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LAAT EEN DUURZAME
INDRUK ACHTER.

GEEF EENS ...

... OF GEBRUIK HET 
GEWOON ZELF!

1. IETS  
INNOVATIEFS.

Uw bedrijf is geen dertien in een 
 dozijn. Uw klanten zijn dat ook niet. 
En uw relatiegeschenken? Verras uw 
klanten eens met een product dat 
niet “zoals gewoonlijk” is. Maar uit-
zonderlijk. Innovatief.

Opmerking:
Deze brochure is bewust geschreven vanuit het perspectief van de eindklant. 
Omdat hij het is die een mes voor promotionele doeleinden gebruikt – het maakt 
niet uit of hij het nu bestelt bij een goed gesorteerde handelaar in promotiemate-
riaal of rechtstreeks bij MARTOR
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Geschenken houden vriendschap in stand. Ook met een bijzonder relatie-
geschenk kunt u relaties onderhouden. Relaties met klanten.

De producten van MARTOR worden hiervoor aanbevolen in (minimaal) vijf 
opzichten. Onze promotionele messen helpen u om op een vriendelijke 
en intelligente manier reclame te maken voor uw bedrijf, uw merk of uw 
verhaal.

2. IETS  
NUTTIGS.

U kunt eigenlijk altijd scoren met een 
praktisch snijgereedschap. Omdat 
 iedereen het nodig heeft – ooit, ergens, 
op een of andere manier. Of het nu 
gaat om het openen van pakketten,   
het verwerken van papier of het snijden 
van folie..

3. IETS  
VEILIGS.

Snijden ja – maar snijd jezelf niet! 
Schenk daarom het beste snijgereed-
schappen met ingebouwde veiligheid. 
Zo merkt uw klant dat u allesbehalve 
onverschillig staat tegenover zijn of 
haar welzijn.

4. IETS  
DUURZAAMS. 
 
Blijf in het zicht van uw klanten – en 
dat voor een lange periode. Omdat 
het veiligheidsmes met uw logo van 
zo’n hoge kwaliteit is dat men het 
nog jarenlang met plezier in de hand 
neemt.

5. IETS  
LEUKS.

Bereik wat u wilt bereiken: de tevre-
denheid van de ontvanger – en daar-
mee het onderhouden van uw klantre-
latie op lange termijn. Overigens: ook 
uw medewerkers ontvangen graag een 
geslaagd geschenk …



ONTDEK MARTOR. ZET IN OP BLIJVENDE WAARDEN. 

SECUNORM: hoge veiligheid dankzij  
automatic blade retraction  
Net als bij fully automatic blade retraction 
laat u hier de schui¤nop of hendel al los 
tijdens het snijden. 

Daarnaast vindt u bij ons nog andere 
snijgereedschappen zoals cutters en spe-
ciale messen (scalpels, ontbraammessen, 
schrapers enz.), die vaak zijn uitgerust met 
manual blade retraction (= eenvoudige 
veiligheid).

SECUPRO: zeer hoge veiligheid dankzij 
volledig fully automatic blade retraction 
Meteen na het snijden wordt het mesje 
weer ingetrokken, ook als u de schui¤nop 
of hendel nog vasthoudt.

SECUMAX: de hoogste veiligheid dankzij 
het veilig verborgen mesje
Bij deze messen is het mesje veilig afge-
schermd – en dus komt het niet te dicht bij 
mensen of goederen in de buurt.

Onze veiligheidstechnieken – voor u 
om ermee te snijden: 
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Over klantrelaties gesproken: kennen we elkaar eigenlijk al? MARTOR is   
de internationaal toonaangevende leverancier van veiligheidsmessen.  
Met hoofdkantoor in Solingen, de stad van de messen. Onze “veiligheids-
messen” worden zo genoemd omdat ze zijn uitgerust met betrouwbare 
veiligheidstechnieken.

Bekende bedrijven uit de industrie, handel/logistiek en ambachtssector 
werken met onze snijgereedschappen om hiermee bijv. veilig, snel en 
gemakkelijk hun verpakkingen te openen en andere dagelijks 
terugkerende snijwerkzaamheden uit te voeren. Of om reclame te  
maken voor zichzelf.

Mocht u ook onze professionele gereedschappen als promotionele messen 
willen gebruiken: voor uw merk en uw boodschappen is een prominente 
plaats op de greep gereserveerd.

Innovatie, nut, veiligheid, duurzaamheid en (als resultaat) tevredenheid. 
Wie wil er niet mee geïdentificeerd worden? Onze snijgereedschappen   
– met uw merk – brengen precies dit over:

Innovatie, omdat wij u als markt- en technologieleider alleen het 
beste aanbieden. Zonder onderscheid te maken tussen promotionele 
artikelen en professionele gereedschappen.

Nut, omdat onze comfortabele en ergonomisch gevormde messen niet 
alleen bijzonder prettig in de hand liggen, maar ook geschikt zijn voor  
een breed scala aan snijmaterialen.

Veiligheid, omdat onze veiligheidstechniek eªectief beschermt tegen 
snijwonden.

Duurzaamheid, omdat onze snijgereedschappen gemaakt zijn van  
hoogwaardige materialen, zoals bijv. aluminium en slijtvast kunststof.

En tevredenheid, omdat … vraag het gewoon zelf maar aan uw   
tevreden klanten en medewerkers!



MARTOR PROMOTIEMESSEN 7MARTOR PROMOTIEMESSEN6

LAAT U INSPIREREN.

Zodat u een beter idee krijgt van wat er allemaal mogelijk is, 
zijn hier een paar voorbeelden. Nu hoeft u alleen nog maar in 
gedachten het bestaande opschrift te vervangen door uw eigen …

Op de volgende pagina’s vindt u onze meest populaire promotionele   
messen – met alle nodige informatie over het printbare gebied, de 
 essentiële eigenschappen van het mes en nog veel meer. 

We lichten de pictogrammen voor de afzonderlijke producten toe in de 
uitklapper aan het einde van de brochure. Let op dit teken:

VEILIG VERBORGEN  
MESJE
SECUMAX 145
SECUMAX 150
SECUMAX VISICUT
SECUMAX POLYCUT
SECUMAX TRENNEX
SECUMAX PLASTICUT
SECUMAX CARDYCUT
SECUMAX 320
SECUMAX 350
SECUMAX EASYSAFE
SECUMAX SOS-CUTTER

FULLY AUTOMATIC  
BLADE RETRACTION
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MERAK
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO 625

AUTOMATIC  
BLADE RETRACTION
SECUNORM SMARTCUT 
SECUNORM 175
SECUNORM HANDY
SECUNORM 300
SECUNORM MIZAR
SECUNORM 500
SECUNORM 525

ARGENTAX
ARGENTAX CUTTEX 9 MM
ARGENTAX CUTTEX 18 MM
ARGENTAX RAPID

SCRAPEX
SCRAPEX CLEANY
SCRAPEX ARGENTAX
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Veilig verborgen mesje

Het mesje ligt niet bloot maar is afgeschermd 

van mens en goederen. Dat geeft u de hoog-

ste graad aan veiligheid tegen snij-ongevallen 

en tegen beschadiging van goederen.
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SECUMAX 145
NR. 145001.99

Twee-in-één meskop
De snijkop heeft direct 
twee functies: snijden en 
insteken. Voor probleem-
loos insteken (bijv. in 
karton en folie) gebruikt u 
de punten links en rechts 
van het mesje, voor tape 
de hoeken boven op de 
snijkop.

Veilig verborgen mesje
Met een opening van 
slechts 4 mm ligt het mesje 
veilig verborgen. Onbereik-
baar voor uw vingers, maar 
wel goed bereikbaar voor 
verschillende materialen. 
Ook het zich daaronder 
bevindende product komt 
niet in aanraking met het 
mesje.

Smal en toch stabiel
Niet alleen de handgreep, 
maar ook het snijkanaal is 
met zijn 1,5 mm erg smal. 
Het voordeel daarvan is dat 
het snijden nog gemakke-
lijker gaat. Dat gaat echter 
niet ten koste van de sta-
biliteit – dankzij het mesje 
van 0,5 mm en de hoog-
waardige kunststof.

Met gemak
De SECUMAX 145 is zo 
licht dat de gebruiker het 
nauwelijks voelt. Dat komt 
ook door de comfortabel 
afgeronde, slechts 4 mm 
dikke handgreep. Eveneens 
ergonomisch: de slipvaste 
structuur waarop uw duim 
intuïtief zijn weg vindt.

Goede geleiding
Onze tip voor het snijden 
van karton: houd het mes 
schuin om er nog beter 
doorheen te komen! De 
geleidingsvlakken bevinden 
zich daarom niet toevallig 
vooraan op de handgreep, 
maar vergemakkelijken het 
snijden onder een bijzonder 
gunstige hoek.

Slank formaat. Krachtige prestaties.
De SECUMAX 145 is ons kleine, fijne veiligheidsmes voor da-
gelijkse snijwerkzaamheden. Dankzij de glasvezelversterkte 
kunststof handgreep en het 0,5 mm dikke mesje is dit mes 
toch zeer robuust. Tegelijkertijd is het met een gewicht van 
slechts 12 g extreem licht. Ons wegwerpmes kan probleem-
loos overweg met enkellaags karton, folie of tape. Daarbij 
zijn beide snijkanten afgeschermd, waardoor u en uw vingers 
geen gevaar lopen.

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

SECUMAX 145 NR. 145001.99 
los (100 in de omverpakking)

SECUMAX 145 NR. 145001.98 
los (100 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,50 mm.  

Printproces Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

BESTELNUMMER

PRODUCTDETAILS NR. 145001.99

Afmetingen (L x B x H) 118 x 4 x 35,4 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 12,0 g

Gewicht per VE (100 in de omverpakking) 1258,0 g

STANDAARD KLEUREN

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX 150
NR. 150001.98

Drie-in-één meskop
De SECUMAX 150 is een 
bijzonder veelzijdig mes. 
Men kan er niet enkel mee 
snijden. Men kan er ook 
plakband mee openen en 
tevens overtollige sub-
stanties wegschrapen van 
gladde oppervlakken.

Veilig verborgen mesje
Het veiligheidsmes behoeft 
geen scherpe mespunt. 
De snijkop is zo smal en 
de snijkanten zo breed dat 
men op een veiligere ma-
nier gemakkelijk tweelaags 
karton en nog veel meer 
kan snijden.

Uitstekend geleidende 
zij-oppervlakken
Nog een reden waarom de 
SECUMAX 150 zo makkelijk 
karton snijdt? De vormge-
ving aan de voorzijde helpt 
u makkelijker en eªectiever 
diagonaal te snijden.

Geen mesjeswissel
De SECUMAX 150 is een 
wegwerpmes. Dus zal het 
mesje niet zoek raken en 
kunt u zich niet verwonden 
bij het vervangen ervan. 
Eenvoudig weggooien bij 
het huishoudelijk afval.

Ergonomische vorm
Rechts- of linkshandig? Het 
mes is geschikt voor beide. 
De SECUMAX 150 past in 
elke hand. Het comfortabe-
le design vertaalt zich in de 
licht gebogen buitenranden 
en de gripvaste structuur.

3 maal de hoogste score!
De SECUMAX 150 kan elke uitdaging aan. Hoogste veilig-
heidsniveau: het veilig verborgen mesje komt niet eens in de 
buurt van uw handen of de goederen. Een hoge mate van 
veelzijdigheid: snijden, schrapen, openen... zonder een mes 
te gebruiken. Het hoogst mogelijke comfort: de SECUMAX 150 
is zeer ergonomisch van vorm en met zijn 24 gram zeer licht. 
Kortom: het snijgereedschap waarop u lang gewacht heeft.

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

 

SECUMAX 150 NR. 150001.98 
los (10 in de omverpakking)

 

SECUMAX 150 NR. 150001.94 
los (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,30 mm.  

Printproces Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

BESTELNUMMER

PRODUCTDETAILS NR. 150001.98

Afmetingen (L x B x H) 148 x 11 x 37,2 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 24,4 g

Gewicht per VE (10 in de omverpakking) 295,0 g

STANDAARD KLEUREN

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX VISICUT
NR. 47012.98

Risicovrij
De SECUMAX VISICUT is 
een disposable mes met 
een ingelamineerd, veilig 
verborgen mesje. Zo kan 
u veilig snijden en hoeft u 
geen mesje te vervangen.

Groot oppervlak
Het grote oppervlak is niet 
enkel een voordeel voor 
het veilig gebruik van het 
mes. U beschikt zo ook 
over meer ruimte voor uw 
reclameboodschap. Op 
deze manier komt deze 
gegarandeerd tot zijn recht.

Lang gepunte neus
Waarom de extra lange en 
spitse neus bij de SECUMAX 
VISICUT? Omdat u daarmee 
bijzonder eenvoudig in 
tussenruimtes kunt komen. 
Bovendien wordt hiermee 
het te snijden materiaal 
nog beter naar het mesje 
geleidt.

Voor elke hand
De SECUMAX VISICUT is 
klein, licht en handig. Zo 
handig, dat u er ook graag 
langer mee wilt werken. 
Daarbij maakt het niet uit 
of u links- of rechtshandig 
bent. Dit mes past gewoon 
altijd.

Goed gepositioneerd
Dankzij het oogje kunt 
u uw SECUMAX VISICUT 
altijd op handige plaatsen 
ophangen. Daarnaast past 
het mes ook in elke porte-
monnee, net als een echt 
visitekaartje.

Uw visitekaartje. Met een mesje.
De SECUMAX VISICUT oogt misschien fragiel maar is een bij-
zonder eªectief snijgereedschap. Tevens is hij zeer gegeerd 
om reclameboodschappen aan te brengen. Eigenlijk ziet hij 
eruit als een visitekaartje met een ingebouwd mesje. Waar-
om niet het uwe? Uw naam, logo en data zullen steeds zicht-
baar zijn wanneer uw klanten omslagen openen.

 

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

SECUMAX VISICUT NR. 47012.98 
los (100 in de omverpakking)

SECUMAX VISICUT NR. 47022.98 
los (100 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,30 mm.  

Printproces Zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 47012.98

Afmetingen (L x B x H) 69,6 x 2,5 x 41,6 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,6 g

Gewicht per VE (100 in de omverpakking) 762,0 g

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX POLYCUT
NR. 8500012.98

Alles is beschermd
Het kwaliteitsmesje ligt 
veilig verborgen tussen 
de neus en de houder. 
Zo snijdt u enkel wat u 
wilt snijden en blijven uw 
 goederen beschermd.

Gewoon goed
De SECUMAX POLYCUT is 
een disposable mes. Aan-
gezien u het mesje niet 
hoef te vervangen komt u 
er ook niet mee in contact. 
Een bijkomende troef, wat 
veiligheid betreft.

Lang gepunte neus
Waarom de extra lange en 
spitse neus bij de SECUMAX 
POLYCUT? Omdat u daar-
mee bijzonder eenvoudig in 
tussenruimtes kunt komen. 
Bovendien wordt hiermee 
het te snijden materiaal 
nog beter naar het mesje 
geleidt.

Voor elke hand
De SECUMAX POLYCUT is 
klein, licht en handig. Zo 
handig, dat u er ook graag 
langer mee wilt werken. 
Daarbij maakt het niet uit 
of u links- of rechtshandig 
bent. Dit mes past gewoon 
altijd.

Goed gepositioneerd
De SECUMAX POLYCUT 
verliest u niet snel. Omdat 
het veiligheidsmes met een 
oog is uitgerust, kunt u het 
mes altijd op een handige 
plek ophangen.

De allrounder onder de specialisten.
De SECUMAX POLYCUT behoort tot onze kleine, flinke weg-
werpmessen van kunststof. En toch heeft neemt hij hier als all-
rounder een speciale positie in. Dankzij de iets bredere spleet 
tussen het mesje en de kunststof kunt u ook meerdere lagen 
dun materiaal snijden. Daarnaast baant u zich met de lange 
punt gericht een weg door enveloppen, papier en folie. Van-
wege zijn slanke vorm glijdt hij ook door smalle tussenruimtes.

 

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

SECUMAX POLYCUT NR. 8500012.98 
los (100 in de omverpakking)

SECUMAX POLYCUT NR. 8500022.98 
los (100 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,30 mm.  

Printproces Voorzijde: tampondruk;  
Rugzijde: zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 8500012.98

Afmetingen (L x B x H) 76,1 x 3 x 45,1 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,6 g

Gewicht per VE (100 in de omverpakking) 742,0 g

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX TRENNEX
NR. 6200012.98

Dubbele bescherming
U snijdt enkel datgene 
wat u wilt snijden met dit 
ingegoten mesje. U be-
schermt uzelf en alles wat 
zich onder het snijmateriaal 
bevindt.

Afgeronde neus
De lange, afgeronde neus 
comprimeert het snijma-
teriaal en geleidt het veilig 
naar het mesje. Het mes 
blijft niet haken, waardoor 
u uzelf dus ook niet kunt 
steken.

Gewoon goed
De SECUMAX TRENNEX is 
een disposable mes. Aan-
gezien u het mesje niet 
hoeft te vervangen komt u 
er ook niet mee in contact. 
Een bijkomende troef, wat 
veiligheid betreft.

Voor elke hand
De SECUMAX TRENNEX is 
klein, licht en handig. Zo 
handig, dat u er ook graag 
langer mee wilt werken. 
Daarbij maakt het niet uit 
of u links- of rechtshan-
dig bent. Dit mes past 
 gewoon altijd.

Goed gepositioneerd
De SECUMAX TRENNEX 
verliest u niet snel. Omdat 
het veiligheidsmes met een 
oog is uitgerust, kunt u het 
mes altijd op een handige 
plek ophangen.

Voor zachte materialen.
De SECUMAX TRENNEX is een wegwerpmes vervaardigd van 
stabiele kunststof. Een multitrack snijmes dat makkelijk zach-
tere materialen snijdt zoals daar zijn: schuimrubber, isolatie-
materiaal, geperforeerde folie en ruw gaastextiel. De neus is 
afgerond opdat het mes niet blijft haken. Een klein detail, een 
wereld van verschil!

 

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

SECUMAX TRENNEX NR. 6200012.98 
los (100 in de omverpakking)

SECUMAX TRENNEX NR. 6200022.98 
los (100 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,30 mm.  

Printproces Voorzijde: tampondruk;  
Rugzijde: zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 6200012.98

Afmetingen (L x B x H) 76 x 3 x 45,1 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 7,0 g

Gewicht per VE (100 in de omverpakking) 770,8 g

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX PLASTICUT
NR. 46912.98

Alles is beschermd
Het kwaliteitsmesje ligt 
veilig verborgen tussen 
de neus en de houder. 
Zo snijdt u enkel wat u 
wilt snijden en blijven uw 
 goederen beschermd.

Neus om te prikken
U legt de SECUMAX PLASTI-
CUT niet zomaar opzij. Hij is 
bijzonder comfortabel, licht 
en handig. De licht gehe-
ven en gepunte neus is 
ideaal om te prikken in het 
snijmateriaal.

Gewoon goed
De SECUMAX PLASTICUT 
is een disposable mes. 
Aangezien u het mesje niet 
hoef te vervangen komt u 
er ook niet mee in contact. 
Een bijkomende troef, wat 
veiligheid betreft.

Goed gepositioneerd
De SECUMAX PLASTICUT 
verliest u niet snel. Omdat 
het veiligheidsmes met een 
oog is uitgerust, kunt u het 
mes altijd op een handige 
plek ophangen.

 
 

Geschikt om meerdere lagen te snijden.
Enkel in detail verschilt de SECUMAX PLASTICUT van de ande-
re producten in ons gamma. Maar vaak zijn het de details die 
het hem doen. Dankzij de grote spleet tussen het mesje en 
de kunststof snijdt het veiligheidsmes ook gemakkelijk door 
meerdere lagen folie en papier heen. Dankzij een dikte van 
3 mm zijn het snijden van bochten in smalle tussenruimtes 
mogelijk. Overigens: het snijgereedschap heette tot aan zijn 
facelift SECUMAX POLYPICK.

 

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

SECUMAX PLASTICUT NR. 46912.98 
los (100 in de omverpakking)

SECUMAX PLASTICUT NR. 46922.98 
los (100 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,30 mm.  

Printproces Voorzijde: tampondruk;  
Rugzijde: zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 46912.98

Afmetingen (L x B x H) 76 x 3 x 45,5 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,5 g

Gewicht per VE (10 in de omverpakking) 800,8 g

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX PLASTICUT
NR. 346912.98

Alles is beschermd
Het kwaliteitsmesje ligt 
veilig verborgen tussen 
de neus en de houder. 
Zo snijdt u enkel wat u 
wilt snijden en blijven uw 
 goederen beschermd.

Neus om te prikken
U legt de SECUMAX PLASTI-
CUT niet zomaar opzij. Hij is 
bijzonder comfortabel, licht 
en handig. De licht gehe-
ven en gepunte neus is 
ideaal om te prikken in het 
snijmateriaal.

Roestvrij mesje
Niet elke foliesnijder is 
voorzien van een roest-
vrij mesje. De SECUMAX 
PLASTI CUT is een uit-
zondering. Meer zelfs: de 
snijkant is daarnaast TIN 
gecoat. Dit doet de waarde 
en duurzaamheid van uw 
 mes toenemen.

Gewoon goed
De SECUMAX PLASTICUT 
is een disposable mes. 
Aangezien u het mesje niet 
hoeft te vervangen komt u 
er ook niet mee in contact. 
Een bijkomende troef, wat 
veiligheid betreft.

Goed gepositioneerd
De SECUMAX PLASTICUT 
verliest u niet snel. Omdat 
het veiligheidsmes met een 
oog is uitgerust, kunt u het 
mes altijd op een handige 
plek ophangen.

Geschikt om meerdere lagen te snijden. Roestvrij.
Enkel in detail verschilt de SECUMAX PLASTICUT van de ande-
re producten in ons gamma. Maar vaak zijn het de details die 
het hem doen. Dankzij de grote spleet tussen het mesje en 
de kunststof snijdt het veiligheidsmes ook gemakkelijk door 
meerdere lagen folie en papier heen. Dankzij een dikte van 
3 mm zijn het snijden van bochten in smalle tussenruimtes 
mogelijk. Het mesje is roestvrij, het snijvlak is TIN gecoat.

 

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

SECUMAX PLASTICUT NR. 346912.98 
los (100 in de omverpakking)

SECUMAX PLASTICUT NR. 346922.98 
los (100 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit roestvrij, met TiN bekleed mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,30 mm.  

Printproces Voorzijde: tampondruk; 
Rugzijde: zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 346912.98

Afmetingen (L x B x H) 76 x 3 x 45,5 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 7,2 g

Gewicht per VE (100 in de omverpakking) 800,0 g

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX CARDYCUT
NR. 546922.98

Veiligheid voor alles en 
voor iedereen
Het geïnjecteerde en veilig 
verborgen mesje komt niet 
in de buurt van uzelf of 
de goederen. Met andere 
woorden: u snijdt enkel 
wat u wilt snijden.

Gewoon goed
De SECUMAX CARDYCUT 
is een disposable mes. 
Aangezien u het mesje niet 
hoef te vervangen komt u 
er ook niet mee in contact. 
Een bijkomende troef, wat 
veiligheid betreft.

Het mesje bevindt zich 
helemaal vooraan
Het mesje van de SECUMAX 
CARDYCUT begint helemaal 
vooraan. De smalle spleet 
tussen het mesje en de 
kunststof draagt bovendien 
bij aan de geleiding van 
het materiaal. Beide ver-
beteren de controle bij het 
snijden.

Roestvrij
Uw snijgereedschap is 
voorzien van een roest-
vrij kwaliteitsmesje. De 
TIN coating verzekert u 
van makkelijk, duurzaam 
snijden met uw SECUMAX 
CARDYCUT.

Goed gepositioneerd
De SECUMAX CARDYCUT 
verliest u niet snel. Omdat 
het veiligheidsmes met een 
oog is uitgerust, kunt u het 
mes altijd op een handige 
plek ophangen.

Blij daar te zijn waar anderen niet kunnen komen. Wit en 
roestvrij.
De SECUMAX CARDYCUT in de kleur wit is vooral populair als 
individueel bedrukbaar promotiemes. Dankzij de compacte 
vorm en de korte neus kunt u dit mes zeer gemakkelijk han-
teren, bijvoorbeeld bij bochtige sneden en in bijzonder smalle 
ruimten. Als specialist voor dunne, eenlaagse folies wordt dit 
mes onder andere vaak gebruikt in de auto-industrie.

 

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

SECUMAX CARDYCUT NR. 546922.98 
100 (100 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit roestvrij, met TiN bekleed mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,30 mm.  

Printproces Voorzijde: tampondruk;  
Rugzijde: zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 546922.98

Afmetingen (L x B x H) 71 x 3 x 43 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,7 g

Gewicht per VE (10 in de omverpakking) 750,5 g

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX 320
NR. 32000112.92

Veiligheid voor alles
Het verborgen mesje en 
de afgeronde neus van het 
mes beschermen u en uw 
producten op betrouwbare 
wijze. Bovendien hebben 
we de kop van het mes 
versterkt zodat deze ge-
schikt is voor de meest 
veeleisende taken.

Vervangen eenvoudig 
gemaakt
Nog een pluspunt qua 
hantering en veiligheid: 
de nieuw vormgegeven 
mesjeswissel. Gewoon de 
meswisselknop er naar 
boven uit trekken en de 
afdekking optillen. Het aan 
4 kanten bruikbare mesje 
kan er nu direct worden 
uitgenomen.

Perfecte ergonomie
Voelt u het verschil? De 
nieuw gevormde greep 
met softgrip op de juiste 
plekken past als gegoten. 
Comfortabel voor hand en 
arm is ook de vooraf inge-
stelde snijhoek die u onder-
steunt bij het aanzetten en 
snijden.

Optimaal snijden
Slechts twee voorbeelden: 
Het snijkanaal is nu zo ge-
vormd dat uw veiligheids-
mes het zojuist gesneden 
materiaal nog sneller weg-
ruimt. Ook schuine sneden 
lukken nu beter dan ooit. 
Uw voordeel: Werken met 
minder krachtsinspanning.

Twee ritsdiepten
Bij de plakbandritser hebt 
u de keuze tussen een 
ritsdiepte van 5 en 3,5 
mm – voor een nog betere 
bescherming van uw pro-
ducten. Daarvoor opent u 
de greep, draait u de ritser 
om en klaar. Het werken 
ermee is al net zo eenvou-
dig: in de plakband steken 
en ritsen maar.

COMBI reloaded. De nieuwe generatie.
De SECUMAX COMBI was als folie-expert altijd al een klasse 
apart – nu heeft hij zijn legitieme opvolger gevonden. De 
nieuwe SECUMAX 320 valt op het eerste gezicht al direct op 
door zijn bijzondere design. Daarna zult u ook zijn innerlijke 
kracht weten te waarderen zoals de ten opzichte van zijn 
voorganger geperfectioneerde ergonomie en de compleet 
vernieuwde mesjeswissel. En hoe staat het met de arbeids-
veiligheid? Die was bij de COMBI altijd al hoog – dat is niet 
veranderd.

Video´s

Product 
video Printproces Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 32000112.92

Afmetingen (L x B x H) 158 x 13 x 56 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 47,4 g

Gewicht per VE (individuele doos) 65,0 g

SECUMAX 320 met INDUSTRIE MESJE NR. 92043 NR. 32000112.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX 350
NR. 350001.92

Twee-in-één meskop
Dubbele functie en dubbel 
gebruik: zowel het mesje 
als de plakbandritser zijn 
op twee manieren bruik-
baar. Dat is voordelig voor 
u. U neemt de meskop heel 
gemakkelijk volledig eruit 
om hem om te keren of te 
vervangen.

Veilig verborgen mesje
De SECUMAX 350 heeft 
geen scherpe mespunt. De 
meskop is zo smal en de 
twee snijranden zo groot 
dat u daarmee 2-laags do-
zen en nog veel meer veilig 
kunt openen.

Reservemesje in de greep
Het mesje vervangt u 
gemakkelijk en veilig door 
met de hand de greep aan 
de bovenzijde te openen. 
En tegelijkertijd opent u 
ook de vergrendeling van 
de twee-in-één meskop.

Licht en gemakkelijk
Bij het snijden een zwaar-
gewicht, maar met zijn 37 
g een lichtgewicht. Daarom 
is veel snijden met het mes 
geen zwaar werk.

Ergonomisch gevormd
Rechts- of linkshandig? 
Maakt niet uit. Want de 
SECUMAX 350 schikt zich 
naar elke hand. Het draag-
comfort wordt ondersteund 
door de kromming van de 
buitenzijde, de aangename 
soft grip en de groeven op 
de greep.

Meer plezier bij het werk? Probeer dit eens.
Bij de SECUMAX 350 gaan veelzijdigheid, comfort en de hoog-
ste veiligheid hand in hand. De SECUMAX 350 is immers een 
echt multitalent dat ook beschikt over een innovatieve mesjes-
wissel. Snijden kunt u ermee in alle gangbare materialen, van 
folie tot kunststof strapbanden tot tweelaags karton. Ook plak-
band ritst hij spelenderwijs open. En bij dat allemaal ligt het zo 
goed in de hand dat u het slechts met tegenzin weer weglegt.

Video´s

Product 
video Printproces Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 350001.92

Afmetingen (L x B x H) 154 x 12 x 40 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 37,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 45,0 g

SECUMAX 350 met SECUMAX-MESJE NR. 3550 NR. 350001.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUMAX EASYSAFE
NR. 121001.92

Voor mensen en goederen
Het veilig verborgen mesje 
biedt een betrouwbare 
bescherming voor u en uw 
goederen. En uw bedrijf? 
Dat profiteert mee want 
alles loopt vlotjes.

Ergonomische houder
Uw snijgereedschap wordt 
permanent gebruikt? Dan is 
het des te belangrijker dat 
het gebruik ervan comfor-
tabel en weinig vermoei-
end is. De ergonomische 
houder draagt hieraan bij.

Afsluitbaar mesje
Er is een sleutel beschik-
baar. Het mesje kan enkel 
met deze sleutel vervan-
gen worden. Een extra in 
elke veilige werkomgeving.

Voor plakband
Waar dient het kleine 
metalen plaatje dat gein-
tegreerd is in de boven-
kant van de houder voor? 
Probeer het gewoon uit! 
Plaats eenvoudigweg het 
plaatje op de plakband van 
de kartonnen doos, duw 
en trek in één ruk open. Zo 
eenvoudig is dat.

4 maal te gebruiken mesje
Waarom haalt u meer voor-
deel uit het mesje? Omdat 
het 4 zeer scherpe kanten 
heeft. Door iedere keer te 
draaien verviervoudigt u de 
standtijd en snijdt u altijd 
als nieuw.

Héél gemakkelijk. Héél veilig.
De SECUMAX EASYSAFE is een multitalent. De prominente 
en gepunte neus van dit veiligheidsmes doorprikt makkelijk 
plastic zakken of met folie omwikkelde pallets. Het veilig ver-
borgen mesje snijdt de zak of folie open. De geïntegreerde 
beugel maakt het snijden van rollen dunne folie of dun pa-
pier makkelijker – zelfs in individuele lagen. En dun textiel of 
kunststof strapbanden? Ook geen probleem voor het veilig 
verborgen mesje.

Video´s

Product 
video Printproces Zeefdruk, Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 121001.92

Afmetingen (L x B x H) 207 x 10 x 66 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 66,3 g

Gewicht per VE (individuele doos) 88,0 g

SECUMAX EASYSAFE met INDUSTRIE MESJE NR. 45 NR. 121001.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN

70% van de ware grootte
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SECUMAX SOS-CUTTER
NR. 537.98

Handige vorm
U kunt zeer overtuigend 
snijden met de SECUMAX 
SOS-CUTTER als u een 
vinger door de opening 
brengt. Aan de andere kant 
kan u ook zeer comfortabel 
snijden dankzij het platte 
design en de afgeronde 
hoeken.

Praktisch bevestigingsoog
De Secumax SOS-cutter 
maakt evenzeer deel uit 
van uw auto als uw  
EHBO-kit. Uw veiligheids-
mes kan vastgemaakt 
worden met het bevesti-
gingsoog.

Perfecte plaats
U kunt het veiligheidsmes 
bevestigen met de geïnte-
greerde velcrostrip. U kunt 
dit bijvoorbeeld aan het 
dashboard doen opdat het 
mes meteen vindbaar is in 
geval van nood.

 
 

 
 

Paraat in geval van nood.
Veiligheidsgordels zijn van levensbelang. Ze kunnen echter 
voor hinder zorgen bij het redden van verkeersslachtoªers. 
Voor deze omstandigheden biedt de SECUMAX SOS-CUTTER 
de perfecte oplossing. Als dokter, verpleger of voorbijganger 
kunt u zonder probleem veiligheidsgordels doorsnijden wan-
neer nodig. Met dit veiligheidsmes snijdt u tevens kledij in 
geval van nood.

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

SECUMAX SOS-CUTTER NR. 537.98 
los (10 in de omverpakking)

SECUMAX SOS-CUTTER NR. 537.94 
los (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit mesje zit vast in de houder en kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,30 mm.  

Printproces Zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

 TOELICHTINGEN PRODUCTIE

BESTELNUMMER

PRODUCTDETAILS NR. 537.98

Afmetingen (L x B x H) 124 x 8,5 x 43,5 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 27,5 g

Gewicht per VE (10 in de omverpakking) 300,3 g

STANDAARD KLEUREN

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN



Volledig automatische terugtrekking van het mesje

Het intelligente snijgereedschap. Zodra het mesje het 

snijmateriaal verlaat, trekt het zichzelf automatisch 

in de greep terug. U hoeft er helemaal niets voor te 

doen. Dat noemen wij “zeer hoge veiligheid”.
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SECUPRO MAXISAFE
NR. 10139912.92

Ergonomische greep
Vooral de nieuw vormge-
geven achterkant van het 
mes zorgt ervoor dat de 
kunststof greep nog beter 
in de hand ligt. Daarnaast 
zijn ook de schui¤nop en 
de knop voor het vervan-
gen van het mesje geopti-
maliseerd, zodat u e»ciënt 
kunt werken.

3-zijdige schui¦nop
Schui¤nop voor rechtshan-
digen? Voor linkshandigen? 
Centrale schui¤nop boven-
aan voor beide? Hoe u het 
mesje ook wenst te active-
ren, de SECUPRO MAXISAFE 
biedt u alle mogelijkheden. 
Meer zelfs: De 3-zijdige 
schui¤nop is nu voorzien 
van een slipvaste structuur.

Met een druk op de knop
Het mesje is makkelijk 
handmatig te vervangen. 
Met een druk op de knop 
wordt de greep geopend. 
De mesjeshouder wordt 
naar voren geschoven en 
het mesje kan vervangen 
worden. Heel eenvoudig.

Metalen houder
De SECUPRO MAXISAFE is 
bijzonder slijtvast en voor-
zien van een bescherming 
ter hoogte van de mesope-
ning. Zware wrijving vormt 
dus geen enkel probleem.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het hoogwaardige 
mesje te vervangen kunt 
u het eerst omdraaien. Dit 
verdubbelt het gebruik van 
het mesje – en spaart uw 
krachten. Uw veiligheids-
mes snijdt immers weer als 
nieuw.

Perfecte hantering – van alle kanten. 
De SECUPRO MAXISAFE overtuigt al meer dan 15 jaar door 
zijn gebruiksgemak en zijn vele toepassingsmogelijkheden. 
Nu heeft het veiligheidsmes ook op het gebied van ergono-
mie een nieuw niveau bereikt. Neem het mes in de hand en 
bedien de gloednieuwe 3-zijdige schui¤nop... Voelt u het 
verschil? De bewezen kenmerken hoeft u daarbij niet te mis-
sen – zoals het volautomatisch intrekken van het mesje of de 
robuuste greep van hoogwaardig kunststof.

Video´s

Product 
video Printproces Zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 10139912.92

Afmetingen (L x B x H) 148 x 18 x 42 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 64,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 80,7 g

SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 NR. 10139912.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUPRO MERAK
NR. 124001.92

Ergonomische houder
Rechtshandigen en links-
handigen zullen met plezier 
en op zeer productieve 
wijze de SECUPRO MERAK 
gebruiken. De vorm van 
de houder is zeer ergono-
misch.

Veilige mesjeswissel
U kunt het mesje wisselen 
zonder het gebruik van 
gereedschap en zonder 
de houder open te maken. 
Extra veiligheid: de geïnte-
greerde magneet houdt het 
mesje stevig op zijn plaats.

Licht en stabiel
De SECUPRO MERAK is 
vervaardigd van een zeer 
slijtvaste kunststof die 
toch zeer licht is. Dit zorgt 
vooreen makkelijke manier 
van snijden, zonder ver-
moeidheid.

Met kleine bedieningsknop
Met een druk op de blauwe 
knop blokkeert u het mes-
je. Zo beschermt u zichzelf 
tegen snijwonden tijdens 
transport en wanneer het 
mes niet in gebruik is.

4 maal te gebruiken mesje
1 mesje, 4 scherpe kan-
ten. U haalt dus meer 
productiviteit uit 1 mesje: 
u verhoogt het gebruik 
ervan maar liefst 4 maal! 
De gebruikte snijkracht blijft 
steeds dezelfde.

Veiligheid, comfort? Alles onder (double-lock) controle.
De SECUPRO MERAK is ons zeer gebruiksvriendelijk dou-
ble-lock veiligheidsmes met fully automatic blade retraction. 
Met deze kleine broer van de SECUPRO MARTEGO hebben we 
vooral aan u gedacht: u werkt op een gebruiksvriendelijke, 
veilige manier met weinig kans op vermoeidheid. En er is nog 
meer: door de minimale snijdiepte zijn uw goederen perfect 
beschermd, welk materiaal u ook snijdt.

Video´s

Product 
video Printproces Tampondruk met warmtebe-

handeling

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 124001.92

Afmetingen (L x B x H) 128 x 18 x 50 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 59,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 76,0 g

SECUPRO MERAK met INDUSTRIE MESJE NR. 92 NR. 124001.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUPRO MARTEGO
NR. 122001.92

Perfecte bediening
De voordelen van de 
SECUPRO MARTEGO zijn 
overduidelijk zichtbaar: de 
ergonomische en comfor-
tabele double-lock softgrip. 
Het geheel is bijzonder 
comfortabel voor de pols.

Veilige mesjeswissel
Het mesje kan worden 
vervangen zonder gereed-
schap. Een aantrekkelijk, 
veilig extraatje: de geïnte-
greerde magneet houdt het 
mesje stevig op zijn plaats.

Alles onder controle
Het aluminium draagt 
niet enkel bij tot het aan-
trekkelijke design van de 
SECUPRO MARTEGO. Het 
verhoogt ook de robuust-
heid en geeft het geheel 
een hoge weerstand tegen 
extreme omstandigheden.

Extra veiligheid
De SECUPRO MARTEGO is 
het perfecte veiligheidsmes 
voor al uw snijtoepassin-
gen. Vergeet echter vooral 
niet de blauwe knop in te 
drukken wanneer u het 
mes niet gebruikt. Zo voor-
komt u dat het mesje onge-
wild uit de greep komt.

4 maal te gebruiken mesje
Aangezien het 4 scherpe 
kanten heeft, kunt u het 
hoogwaardige Solingen- 
mesje verschillende malen 
draaien. Dankzij de snij-
diepte blijven de goederen 
beschermd.

Voldoet aan de hoogste eisen.
Snijgereedschap waarbij functionaliteit en design hand in 
hand gaan? Dat is de SECUPRO MARTEGO, ons awardwinnend 
double-lock veiligheidsmes met fully automatic blade retracti-
on. De allerhoogste graad in veiligheid, robuustheid, ergono-
mie en veelzijdigheid. Voor rechtshandigen, linkshandigen en 
grote handen!

Video´s

Product 
video Printproces Zeefdruk, Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 122001.92

Afmetingen (L x B x H) 155 x 18 x 48,5 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 105,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 124,0 g

SECUPRO MARTEGO met INDUSTRIE MESJE NR. 92 NR. 122001.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN



45°

100

20

15

80

20

18

42 43

SECUPRO 625
NR. 625001.92

Uitstekende Ergonomie
Dit zag u nog nooit bij een 
snijgereedschap! We heb-
ben de SECUPRO 625 als 
het ware “ingebouwd” in 
de hand van de gebruikers 
bij zwaar werk. De lange 
lichtlopende hendel, de 
afgeronde greep, de soft-
grip op de rug van het mes: 
test het zelf!

Robuust en evenwichtig
Zoals u kunt zien en voe-
len, bestaat de greep uit 
hoogwaardig aluminium. 
Het robuuste ontwerp gaat 
hand in hand met een op-
timale gewichtsverdeling. 
Gevolg: geen verzwakking 
bij het gereedschap, noch 
bij de gebruiker. Ook niet bij 
krachtig snijden.

Grote snijdiepte
De grote snijdiepte lijkt 
wel gemaakt voor maxi-
maal drielaagse dozen, 
rolmateriaal, rubber en nog 
veel meer. Het mesje zelf 
verwisselt u met een paar 
ingrepen: gemakkelijk naar 
voren uit te trekken terwijl 
u de wisselknop optilt en 
de hendel gebruikt.

Voor vele snij-werkzaam-
heden
De SECUPRO 625 is als 
totaalpakket uniek, maar 
is dat ook in zijn speciale 
eigenschappen. Zo kunt 
u per zaagsnede snijden. 
Ook de optionele mesjes 
breiden uw toepassingsge-
bied uit.

Veilig over de hele lijn
Terwijl u aan de voorzijde 
van de greep kunt vertrou-
wen op het fully automatic 
blade retraction mecha-
nisme, zit verder achter-
aan nog een beveiliging. 
Daarmee kunt u de hendel 
vergrendelen en zo een 
ongewild uitschuiven van 
het mesje voorkomen.

Lange hendel. Lang mesje. Lang plezier ermee. Met afgerond 
trapeziummesje.
De SECUPRO 625 staat aan de top van onze ergonomische 
squeeze-grip messen. De doelstelling is zeer duidelijk: per-
fectie. In dit mes vindt u alles terug wat professionele ge-
bruikers wensen: een aluminium handgreep, een lichtlopen-
de hendel voor het uitschuiven van het mesje, een bijzonder 
grote snijdiepte in combinatie met fully automatic blade 
retraction en een comfortabele mesjeswissel. Alles bij elkaar 
hebt u het gevoel een hoogkwalitatief snijgereedschap in de 
hand te hebben.

Video´s

Product 
video Printproces Zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 625001.92

Afmetingen (L x B x H) 154 x 22 x 67 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 151,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 165,0 g

SECUPRO 625 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 NR. 625001.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN



Automatische terugtrekking van het mesje

De duimen omhoog voor een hoge veiligheid. 

Zodra u met het snijden begint, laat u de 

schuifknop los. Zo verdwijnt het mesje na het 

snijden meteen weer in de greep.
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SECUNORM SMARTCUT NR. 110000.99 
los (20 in de omverpakking)

SECUNORM SMARTCUT NR. 110000.98 
los (20 in de omverpakking)

SECUNORM SMARTCUT
NR. 110000.99

Eén toepassing, twee 
voordelen
De SECUNORM SMART-
CUT is een wegwerpmes. 
Voor u betekent dit geen 
risico voor verwonding bij 
het verwisselen van een 
mesje. Het mesje kan ook 
niet in het produktieproces 
verdwijnen.

Schui¦nop aan beide 
kanten
Met de rechterhand? Met 
de linkerhand? Het doet 
er niet toe! De SECUNORM 
SMARTCUT is uitgerust met 
een schui¤nop die van 
beide kanten te bedienen 
is. U kunt zelf kiezen.

Licht en eenvoudig
Met slechts 17 gr. Is de 
SECUNORM SMARTCUT 
een echte lichtgewicht. Dit 
draagt ook bij aan snel en 
e»cient snijden, zonder dat 
handen en armen ver-
moeid raken.

Comfortabel gebruik
Het produkt ziet er niet 
alleen handig uit. De klein, 
ronde greep past comfor-
tabel in uw hand. En er 
is nog meer: om te voor-
komen dat uw duim er af 
glijdt heeft de schui¤nop 
groeven.

U kunt het niet kwijt raken
Hoewel de SECUNORM 
SMARTCUT zeer compact 
is – er is een oog voorzien 
om het mes aan u of uw 
werkplek te bevestigen.

Ja, een mes kan zo SMART zijn.
Wanneer u dit veiligheidsmes in de hand houdt, weet u direct 
waarom het SMART wordt genoemd. Het is licht en de vorm is 
SMART. Het feit dat het geschikt is voor bijna alle snijmateria-
len is SMART. Zelfs de „automatic blade retraction“ is SMART. 
Tot slot: de enorme populariteit van dit mesje voor commerci-
ele doeleinden is zeker SMART.

 

Video´s

Product 
video

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant Printproces Zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

 TOELICHTINGEN PRODUCTIE

PRODUCTDETAILS NR. 110000.99

Afmetingen (L x B x H) 110 x 12,5 x 25 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 17,2 g

Gewicht per VE (20 in de omverpakking) 379,1 g

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

 Dit mesje kan niet worden vervangen. 
Materiaaldikte 0,63 mm.  

BESTELNUMMER

STANDAARD KLEUREN

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUNORM 175
NR. 175001.94

Ergonomische grip
Martor wil uw werk graag 
vergemakkelijken d.m.v. 
doordachte ergonomie. 
Daarom is de greep zo 
vormgegeven dat deze 
plezierig in de hand ligt. De 
groeven bevorderen uw 
grip op de schuif.

Eenvoudige mesjeswissel
De mesjeswissel hebben 
we nogmaals geoptima-
liseerd: u drukt met een 
trekkende beweging de 
meswisselknop naar bene-
den en het mesje ligt klaar 
om te vervangen.

Tweezijdige schui¦nop
De SECUNORM 175 is 
 gebruikersvriendelijk in 
de beste zin. Het mes is 
zowel voor rechtshandigen 
als voor linkshandigen 
geschikt.

Praktisch oog
Snijgereedschap als de 
SECUNORM 175 past eigen-
lijk in elke tas. Om het nog 
sneller bij de hand te heb-
ben, kunt u ook een koord 
door het oog trekken.

4 maal te gebruiken mesje
Waarom u meer uit uw 
mesje haalt? Omdat het 
beschikt over twee snijkan-
ten en vier scherpe ran-
den. Door te draaien en te 
keren verviervoudigt u de 
 gebruikstijd en snijdt weer 
als nieuw.

Ongelooflijk veel comfort in deze klasse.
De SECUNORM 175 vult het gamma van onze geliefde kleine 
kartonmessen op zijn eigen manier aan. Uniek is vooral de 
doordachte en bijzonder gemakkelijke manier om van mesje 
te veranderen. Daarbij komt zijn ergonomische greep, de aan 
beiden zijden geribbelde schui¤nop en het frisse ontwerp. 
Dat de SECUNORM 175 bovendien een veelzijdig snijgereed-
schap is, dat naast karton ook zakken, folies of strapbanden 
voor zijn rekening neemt, spreekt voor zichzelf.

Video´s

Product 
video Printproces Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 175001.94

Afmetingen (L x B x H) 109,5 x 13,5 x 34 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 31,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 36,0 g

SECUNORM 175 met INDUSTRIE MESJE NR. 45 NR. 175001.94 
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)

SECUNORM 175 met INDUSTRIE MESJE NR. 45 NR. 175001.92 
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUNORM HANDY
NR. 445.19

2-zijdige schui¦nop
Met de rechterhand? Met 
de linkerhand? Het doet 
er niet toe! De SECUNORM 
HANDY is uitgerust met een 
schui¤nop die van beide 
zijden te bedienen is. Ieder-
een kan er mee werken.

Klein, maar robuust
Inderdaad, de SECUNORM 
HANDY is een krachtig 
instrument. Met het 
kunststof binnenwerk en 
de gelakte greep gaat u 
met de SECUNORM HANDY 
door dik en dun voor een 
lange tijd!

Handig formaat
De SECUNORM HANDY past 
in iedere broekzak. Gemak-
kelijk in het geval u het mes 
niet gebruikt. U zult tijdens 
het snijden plezier beleven 
aan het lichte gewicht, de 
handzaamheid en de goe-
de grip op de schui¤nop.

Zonder gereedschap
Mesjes vervangen is bui-
tengewoon simpel. U heeft 
geen gereedschap nodig. 
Trek het kunststof binnen-
werk uit de greep, vervang 
het mesje en klaar is kees.

4 maal te gebruiken mesje
Waarom haalt u meer voor-
deel uit het mesje? Omdat 
het 4 zeer scherpe kanten 
heeft. Door iedere keer te 
draaien verviervoudigt u de 
standtijd en snijdt u altijd 
als nieuw.

De klassieker in zakformaat.
Laat u niet misleiden door de compactheid van de SECUNORM 
HANDY. „Handy“ betekent niet snoezig. Integendeel, de 
 SECUNORM HANDY is een mes met pit en heeft alle kwalitei-
ten voor de job. U zult de SECUNORM HANDY ervaren als een 
zeer comfortabel en veelzijdig mes. Dankzij zijn handzaam-
heid en lichte gewicht is het mes perfect bruikbaar voor vele 
snijwerkzaamheden met hoge frequentie.

Printproces Zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 445.19

Afmetingen (L x B x H) 100 x 7,8 x 25,5 mm

Basismateriaal Staal

Gewicht 35,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 38,0 g

SECUNORM HANDY met INDUSTRIE MESJE NR. 45 NR. 445.19 
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)

SECUNORM HANDY met INDUSTRIE MESJE NR. 45 NR. 445.92 
1 in individuele doos (20 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUNORM 300
NR. 30000412.92

Ergonomische greep
“Ergonomie” vindt u bij de 
SECUNORM 300 overal. 
Bijvoorbeeld in de nieuwe 
greep, die optimaal in de 
hand ligt. Of in de details, 
zoals de aangenaam af-
geronde mespunt of de 
slipvaste softgrip op de 
schui¤nop.

Aangenaam licht
Net als zijn voorganger 
maakt ook de SECUNORM 
300 indruk dankzij het lich-
te gewicht. Er is niet meer 
dan 52 gram nodig om u 
een comfortabel en veel-
zijdig professioneel snijge-
reedschap te geven.

Zeer slijtvast
De SECUNORM 300 is ge-
maakt van glasvezelver-
sterkte kunststof, die het 
mes zeer slijtvast maakt. 
Gevolg: ook bij veelvuldig 
contact met het snijmateri-
aal blijft uw veiligheidsmes 
altijd in topvorm.

Grotere snijdiepte
De grotere snijdiepte maakt 
nóg meer toepassingen 
mogelijk. Zelfs veelvuldig 
gebruik is zeer gemakke-
lijk – een ander voordeel 
van het nieuwe ontwerp 
met een uitstekende ergo-
nomie.

Optimale mesjeswissel
Druk op de mesjeswissel-
knop en u kunt het kunst-
stof inzetstuk met mesje 
eruit trekken. Het vergren-
delbare mesafdekplaatje en 
de geïntegreerde magneet 
maken het wisselen van 
mesjes nog eenvoudiger 
en veiliger.

Verrassend licht, overtuigend goed. 
De SECUNORM 300 is het “kleine broertje” van de SECUNORM 
500 – en de consequente doorontwikkeling van de  SECUNORM 
PROFI LIGHT. Ook dit mes is aangenaam licht van gewicht en 
beschikt eveneens over de gekende automatic blade retrac-
tion. Vele andere functies zijn bij dit allround mes SECUNORM 
300 geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld het bijzonder ergonomische 
ontwerp, de grotere snijdiepte, de nieuwe soft grip en de 
uiterst gebruiksvriendelijke mesjeswissel.

 

Video´s

Product 
video Printproces Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 30000412.92

Afmetingen (L x B x H) 143 x 16 x 36 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 52,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 66,0 g

SECUNORM 300 met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 NR. 30000412.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

SECUNORM 300 met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 NR. 30000112.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

 

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUNORM MIZAR
NR. 125001.92

Ergonomisch gevormd
Rechtshandig? Linkshandig? 
Het maakt voor de SECU-
NORM MIZAR niet uit. De 
ergonomische double-lock 
grip past perfect in elke 
hand. Snijden wordt uit-
zonderlijk makkelijk voor u, 
zelfs met hoge frequentie.

Kunststof die tegen een 
stootje kan
Glasvezel, om precies te 
zijn. De gebruikte kunststof 
is daarom van buitengewo-
ne kwaliteit en slijtvast. Dit 
versterkt niet alleen de grip 
maar bevordert eveneens 
de duurzaamheid.

Het is eenvoudiger dan u 
denkt
U heeft geen extra gereed-
schap nodig om het mesje 
te vervangen. Gewoon 
uw handen. En wel op de 
volgende manier: schuif de 
drie-in-één activator vol-
ledig terug, trek de hendel 
eruit, vervang het mesje, 
druk de hendel weer terug 
en ga door met snijden!

Bescherming met 
 toegevoegde waarde
De SECUNORM MIZAR drie-
in-één activator is uniek. U 
beschikt niet enkel over de 
“lock and unlock” functie, 
u kunt ook eenvoudig en 
veilig mesjes verwisselen.

2 maal te gebruiken mesje
Alvorens het mesje te 
vervangen kunt u het om-
keren. Dit verdubbelt het 
gebruik van het mesje – en 
spaart uw krachten. Uw 
product zal weer als nieuw 
snijden.

Uw Squeeze-grip voor meer prestatie.
De comfortabele SECUNORM MIZAR is uw toegang tot de 
wereld van onze „double-lock“ messen van hoge kwaliteit. 
In plaats van een schui¤nopbediening heeft de SECUNORM 
MIZAR een squeeze-grip die het mesje vrijgeeft. Dankzij de 
flinke snijdiepte geschikt voor het snijden van diverse materi-
alen. En dankzij zijn perfecte grip geschikt voor uiteenlopende 
toepassingen.

Video´s

Product 
video Printproces Tampondruk met warmtebe-

handeling

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 125001.92

Afmetingen (L x B x H) 139 x 15,6 x 50,5 mm

Basismateriaal Glasvezelversterkte 
kunststof

Gewicht 59,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 75,0 g

SECUPRO MEGASAFE met TRAPEZIUM MESJE NR. 199 NR. 125001.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUNORM 500
NR. 50000412.92

Ergonomische greep
“Ergonomie” vindt u bij de 
SECUNORM 500 overal. 
Bijvoorbeeld in de nieuwe 
greep, die optimaal in de 
hand ligt. Of in de details, 
zoals de aangenaam af-
geronde mespunt of de 
slipvaste softgrip op de 
schui¤nop.

Duurzaam
De robuuste aluminium 
greep is ontworpen voor 
veelvuldig snijden en de 
meest uitdagende snijop-
drachten. Zoals bij de be-
roemde voorganger krijgt 
u ook met dit product een 
echte alleskunner van zeer 
hoge kwaliteit.

2-zijdige schui¦nop
Bij de oude SECUNORM 
PROFI was het steeds de 
vraag: bent u links- of 
rechtshandig? Met de mo-
derne opvolger kan ieder-
een nu e»ciënt snijden, en 
a¾ankelijk van de situatie, 
van hand wisselen.

Zonder gereedschap
Mesjes wisselen zonder ge-
reedschap: De SECUNORM 
500 is uitgerust met een 
intuïtief te bedienen knop 
voor het wisselen van 
mesjes. Met slechts één 
druk op de knop kunt u de 
meshouder met het veilig 
bevestigde mesje eruit 
trekken.

Vervangen eenvoudig 
gemaakt
Zodra u de afdekking van 
het mesje optilt, blijft deze 
in de gewenste positie. 
Het mesje ligt daardoor 
vrij en kan eenvoudig aan 
de stompe zijde worden 
verwijderd. Zo doet u uw 
vingers een plezier.

Het veiligheidsmes. 
De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard 
op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie. 
Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de 
nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk betere 
hantering en aangenamer werken. Neem bijvoorbeeld de 
schui¤nop, die flexibel aan beide kanten kan worden be-
diend. Of het zeer eenvoudig wisselen van mesjes. Bij het 
snijden beschermt de bewezen automatic blade retraction u 
tegen snijwonden.

Video´s

Product 
video Printproces Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 50000412.92

Afmetingen (L x B x H) 143 x 16 x 36 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 72,5 g

Gewicht per VE (individuele doos) 86,0 g

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 5232 NR. 50000412.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

SECUNORM 500 met TRAPEZIUM MESJE NR. 65232 NR. 50000112.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SECUNORM 525
NR. 52500412.92

Robuuste houder
De van de SECUNORM 
PROFI25 gekende alumini-
um greep en het volledig 
nieuw ontwikkelde kunst-
stof binnenwerk vormen 
een perfect team. Samen 
zorgen ze ervoor dat uw 
SECUNORM 525 zelfs voor 
de zwaarste uitdagingen is 
uitgerust.

Geoptimaliseerde schuif-
knop
De grip is typisch voor 
MARTOR. De schui¤nop 
van de SECUNORM 525 is 
voorzien van een gegroef-
de structuur en is bijzonder 
groot. Ideale omstandig-
heden om aangenaam te 
werken – ook met hand-
schoenen aan.

Veilige mesjeswissel
Via de mesjeswisselknop 
kunt u het binnenwerk 
gemakkelijk uitnemen en 
komt u bij het mesje dat 
door een extra magneet 
op zijn plaats gehouden 
wordt. Tevens praktisch is 
het mesafdekplaatje dat 
omhoog geklapt en vastge-
zet kan worden.

Grote snijdiepte
De grote snijdiepte is ideaal 
voor dikker karton, rol-
materiaal, rubber en veel 
meer. De SECUNORM 525 is 
niet alleen veelzijdig – ook 
bij veelvuldig gebruik kunt 
u op uw veiligheidsmes 
vertrouwen.

Veilige grip
De SECUNORM 525 is voor-
zien van een praktisch 
bevestigingsoog, waardoor 
u het mes steeds bij u kunt 
houden. Zo vermindert u 
zowel het risico op verlies 
als het letselgevaar tijdens 
het snijden.

Een veelzijdige hulp – met geweldige eigenschappen. 
Het veiligheidsmes SECUNORM 525 heeft een ergonomische 
aluminium greep die stevig en aangenaam in de hand ligt. 
Dankzij zijn robuuste constructie en de grote snijdiepte van 
maximaal 21 mm snijdt de SECUNORM 525 probleemloos door 
tal van snijmaterialen, bijvoorbeeld 3-laags karton. Dankzij 
het vrije zicht op het mesje kan er zeer nauwkeurig gesneden 
worden. De gekende automatic blade retraction beschermt u 
tevens tegen snijwonden.

 

Video´s

Product 
video Printproces Zeefdruk, Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

C
S

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 52500412.92

Afmetingen (L x B x H) 143 x 17 x 31 mm

Basismateriaal Aluminium

Gewicht 81,0 g

Gewicht per VE (individuele doos) 94,0 g

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

SECUNORM 525 met TRAPEZIUM MESJE NR. 99 NR. 52500412.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

SECUNORM 525 met TRAPEZIUM MESJE NR. 60099 NR. 52500112.92 
1 in individuele doos (10 in de omverpakking)

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN



In onze ARGENTAX-familie vindt u vooral die 

snijgereedschappen die u kent als cutters. De 

snijdiepte regelt u bijna altijd handmatig – net 

als de terugtrekking van het mesje.

A
R

G
EN

TA
X



8

15

8

45

62 63

ARGENTAX CUTTEX 9 MM
NR. 46100.98

Klein, licht, gemakkelijk 
hanteerbaar
De opsomming kan nog 
een tijdje doorgaan. Zo 
is de lange greep van 
kunststof op vele plekken 
afgerond om het hanteren 
voor u nog aangenamer en 
comfortabeler te maken.

Eenvoudige mesjeswissel
Als hulpmiddel hebt u 
voldoende aan uw twee 
handen. Gewoon de kap 
aan het uiteinde van de 
greep aftrekken, de schuif-
knop naar beneden en ten 
slotte naar achteren uit 
de greep drukken. Mesje 
uithalen, klaar.

Goede instelling
Karton, kartonpapier, 
papier? Maakt niet uit. Via 
de instelbare meslengte 
kunt u uw cutter flexibel 
aan de omstandigheden 
aanpassen. Hierbij het 
a¿reekmesje niet te sterk 
belasten.

Met a«reekhulp
Wanneer uw mesje versle-
ten is, breekt u het voorste 
segment gewoon af. De 
inkeping aan het uiteinde 
van de greep dient hierbij 
als a¿reekhulp.

Praktische pocketclip
Een nuttig instrument 
als de ARGENTAX CUTTEX 
9 MM heeft men graag 
binnen handbereik. Met 
de pocketclip bevestigt u 
het mes aan uw hemd- of 
broekzak en heeft u het 
alleen maar te grijpen wan-
neer u het nodig hebt.

Klassieke cutter. Met 9 mm a«reekmesje.
Scherp, klein, gemakkelijk hanteerbaar: de ARGENTAX CUTTEX 
9 MM met smal a¿reekmesje heeft alle eigenschappen die u 
van een cutter verwacht. Voor licht snijwerk in karton, karton-
papier, papier en plakband is het ideaal. De lange, afgeronde 
greep ligt daarbij zeer goed in de hand. De uittrekbare me-
slengte kunt u naar goeddunken variëren. Wel voorzichtig zijn: 
het mesje beter niet helemaal uittrekken wanneer u snijdt.

Printproces Zeefdruk, Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 46100.98

Afmetingen (L x B x H) 144,5 x 13 x 14 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 13,2 g

Gewicht per VE (50 in de omverpakking)  709,9 g

ARGENTAX CUTTEX 9 MM met AFBREEKMESJE NR. 76 NR. 46100.98 
los (50 in de omverpakking)

ARGENTAX CUTTEX 9 MM met AFBREEKMESJE NR. 76 NR. 461.98 
los (50 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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ARGENTAX CUTTEX 18 MM
NR. 46200.98

Licht en gemakkelijk 
 hanteerbaar
De lichte kunststof greep 
is ergonomisch gevormd. 
Daardoor is het op veel 
plekken afgerond om het 
hanteren voor u nog aan-
genamer en comfortabeler 
te maken.

Eenvoudige mesjeswissel
Als hulpmiddel hebt u 
voldoende aan uw twee 
handen. Gewoon de kap 
aan het uiteinde van de 
greep aftrekken, de schuif-
knop naar beneden en ten 
slotte naar achteren uit 
de greep drukken. Mesje 
uithalen, klaar.

Goede instelling
Karton, kartonpapier, 
papier? Maakt niet uit. Via 
de instelbare meslengte 
kunt u uw cutter flexibel 
aan de omstandigheden 
aanpassen. Hierbij het 
a¿reekmesje niet te sterk 
belasten.

Met a«reekhulp
Wanneer uw mesje versle-
ten is, breekt u het voorste 
segment gewoon af. De 
inkeping aan het uiteinde 
van de greep dient hierbij 
als a¿reekhulp.

Praktische pocketclip
Een nuttig instrument 
als de ARGENTAX CUTTEX 
18 MM heeft men graag 
binnen handbereik. Met 
de pocketclip bevestigt u 
het mes aan uw hemd- of 
broekzak en heeft u het 
alleen maar te grijpen wan-
neer u het nodig hebt.

Klassieke cutter. Met 18 mm a«reekmesje.
Wanneer u een kloeke cutter met variabele meslengte zoekt, 
is de ARGENTAX CUTTEX 18 MM met breed a¿reekmesje een 
heel goede keuze. Net als zijn smallere “broer”, de ARGENTAX 
CUTTEX 9 MM, ligt het heel goed in de hand. Met dit mesje 
snijdt u niet alleen karton, kartonpapier of papier, maar ook 
plakband en allerlei linten. Wel voorzichtig zijn: de cutter 
 beter niet gebruiken met volledig uitgetrokken mesje!

Printproces Zeefdruk, Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 46200.98

Afmetingen (L x B x H) 178 x 18 x 26 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 41,0 g

Gewicht per VE (40 in de omverpakking)  1808,0 g

ARGENTAX CUTTEX 18 MM met AFBREEKMESJE NR. 77 NR. 46200.98 
los (40 in de omverpakking)

ARGENTAX CUTTEX 18 MM met AFBREEKMESJE NR. 77 NR. 462.98 
los (40 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN

90% van de ware grootte
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ARGENTAX RAPID
NR. 594.98

2 functies
Ooit al problemen gehad 
met een siliconenbus? Het 
begint reeds bij de sluiting 
en nadien blijkt de opening 
te smal. De ARGENTAX 
RAPID biedt eerste klas 
snijwerk in beide gevallen.

Voor rechts- en linkshan-
digen
Het maakt geen verschil 
of u rechts- of linkshandig 
bent wanneer u de ARGEN-
TAX RAPID gebruikt. U kunt 
steeds met dezelfde preci-
sie werken. Elke hand kan 
met de ARGENTAX RAPID 
werken.

Handig bevestigingsoog
Ook dit speciale snijgereed-
schap beschikt over een 
bevestigingsoog. Zo hangt 
u dit mes steeds veilig weg 
en vindt u het ook snel 
weer terug.

Veilig wanneer u onderweg 
bent
Het mes heeft een be-
schermingshoedje om veilig 
transport te verzekeren. 
Het gepunte mesje wordt 
zo afgedekt. Het tweede 
mesje wordt best opgesla-
gen in de houder.

 
 

2 mesjes, 1 doel : siliconen.
Het doel van de ARGENTAX RAPID is: siliconenbussen openen. 
Dit gebeurt met 2 mesjes. Een klein gepunt mesje om het 
deksel te openen en een rechthoekig mesje dat werkt als een 
guillotine om de spuitkop de gewenste opening te geven. 
Niets kan vlot werken nu nog in de weg staan.

Toepassing

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

ARGENTAX RAPID NR. 594.98 
los (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

Gemonteerd mesje

De mesjes kunnen niet worden vervangen.  
PUNTMESJE: Materiaaldikte 0,30 mm.  
INDUSTRIE MESJE: Materiaaldikte 0,50 mm.

Printproces Tampondruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

 TOELICHTINGEN PRODUCTIE

BESTELNUMMER

PRODUCTDETAILS NR. 594.98

Afmetingen (L x B x H) 131 x 15,5 x 43,5 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 42,5 g

Gewicht per VE (10 in de omverpakking) 464,2 g

STANDAARD KLEUREN

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN



Etiketten en stickers, verf- en lakresten, lijm enz. 

komen vaak terecht waar ze niet thuishoren: bijv. 

op de vloer, aan de muur of op het werkblad. Geen 

probleem als u met een professionele schraper van 

MARTOR aan de slag gaat.
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SCRAPEX CLEANY
NR. 544.98

Goed hanteerbaar
Het uiteinde van de greep 
is afgerond zodat het niet 
in uw handen drukt. Ook de 
groeven op de schui¤nop 
en op het voorste deel van 
de handgreep maken u het 
werk makkelijker. Boven-
dien is het geïntegreerde 
mesjesmagazijn ook com-
fortabel.

Veilig mee te nemen
Met de schui¤nop maakt 
u niet alleen het mesje los, 
maar trekt u het ook in de 
greep in. Daar zit het veilig 
en vast zodat u uw snijge-
reedschap zonder proble-
men kunt meenemen.

Eenvoudige mesjeswissel
Het vervangen van de 
mesjes is mogelijk zonder 
gereedschap. U drukt de 
schui¤nop met de hand 
zover mogelijk naar voor 
en geeft zo het mesje vrij. 
Nu kunt u het aan de zij-
kant eruit schuiven.

Praktisch bevestigingsoog
Bij de SCRAPEX CLEANY 
moet u het niet stellen 
zonder bevestigingsoog. 
Hier kunt u gewoon een 
lint doortrekken en het 
schraper ophangen waar u 
het nodig hebt.

Voor rechts- en linkshan-
digen
De SCRAPEX CLEANY past 
in iedere hand. Maakt niet 
uit of het uw linker- of 
rechterhand is. De greep 
is immers zo evenwich-
tig gevormd dat het niet 
uitmaakt welke hand u 
gebruikt.

What it does? Clean work.
Plakken er etiketten op de vloer? Vastgekleefde materiaalres-
tanten? Met de SCRAPEX CLEANY reinigt u zonder problemen 
alle gladde oppervlakken. De handige schraper bestaat uit 
kunststof. U haalt het mesje met de praktische schui¤nop uit 
de greep en na gebruik steekt u het er weer in om het veilig 
te bewaren. Ook de mesjeswissel verloopt heel gemakkelijk.

Printproces Zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 544.98

Afmetingen (L x B x H) 105,5 x 11,5 x 50 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 35,0 g

Gewicht per VE (10 in de omverpakking) 388,5 g

SCRAPEX CLEANY met BEUGELMESJE NR. 44 NR. 544.98 
los (10 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

VoorkantAchterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN
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SCRAPEX ARGENTAX
NR. 46144.92

Bijzonder ergonomisch
Ergonomie is bij ons niet de 
uitzonderling maar eerder 
de regel. Ook een schraper 
als de SCRAPEX ARGENTAX 
heeft een afgeronde greep. 
Die houdt u ook graag 
langer in de hand.

Grote maximale meslengte
Voor een schraper heeft hij 
een relatief grote mesleng-
te. Het voordeel hiervan: u 
geraakt nog beter tussen 
het oppervlak en het lijm-
restant en kunt dit des te 
makkelijker verwijderen.

Flexibel gebruik
De SCRAPEX ARGENTAX is 
bijzonder goed geschikt 
voor vlakke schraaphoeken. 
U kunt dus ook in moeilijke 
situaties vertrouwen op uw 
schraper.

Voor rechts- en linkshan-
digen
De SCRAPEX ARGENTAX 
past in iedere hand. Maakt 
niet uit of het uw linker- of 
rechterhand is. De greep 
is immers zo evenwich-
tig gevormd dat het niet 
uitmaakt welke hand u 
gebruikt.

Eenvoudige mesjeswissel
En wel helemaal zonder 
gereedschap: u dient het 
mesje enkel opzij te schui-
ven en te verwijderen.

Topvorm, top in vorm.
Voelt echt goed aan, de grote, afgeronde greep van de 
 SCRAPEX ARGENTAX. Maar ook de prestaties van deze klas-
sieke schraper overtuigen. Zo kunt u met hem alle gladde 
oppervlakken van restanten bevrijden, of dat nu op het werk 
of thuis is. Daarna schuift u de beschermkap over het mesje. 
En alles is veilig.

Printproces Zeefdruk

Minimum bestelhoeveelheid 100

Toepassing

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

PRODUCTDETAILS NR. 46144.92

Afmetingen (L x B x H) 165 x 16,7 x 45 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 81,5 g

Gewicht per VE (individuele doos) 95,5 g

SCRAPEX ARGENTAX met BEUGELMESJE NR. 44 NR. 46144.92 
1 in individuele doos (30 in de omverpakking)

ALLE MODELLEN 

TE BEDRUKKEN OPPERVLAKTE

Voorkant

Achterkant

TOELICHTINGEN PRODUCTIE

STANDAARD KLEUREN

BESTELNUMMER

MARTOR PROMOTIEMESSENMARTOR PROMOTIEMESSEN

70% van de ware grootte
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HEB ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG.

IMPRESSUM
Publisher & Copyright: 
MARTOR KG © 2021

U neemt contact met 
ons op via telefoon, 
e-mail of fax.

Wij adviseren u of leggen 
uw wensen direct vast.

We leveren snel.

U kunt het weggeven of 
er zelf mee sneden.

Klanten en medewerkers 
zijn blij!

Uw promotioneel 
mes wordt 
geproduceerd.

WACHT NIET TE LANG.

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

FIJNE AFWERKING: 
SERVICE EN ADVIES VAN MARTOR.

Wat onze snij-oplossingen nog veiliger 
maakt? Ons advies. Wij staan altijd voor u 
klaar en helpen u met toepassingsvoorbeel-
den, opleidingsmateriaal en natuurlijk ook 
graag persoonlijk advies. 

De volgende informatie vindt u op onze 
website: www.martor.com

In een oogopslag: onze veiligheidsa�ches 
beelden de belangrijkste functies en de correc-
te toepassing af, ideaal voor uw werkplek.

Van de eerste snede tot het vervangen van het 
mesje: door onze video’s krijgt u een idee hoe en 
waarvoor u onze messen kunt gebruiken.

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigenschap-
pen, bijzonderheden en meer over het product 
vindt u op de productspecificatiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op 
ons servicenummer.

10.20.4.5 | Printed in Germany.
Technische wijzigingen voorbehouden

CONTACT MARTOR KG 
Lindgesfeld 28 
42653 Solingen 
Germany
www.martor.de

MARTOR levert zijn producten in meer dan 70 landen. Onze producten 
worden in talrijke landen door onze partners verkocht. Andere leveran-
ciers over de hele wereld vindt u op www.martor.com onder “dealers”.

EUROPA

MARTOR sàrl (Onderdeel van de 
MARTOR-ondernemingsgroep)
Frankrijk
www.martor.fr

MARTOR UK Limited 
Groot-Brittannië, Ierland
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Nederland
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - 
Pawel Rozanski
Polen 
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Spanje, Marokko, Portugal 
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
Tsjechië, Slowakije
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Hongarije
www.protektor2001.hu

AUSTRALIË

MARTOR Australia
Australië, Federale Staten van 
Micronesia, de Marshalleilan-
den, Nauru, Nieuw-Zeeland, 
Palau, Papoea-Nieuw-Guinea,
Salomonseilanden, Tonga, 
 Tuvalu, Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

AMERICA

MARTOR USA (Onderdeel van de 
MARTOR-ondernemingsgroep)
VS, Canada
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentinië, Brazilië, Chili, 
Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexico, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Colombia, Peru, 
Venezuela
www.martor.com

ASIA

Magen-Optic Ltd.
Israël
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turkije
www.mirais.com.tr V
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VEILIGHEIDSMESSEN  
EN TOEBEHOREN
2020/2021

WELKOM BIJ MARTOR

››   Voor inhoudsop-
gave hier open-
vouwen!

MARTOR IS DE INTERNATIO-
NAAL TOONAANGEVENDE 
PARTNER VOOR INNO-
VATIEVE SNIJOPLOSSINGEN, 
IN HET BIJZONDER OP HET 
GEBIED VAN VEILIGHEIDS-
MESSEN. DEZE CATALOGUS 
LAAT U ONS HOOGWAAR-
DIGE PRODUCTASSORTI-
MENT ZIEN. ZO ERVAART U 
NIET ALLEEN ALLE KENNIS 
OVER IEDER MES, MAAR U  
KRIJGT OOK ALLE GEGEVENS 
EN FEITEN TE WETEN, DIE U 
VOOR EEN DOELTREFFENDE 
BESTELLING NODIG HEEFT.

Wilt u altijd op de hoogte blijven?
Volg ons dan op:

SHMK_1_Umschlag_Bund8mm_2020.indd   6-10 09.10.2020   12:14:25

U weet nu precies hoe uw promotioneel mes eruit moet zien. Nu  
wilt u het ook in uw handen houden – om het zelf te gebruiken of  
om het op het juiste moment aan iemand te geven. 

Zodra u ons uw printgegevens en uw schriftelijke bestelling hebt  
gestuurd, gaan wij aan de slag. En dat betekent: order bevestigen, 
zoals gewenst produceren en zo snel mogelijk leveren. Niets staat  
nu het veilig snijden binnen uw bedrijf en het onderhouden van uw  
klantrelaties in de weg. 

Alle veiligheidsmessen van MARTOR en alle 
accessoires vindt u in onze catalogus met 
 veiligheidsmessen. Hierin leert u veel interes-
sante wetenswaardigheden over het bedrijf 
MARTOR, onze diensten en onze passie voor 
veilig snijden.



LEGENDA PICTOGRAMMEN

Videos

Produktvideo Trainingsvideo

Technische kenmerken

De belangrijkste snijmaterialen

Hoog s te vei lig heid Zeer ho ge vei lig heid

Ho ge vei lig heid Stan daardvei lig heid

Hoog s te slijtvast-
heid

Ho ge slijtvast heid

Bijzon der  
er go no misch

Er go no misch

Voor rechts- en 
links han di gen

Oog je om te  
beves ti gen

Snij diep te Va ria be le snij diep te

Schraap be reik Vei li ge mes jes wis sel 
(dankzij mag neet)

Mes jes wis sel zon-
der ge reed schap

Geen mes jes wis sel

An ti s lip greep Bevei li ging

Clip In trek baar mes je

Vei lig heids kap Plak band rit ser

Ge schikt voor  
pro mo ti o ne le op druk

Voor ex tre me  
om stan dig he den

Klit ten band Tra pezi um mes je 
af ge r ond

2-vou dig snij vlak 4-vou dig snij vlak

Roest vrij TiN-ge coat

Ke ra misch mes je  
te ge brui ken

Ver vang mes jes  
in de greep

Kar ton:  
1-laags

Kar ton:  
tot 2-laags

Kar ton:  
tot 3-laags

Goe de ren in zak ken

Wik kel-, stretch-, 
krimp fo lie

Plak band

Fo lie- en pa pier-
ba nen

Kunst stof  
strap ban den

Ga ren, koord Schuim, Sty ro por

Tex tiel En ve lop

Ge coa te fo lie Ge la mi neer de fo lie

Niet ge weven 
stoª en

Vilt

Le der Stic ker, eti ket

Ke ra mi sche  
kook plaat

Car tou che kap

Vei lig heids gor del Rol ma te ri aal 
schoon s nij den

PVC Ta pijt



MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

MAAK UW RECLAME PRAKTISCH. Wat maakt onze promotionele messen nog 
aantrekkelijker? Dat is ons advies dat u 
op betrouwbare wijze begeleidt van het 
 eerste idee tot het eindproduct.

En ook daarna laten we u niet in de steek. 
Via onze dienstverlening en media helpen  we 
u en uw klanten om onze messen veilig en 
e»ciënt te gebruiken.

De volgende informatie vindt u op onze web-
site: www.martor.com

In een oogopslag: onze veiligheidsa»ches
beelden de belangrijkste functies en de correc-
te toepassing af, ideaal voor uw werkplek.

Van de eerste snede tot het vervangen van het
mesje: door onze video’s krijgt u een idee hoe 
en waarvoor u onze messen kunt gebruiken.

Alles wat u weten wilt: afmetingen, eigenschap-
pen, bijzonderheden en meer over het product 
vindt u op de productspecificatiebladen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op
ons servicenummer.

Wilt u altijd op de hoogte blijven?
Volg ons dan op:

08.2021 | Printed in Germany
Technische wijzigingen voorbehouden.




