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Velcro loop 25 mm - 25 m 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Velcro adhesive hook 25 mm - 25 m 

 
Velcro hook (med kroge) med klæb på bagsiden - velegnet 

til fiksering på skinner og andre produkter, hvor man 

ønsker montering af velco 

farver: blå, sort og hvid 

dimensioner - 25 mm bred 25 m 

Varenr.: hvid: V25AHW   Blå: V25AHBL  Sort: V25AHB 

 

 

 

Velcro loop (den bløde del) til montering af f.eks. skinner og 

bandager. Kan også anvendes til at sy fast på emner. 

Fås i 3 farver - hvid, sort og royal blue 

Dimensioner 25 mm bredt - 25 m pr. Rulle 

Varenr.: Hvid: V25SLW    Blå: V25SLBL    Sort: V25SLHB 
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Velcro back to back 10 mm white 25 m 

 

 

Velcro back to back 50 mm - 25 m 

 

back to back velcro er et produkt som har hook (kroge) på 

den ene side og loop (blød) på den anden side. Dvs. at når 

man lægger end rundt om noget hæfter den på sig selv. 

Dette produkt fås i hvidt. Dimensioner 10 mm bredt - 25 m 

pr. Rulle     Varenr. Hvid: BTB-10W   Sort BTB-10B 

 

back to back velcro er et produkt som har hook (kroge) på 

den ene side og look (blød) på den anden side. Dvs. at når 

man lægger end rundt om noget hæfter den på sig selv. 

Dette produkt fås i hvidt eller sort 

dimensioner 50 mm bredt -25 m pr. Rulle 

Varenummer  Hvid: BTB-50W  - sort: BTB-50B 
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One-Wrap 10 mm sort velours + hook 25 m 

 

  

Loop tape elastic 25 mm - rulle a 25 m 

 

Elastisk velcro loop - velegnet til skinner hvor 
der ønskes en let elasticitet i monteringen - eks. 
ved ødematøse patienter. 
Fås sort, beige og hvid 
Varenr. Hvid: 35437L  sort : 35432L  beige 

35439L 

 

 

 
 

Blødt Velcro bånd - overflade som velour - med "loop" side på 

den ene side og "hook" på den anden side så båndet kan hæfte 

på sig selv. Velegnet til mindre skinner - især til fingerskinner. 

Farve: sort 

Rulle med 25 m. Varenummer 13010330 
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Loop Tape Elastic 50 mm bred – rule a 25 m 

 

Dobbeltsidet velcro loop sort 25 mm bred -
længde 25 m 

 

Super lækker tynd dobbeltsidet velvro loop sort. Har 
bløde kanter.   

25 mm bred -længde 25 m 

Varenr.: 35444L 
 

Elastisk velcro loop - velegnet til skinner hvor 
der ønskes en let elasticitet i monteringen - eks. 
ved ødematøse patienter. 
Fås beige og hvid 
Varenr. Hvid 35438l –  beige  34550l  
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Hook tape selvklæb hvid 25 mm - rulle a 25 m 

 

Hook tape selvklæb hvid 50 mm - rulle a 25 m 

 

Velcro hook hvid 25 mm bred selvklæbende 
længde pr. rulle 25 
Varenr.: 35405H 
 

Velcro hook hvid 50 mm bred selvklæbende 
længde pr. rulle 25 
Varenr.: 35414H 
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Loop tape standard 25 mm - rulle a 25 m 
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Velcro loop 25 mm bred længde pr. rulle 
25 
Varenr. Hvid 35400L sort: 35404L 

 

Kan skaffes hjem i de øvrige viste farver 


