
MARTOR-KAARTMESSEN.
ONZE SPECIALISTEN.
NU NOG BIJZONDERDER.
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SECUMAX CARDYCUT 
NR. 746912

De auto(folie)vriend.

Met de extra slanke en compacte 

SECUMAX CARDYCUT komt u ook in 

minuscule spleten en de kleinste 

tussenruimtes. Zijn vermogen om 

in bochten te snijden wordt met 

name in de auto-industrie gewaar-

deerd. Het mesje is roestvrij en 

TIN-gecoat.

De auto(folie)vriend – transparant.

De heldere SECUMAX CARDYCUT is 

met 3 mm wanddikte 1 mm dikker 

als het cyaankleurige alternatief en 

daardoor iets steviger – maar nog 

steeds uiterst wendbaar. Bij het 

snijden, bijv. van folie in kleine tus-

senruimten, heeft u door de trans-

parante handgreep altijd alles goed 

in de gaten. 

SECUMAX CARDYCUT 
NR. 546912

SECUMAX POLYCUT 
NR. 8500012

De allrounder onder de specialisten.

Met de SECUMAX POLYCUT snijdt 

u dun materiaal ook in meerdere

lagen. Zijn bijzonder lange, spitse

neus is ideaal om in papierbanen

en folielagen te steken. De SECU-

MAX POLYCUT is er bijv. ook als

variant die metaal kan detecteren.

Het meerlagenmes.

Dankzij zijn iets grotere snijdiepte 

kan de SECUMAX PLASTICUT ook 

dikkere folie aan. Of folie en pa-

pier in meerdere lagen, waarbij de 

spitse neus als insteekhulp dient. 

U vindt de SECUMAX PLASTICUT bij 

ons bijvoorbeeld met een roest-

vrije, met TIN gecoate mesje.

SECUMAX PLASTICUT 
NR. 46912

SECUMAX TRENNEX 
NR. 6200012

De schuimstofexpert.

Schuimstof is een gewild toepas-

singsgebied. Maar ook voor leiding- 

isolatie, geperforeerde folies en 

grofmazig textiel kan de SECUMAX 

TRENNEX goed worden gebruikt. 

De naar voren afgeronde neus 

voorkomt dat het mes vast blijft 

zitten tijdens het snijden. Alter-

natief ook van met glasvezel ver-

sterkt kunststof.

Briefopeners en visitekaartjes.

De SECUMAX VISICUT is met zijn 

grote bedrukbare handgreep met 

name populair als reclamemes – 

dat bijv. regelmatig bij het openen 

van enveloppen kan worden ge-

bruikt. De lange spitse neus baant 

daarbij betrouwbaar de weg. Naar 

wens verkrijgbaar in talrijke kleuren.

SECUMAX VISICUT 
NR. 47012

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
Onze kaartmessen zijn 
disposable messen. Aan-
gezien u het mesje niet 
hoef te vervangen komt u 
er ook niet mee in contact. 
Een bijkomende troef, wat 
veiligheid betreft.

Voor elke hand
Een MARTOR-kaartmes 
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 ge-
woon altijd.

Goed gepositioneerd
Onze kaartmessen zijn 
niet gemakkelijk te ver-
liezen. Omdat het veilig-
heidsmessen met een oog 
uitgerust zijn, kunt u ze  
altijd op een handige plek 
ophangen.

Geteste veiligheid
Wij testen grondig - en 
laten grondig testen. 
Het GS-markering op ons 
snijgereedschap staat 
voor “geteste veiligheid”. 
Dit komt overeen met het 
kwaliteitsbegrip van ons 
premiummerk.

Hoogtepunten kaartmessen



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

Oogje om te 
bevestigen

Hoogste veiligheid Geen 
mejeswissel

Ergonomisch Voor rechts- en
linkshandigen

Geschikt voor 
promotionele
opdruk

Gebruik

Veilig verborgen mesje – de hoogste graad van veiligheid

Veiligheidstechniek

SNIJDEN MET WEINIG RUIMTE?
ZET IN OP DEZE KAARTEN.

De belangrijkste snijmaterialen

Wikkel-, stretch-, 
krimpfolie

Plakband

Folie- en 
papierbanen

Garen, koord

De MARTOR-kaartmessen zijn altijd een handige 

familie geweest – waarmee nu nog makkelijker 

kan worden gewerkt:

• Het design is nieuw en de handgreep is ergo-

nomischer uitgevoerd. De nieuw gevormde

uitsparing voor de vingers zorgt ervoor dat

u uw snijgereedschap nog beter vast kunt

houden en doelgerichter kunt gebruiken.

• Voor het eerst zijn onze veiligheidsmessen

van een oogje voorzien. Trek hier een band

doorheen – en uw risico op verlies is vrij-

wel nul.

Wie onze veiligheidsmessen kent, hoeft niet af te 

zien van beproefde zaken:

• Het kwaliteitsmesje ligt veilig verborgen.

Dat wil zeggen: de hoogste veiligheid voor

u en een betere bescherming voor uw ver-

pakte artikelen of uw snijondergrond.

• MARTOR-kaartmessen zijn als het ware

gemaakt voor sneden in smalle spleten en

nauwe bochten. De goed gedoseerde buig-

zaamheid van de handgreep maakt hem

nog vlugger en wendbaarder.

• Het mesje is schuin in het kunststof gezet.

Deze snijhoek is optimaal geschikt voor

papier, folie schuimstof of textiel.

Overigens: Onze kaartmessen zijn verkrijgbaar 

in een grote hoeveelheid varianten. Vraag ons 

hierom of kijk op www.martor.com.

Het mesje ligt veilig verborgen van goederen en handen. 
Hierdoor geniet u van de hoogste graad van veiligheid 
ten opzichte van snijwonden en beschadigde goederen.



Bestelnummer NR. 47012.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen in mm 69,6 x 2,5 x 41,6 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,6 g

Gewicht Verpakkingseenheid 79,2 g

Bestelnummer NR. 46912.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen in mm 76 x 3 x 45,5 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,5 g

Gewicht Verpakkingseenheid 76,0 g

Bestelnummer NR. 546912.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen in mm 71 x 3 x 43 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,6 g

Gewicht Verpakkingseenheid 79,5 g

Bestelnummer NR. 6200012.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen in mm 76 x 3 x 45,1 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 7,0 g

Gewicht Verpakkingseenheid 81,2 g

Bestelnummer NR. 8500012.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen in mm 76,1 x 3 x 45,1 mm 

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,6 g

Gewicht Verpakkingseenheid 78,4 g

Bestelnummer NR. 746912.12

Verpakkingseenheid 10 in kartonnen doos (los)

Afmetingen in mm 71,3 x 2 x 43 mm

Basismateriaal Kunststof

Gewicht 6,0 g

Gewicht Verpakkingseenheid 72,6 g

ERGONOMISCH. 
PERFECT VOOR HET WERK.

MARTOR-KAARTMESSEN

› Kleine, behendige messen voor eenmalig gebruik

› Experts voor folie, papier etc.

› Ergonomische handgrepen van kunststof

› Veilig verborgen mesje

› GS-markering voor geteste veiligheid

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op ons
servicenummer +49 212 73870-0

CONTACT EN SERVICE
Wat onze snij-oplossingen nog veiliger maakt?
Ons advies. Wij staan altijd voor u klaar en
helpen u met toepassingsvoorbeelden,  
opleidingsmateriaal en natuurlijk ook graag 
persoonlijk advies.
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MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany 
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com
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