيرها من الحاالت.

بكرات وشرائط مضادة لالنزالق

مجموعة منتجات تنيورا من بكرات المواد والقبضات
أحمرأزرقالمادة

+T/R - 1T/R - 1بكرة مواد تنيورا حجم 02سم في 1متر
T/R - 2T/R - 3بكرة مواد تنيورا حجم 03سم في 1متر
T/R - 5T/R - 6بكرة مواد تنيورا حجم 02سم في 2متر
T/R - 7T/R - 8بكرة مواد تنيورا حجم 04سم في 2متر
T/R - 9T/R - 10بكرة مواد تنيورا حجم 02سم في 9متر
T/R - 11T/R - 12بكرة مواد تنيورا حجم 04 سم في 9متر

T/S - 2شرائط تنيورا 2سم في 1 متر
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غطاء ذاتي اإلحكام الذي يتمدد لكي يتناسب مع الجزء العلوي 
من الكؤوس، واألقداح واألكواب ويسمح بإدخال أنبوب 

المص للشرب. غطاء الكأس تنيورا يمنع من التسربات حتى 
عندما يتعرض الكأس إلى الضرب واإلزاحة وحماية األسطح 

والمفروشات.

كما يمكن أن يكون غطاء إحكام الكأس مفيداً لتغطية المشروبات عندما ما 
يتم تركها ألي وقت ملموس، والحفاظ عليها من التلوث بالغبار وغيره من 

الملوثات ويساعد على الحفاظ على درجة الحرارة لفترة قصيرة.

 في الظروف المنزلية، يكون غطاء إحكام الكأس مفيداً بشكل خاص 
لمنع حصول تسرب السوائل بين األطفال الصغار أو بين الناس الذين 
لديهم حركات غير مستقرة وقبضة غير ثابتة. في الظروف السريرية، 

يمكن أن يساعد غطاء احكام الكأس على الحفاظ على نضارة المشروبات 
ومنع وقوع الحوادث حيث قد يتم ترك هذه المشروبات على األدراج أو 

الطاوالت الجانبية لفترة زمنية ملموسة.

التطبيقات
تتضمن استخدامات غطاء إحكام الكأس ما يلي:

•  يمنع تسرب السوائل
•  يحافظ على نضارة المشروبات المكشوفة لفترة أطول
•  مفيد لألشخاص الذين يعانون من قبضة غير مستقرة 

وعضالت مرتجفة

يوفر احكام القبضة على معظم أنواع الكؤوس والقاعدة 
المضادة لالنزالق التي تمسك بثابات على األسطح الملساء، 
والطاوالت والسطوح المكتبية، ويساعد تنيورا حامل الكأس 

على منع التسربات ويحافظ على ابقاء األكواب في المكان.

القابض المصمم خصيصا يحمل األكواب من كل األشكال واألحجام بحيث 
أن حامل الكأس يبقى مع الكوب أينما يتم نقله ويقوم الجسم شبه الصلب 

باحتواء البقع الصغيرة والقطرات، ويحمي بذلك األسطح من التلف وترك 
العالمات.

التطبيقات
تتضمن استخدامات تنيورا حامل الكأس ما يلي:

•  توفير قبضة ثابتة على األكواب في الظروف المنزلية والسريرية، 
ويمنع تسرب السوائل وترك عالمات على السطوح

•  يمسك األكواب على السطوح
غير األفقية و/ أو التي تخضع للحركة

أو االنقالب
•  مفيد لألشخاص الذين يعانون

من القبضة غير الثابتة أو ارتجاف العضالت

تنيورا حامل الكأس

منتج تنيورا غطاء احكام الكأس
أصفرأزرقأحمرالمادة

T/CH - 1T/CH - 2T/CH - 3تنيورا غطاء أحكام الكأس

مجموعة منتجات تنيورا غطاء احكام الكأس
نصف شفافالمادة

T/CC-1غطاء احكام الكأس بقطر 06ملم وقطر 08ملم

تنيورا غطاء الكأس
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حزمة مفيدة، بما في ذلك ثالثة أواني مصممة لتعزيز القبضة 
وخاصية عدم االنزالق في المنزل. بما في ذلك الحصيرة 

المضادة لالنزالق، ومفتاح الجرار ومفتاح القناني.

تنيورا مفاتيح الجرار والقناني مصممة لكي تناسب مجموعة متنوعة من 
األحجام وتوفير احكام القبضة والمسك الالزم للمساعدة في تدوير األغطية 
وسدادات القناني األكثر عنادا ذات ألية البرغي المحكمة. باإلمكان استخدام 

الحصيرة لمسك القناني والجرار باحكام أو من تلقاء نفسها لتوفير احكام 
القبضة والمسك للصحون، واألكواب وأدوات المائدة والطاسات. وهي 

مثالية لحفظ األواني الفخارية واألواني بثبات على الصينية.

باإلضافة إلى البكرات السلسة، و توفر مجموعة منتجات تنيورا 
وسادة شبك مضادة لالنزالق. لهذه المواد خاصية ملمس لين 
واسفنجي وقوام وهي مناسبة للظروف حيث التكون الوسادة 

مرغوب فيها.

 ألن هذه المجموعة في شكل شبك اسفنجي، فإن جودة المادة المضادة 
لإلنزالق تكون معززة بقوام سطح متحدب، مما يجعلها مناسبة لمجموعة 
واسعة مجموعة من اإلستخدامات. وباإلمكان قطع لفة نسيج تنيورا لكي 

تناسب الحجم والشكل للحلول المعدة خصيصاً للتغلب على العديد من 
اإلنزالق. إن نسيج تنيورا قابل للغسل بالكامل.

التطبيقات
تنيورا نسيج الشبك هو مفيد لما يلي:

•  بطانة الرفوف واألدراج في المنازل المتنقلة والقوارب وعربات النوم 
المتنقلة لمسك األشياء في المكان

•  بطانة أي سطح مستو في الظروف التي تكون فيها الحركة
أو الميالن محتملة الوقوع )مثال في السيارات وفي عربات النقل،

 وعربات النوم المتنقلة والقوارب(
•  تحت السجاد والحصيرات على األسطح الملساء الزلقة

تنيورا مجموعة قبضة المطبخ

التطبيقات
•  تساعد في فتح القناني والجرار وحاويات الحبوب من جميع األشكال 

واألحجام
•  يمكن أن تستخدم للقبضة وتوفير خاصية مسك على مقابض الخزانة 

ومقابض األبواب
•  يمكن تشغيلها بيد واحدة، مع استخدام

حصيرة تنيورا على قاعدة الجرة أو القنينة
•  تمنع الحصيرة الصحون والطاسات واألواني الفخارية من االنزالق 

على الطاوالت، والرفوف والصواني

نسيج شبك مضاد لإلنزالق

تنيورا مجموعة منتجات مجموعة المطبخ
ناولأ ةثالثةداملا

T/KITCHENPACKءازجأ ةثالث تاذ ةعومجم

تنيورا مجموعة منتجات نسيج شبك مضاد لالنزالق
يجيبدوسأضيبأةداملا مجح

T/NET - WhiteT/NET - BlackT/NET - Beigeمس182 يف مس50.8 قالزنالل داضم جيسن ةفل اروينت
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تم تصميم هذه المواد المضادة لإلنزالق لكي تناسب الظرف 
األكثر تطرفاً، ومسائل االنزالق التي تتطلب مزيدأ من الجهد. 
تتوفر مواد شفافة باللون الرائق أو اللون األخضر. منتجات 

تنيورا للظروف المتطرفة المتطرفة هي منتتجات لزجة للمس 
وتمسك باألشياء على الفور عند االتصال وتوفر خاصية مسك 

محكمة جدا.

 وهي مفيدة بشكل خاص في الظروف حيث قد تكون هناك حركة أو هزة 
وحيث تحدث تقلبات أكثر تطرفا. هذه المواد هي مخفية ويمكن استخدامها 
على األسطح الملساء للحفاظ على األشياء الطليقة ثابتة في مكانها. ويمكن 
أن تشمل االستخدامات النموذجية لهذه المواد بطانة الصواني أو إطارات 

المشي. كما توفر مسك األشياء بثبات في السيارات والمنازل المتنقلة 
والقوارب. مجموعة منتجات تنيورا للظروف المتطرفة لها مستويات 

ال تصدق من خاصية المسك ويسيرة للمس، ولكنها قابلة للغسل بالكامل 
ويمكن إعادتها بسهولة إلى حالتها األصلية إذا تضررت بسبب الغبار.

التطبيقات
•  بطانات الصينية

•  للمركبات والمنازل المتنقلة والقوارب
•  خاصية مسك األشياء بثبات حيث يحتمل وقوع حركة، أو وقوع هزات 

و/ أو تقلبات

متوفرة على لفة بشكل شرائط أو دوائر في مادة رائقة اللون 
أو بيضاء ذاتية اللصق. منتجات تنيورا للمناطق الرطبة يمكن 
استخدامها في الحمامات، وصينيات الدش، واألرضيات وأي 

سطح رطب في معظم األحيان. ويتم استخدامها لتوفير قبضة، 
وال سيما بالنسبة لمناطق المشي بقدمين حافيين، وحيث تشكل 

السالمة مسئلة أساسية في الحمامات وغرف تغيير المالبس 
حيث تكون األرضيات واألسطح مبتلة وزلقة.

الشرائط والدوائر هي منفصلة ومخفية ولكن باإلمكان أن تخلق فرقاً تاماً 
وتوفر مشياً مأموناً بقدمين حافيين على األسطح الرطبة لجميع األعمار. 

وهذا مفيد بشكل خاص لتوفير قبضة ألشخاص من ذوي القدرة المنخفضة 
على التنقل والحركة واألشخاص الضعفاء الذين قد يكونواغير مستقرين 

عند المشي أو الوقوف على األقدام.

منتجات تنيورا للمناطق الرطبة هي منتجات ذاتية اللصق وسهلة 
لالستخدام وتوفر حالً طويل األمد مضاداً لالنزالق في المنازل ودور 

الرعاية والبيئات العامة والبيئات السريرية.

التطبيقات
منتجات تنيورا للمناطق الرطبة مفيدة لما يلي:

•  األرضيات الرطبة بشكل متكرر
•  الحمامات

•  صواني الدش
•  الغرف الرطبة

تنيورا للظروف المتطرفة تنيورا للمناطق الرطبة

منتجات تنيورا للمناطق الرطبة
رائقأبيضالمادة

T/Aqua/S - WT/Aqua/S - Cلفة شرائط ذاتية اللصق 3 متر
T/Aqua/C - WT/Aqua/C - Cأقراص ذاتية اللصق 3 متر

مجموعة منتجات تنيورا للظروف المتطرفة
رائقأخضرحجم المادة

02T/EG - 2T/EC - 1 سم في 02 سم
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حصيرات تنيورا ذات قطر 41سم، مفاتيح الجرار والقناني 
متاحة في صناديق عرض » نقطة البيع«. هذه العروض 

المشرقة، والالفتة للنظر حيث يمكن عرضها في المخازن على 
الرفوف أو على أسطح األدراج إلثارة االهتمام وتحفيز االندفاع 

للشراء.

يحتوي كل صندوق على كمية من 52 وحدة و المنتجات غير ملفوفة 
ويمكن الوصول إليها بحيثيمكن أن ينظر إليها والتقطها.

جميع منتجات تنيورا قابلة للغسيل بالكامل، ويمكن تنظيفها باستخدام وافر 
من الماء والصابون الدافئ. منتجات تنيورا )باستثناء منتجات تنيورا 

للمناطق الرطبة( ال ينبغي أن تستخدم عندما تكون رطبة ولن توفر قبضة 
حتى تجف. من األفضل تهوية المنتجات حتى تجف لتجنب ترك الوبر 

والغبار عليها من المالبس.

منتجات تنيورا هي متينة ومرنة ودائمة، وسوف تستمر لعدة سنوات. 
سوف تحتفظ بخصائصها المضادة لالنزالق في جميع مراحل فترة حياتها، 

شريطة أن يتم تنظيفها بشكل دوري.

لمزيد من المعلومات حول منتجات تنيورا الرجاء االستفسار باالتصال بنا 
على الرقم الهاتفي +44 )0(4521 662238 أو

البريد اإللكتروني

mail@tenura.eu

يتم عرض جميع منتجات تنيورا للبيع في تعبئة وتغليف واقية من شأنها أن 
تبقي المنتج نظيفاً وخالياً من الغبار. جميع علب التعبئة والتغليف تتضمن 

سنانيرالتعليق للعرض للسوق األوربية لكي يمكن عرضها للبيع على 
الرفوف.

حزم صناديق نقطة البيع
مختلطأصفرأزرقأحمرالمادة

52DSM/1DSM/2DSM/3DSM/MIX حصيرة بقطر 41سم في صندوق نقطة البيع
52DSB/1DSB/2DSB/3DSB/MIX مفتاح قناني في صندوق نقطة البيع

52DSJ/1DSJ/2DSJ/2DSJ/MIX مفتاح الجرار في صندوق نقطة البيع

حزم نقطة البيع الرزممعلومات الرعاية
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