DÂY BUỘC
Thuộc tính

Dây dẹt 0.55mm

Đường kính lõi thép: 0.55mm
Phủ bì : 2.2mm
Khối lượng: 350g/ cuộn
Chiều dài cuộn: 100m.
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ bền cao
không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất dễ
dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể tái sử
dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và thân thiện môi
trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện điện tử,
buộc giàn hoa, trang trí cây cảnh..
Cắt ngắn theo yêu cầu SLL.
Màu sắc :







Xanh green.
Xanh Blue
Trắng
Đen
Đỏ
Vàng

Đơn vị tính : Cuộn
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Dây Oval

Thuộc Tính
Dây buộc hình Oval
Màu sắc: trắng.
Đường kính lõi thép: 0.55mm
Phủ bì : 1.5mm
Chiều dài :1000m
Trọng lượng: 3600 gr
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ
bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện
điện tử, buộc giàn hoa, trang trí cây cảnh...
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Thuộc tính
Dây Oval

Dây Oval cắt sẵn 10cm

Dây buộc hình Oval
Màu sắc: Đen.
Đường kính lõi thép: 0.55mm
Phủ bì : 1.5mm
Chiều dài :500m
Trọng lượng: 1800 gr
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ
bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện
điện tử, buộc giàn hoa, trang trí cây cảnh...

Thuộc tính
Màu sắc: Trắng
- Đường kính lõi : 0.55mm,
Phủ bì :1.5mm
Chiều dài :10cm
Số lượng: 2000c/bó
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo, lõi thép mang lại độ
bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường. Cắt ngắn tiện sử dụng .
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện
điện tử, buộc giàn hoa, trang trí cây cảnh...
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Dây tròn đường kính 0.9mm

Thuộc tính
Màu sắc: Đen, trắng.
- Đường kính lõi : 0.9mm...
- Phủ bì :1.5mm
- Chiều dài : ~ 40m
- Chất liệu: Vỏ nhựa dẻo màu đen, lõi thép mang
lại độ bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn
dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Công dụng: Dùng để buộc khay hàng, kiện
hàng,linh kiện điện tử, buộc giàn hoa, trang trí
cây cảnh,…

Thuộc tính
Dây dẹt đường kính 0.9m

Màu sắc: Đen,
- Đường kính lõi : 0.9mm...
Phủ bì :1.5mm
Chiều dài : ~40m
- Chất liệu: Vỏ nhựa dẻo màu đen, lõi thép mang
lại độ bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn
dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Công dụng: Dùng để buộc khay hàng, kiện
hàng,linh kiện điện tử, buộc giàn hoa, trang trí
cây cảnh,…
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Dây dẹt PE màu trắng

Thuộc tính
Dây buộc PE có vỏ chống tĩnh điện tiêu chuẩn
RoHs
Đường kính lõi :0.55mm
Phủ bì :~2.2mm
Chiều dài 100m
Màu sắc: đen và trắng
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ
bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện
điện tử

Thuộc tính
Dây dẹt PE màu đen

Dây buộc PE có vỏ chống tĩnh điện tiêu chuẩn
RoHs
Đường kính lõi :0.55mm
Phủ bì :~2.2mm
Chiều dài 100m
Màu sắc: đen và trắng
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ bền
cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất dễ
dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể tái sử
dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và thân thiện
môi trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện điện
tử
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Dây tròn đen 320mm

Dây tròn trắng 320m

Thuộc tính
Màu sắc: đen
Đường kính lõi thép: 0.45mm
Phủ bì : 1mm
Khối lượng: 800gr/ cuộn
Chiều dài cuộn:320m.
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ
bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn
dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện
điện tử, buộc giàn hoa, trang trí cây cảnh..

Thuộc tính
Màu sắc: trắng.
Đường kính lõi thép: 0.45mm
Phủ bì : 1mm
Khối lượng: 800gr/ cuộn
Chiều dài cuộn:320m.
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ
bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn
dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện
điện tử, buộc giàn hoa, trang trí cây cảnh..
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Dây tròn trong suốt 320m

Thuộc tính
Màu sắc: trong suốt
Đường kính lõi thép: 0.45mm
Phủ bì : 1mm
Khối lượng: 800gr/ cuộn
Chiều dài cuộn:320m.
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ
bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn
dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện
điện tử, buộc giàn hoa, trang trí cây cảnh..

Dây tròn 0.75

Thuộc tính
Màu sắc: Vàng,
- Đường kính lõi : 0.75mm...
Phủ bì :1.5mm
Chiều dài : ~60m
- Chất liệu: Vỏ nhựa dẻo màu vàng, lõi thép
mang lại độ bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột,
buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Công dụng: Dùng để buộc khay hàng, kiện
hàng,linh kiện điện tử, buộc giàn hoa, trang trí
cây cảnh,…
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Dây tròn 0.75

Thuộc tính
Màu sắc: đen ,
- Đường kính lõi : 0.75mm...
Phủ bì :1.5mm
Chiều dài : ~60m
- Chất liệu: Vỏ nhựa dẻo màu vàng, lõi thép
mang lại độ bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột,
buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Công dụng: Dùng để buộc khay hàng, kiện
hàng,linh kiện điện tử, buộc giàn hoa, trang trí
cây cảnh,…

Dây dẹt 0.75

Thuộc tính
Màu sắc: đen ,
- Đường kính lõi : 0.75mm...
Phủ bì :1.5mm
Chiều dài : ~60m
- Chất liệu: Vỏ nhựa dẻo màu vàng, lõi thép
mang lại độ bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột,
buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Công dụng: Dùng để buộc khay hàng, kiện
hàng,linh kiện điện tử, buộc giàn hoa, trang trí
cây cảnh,…
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Dây dẹt 0.75

Thuộc tính
Màu sắc: trắng,
- Đường kính lõi : 0.75mm...
Phủ bì :1.5mm
Chiều dài : ~60m
- Chất liệu: Vỏ nhựa dẻo màu vàng, lõi thép
mang lại độ bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột,
buộc, uốn dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Công dụng: Dùng để buộc khay hàng, kiện
hàng,linh kiện điện tử, buộc giàn hoa, trang trí
cây cảnh,…

Dây tròn đường kính 0.55

Thuộc tính
Đường kính lõi thép: 0.55mm
Phủ bì : 1.5 mm
Khối lượng: 350g/ cuộn
Chiều dài cuộn: 100m.
Công dụng :Vỏ nhựa dẻo , lõi thép mang lại độ
bền cao không rỉ sắt, dễ dàng cột, buộc, uốn
dẻo..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo dỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường.
Dùng để buộc khay hàng, kiện hàng,linh kiện
điện tử, buộc giàn hoa, trang trí cây cảnh..
Cắt theo yêu cầu SLL.
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Thuộc tính
Dây buộc có dao cắt 50m

Dây giấy xoắn Kraft

Dây buộc cành cây bọc nhựa dạng dẹp cuộn
50m lõi 0.5mm màu xanh.
Màu sắc: Xanh lá
- Chiêù dài: 50m
- Chất liệu: Vỏ nhựa dẻo màu xanh, lõi thép,
dạng dẹp mang lại độ bền cao không gỉ sắt, dễ
dàng cột, buộc, uốn dẻo, có dao cắt...
- Công dụng: Do mà sắc xanh lá nên dùng để
buộc dây leo, hoa kiểng rất đẹp, ngoài ra dây
thường dùng buộc bưu kiện, buộc dây điện, buộc
các vật dụng trong nhà..
Với đặc tính dây kẽm bọc nhựa hình dẹp nên rất
dễ dàng buộc chặt cũng như tháo ỡ, dây có thể
tái sử dụng nhiều lần, chịu được mưa nắng và
thân thiện môi trường..

Thuộc tính

Dây Kraft xoắn ( thừng Decor)
• Được làm bằng giấy dẻo dai.
• Sợi dây xoắn lại giúp dây thêm chắc chắn hơn.
• Màu sắc đa dạng, tươi sáng, đẹp mắt.
• Phù hợp dùng để gói quà , bó hoa, trang trí thủ
công,đồ handmade, quai túi ....
Cuộn có chiều dài : ~200m
Trọng lượng : 200gr
Đường kính: 3mm.
Cắt theo yêu cầu SLL
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Dây Kraft xoắn và ứng dụng

Dây Kraft xoắn và ứng dụng

Dây Kraft xoắn và ứng dung

Dây Kraft và ứng dụng
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Dây Kraft và ứng dụng

Dây Kraft và ứng dụng

Dây Kraft và ứng dụng

Dây Kraft và ứng dụng
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Dây kim tuyến

Thuộc tính
Dây kẽm bọc nhựa (Dây kim tuyến)
Kích thước : 270m * 4mm
Trọng lượng: 400 gr
Dây kim tuyến được sử dụng rất nhiều trong giới
hoa cây cảnh vì tính tiện dụng và thẩm mỹ của nó
- Dùng với que kẽm bọc nhựa để buộc cố định, tạo
dáng cho hoa lan, hoa hồng, cây cảnh, gói quà.
- Dùng trong cắm hoa để cố định cành hoa
- Làm đồ thủ công mỹ nghệ
- Trong trồng lan dùng để buộc cố định , cây con
khi ghép vào bang don, gỗ, chậu cảnh
Màu sắc: Xanh, tím, vàng, đỏ, trắng, xanh ,...
Cắt ngắn theo yêu cầu SLL
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0911035691 –
0911036691 - 02435816525

Dây kim tuyến

Dây kim tuyến
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