Nẹp siêu thị
Thuộc tính

Nẹp băng dính hai mặt

Kích thước:

Chiều dài (mm)
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1000
650

Chiều rộng (mm)
30
43
50
60
70
80
90
43
43

Màu sắc :
Xanh blue.
 Xanh green.
 Trắng sữa.
 Trong suốt.
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm lên kệ
hàng hóa siêu thị, nhà xưởng.

Với chất liệu nhựa PVC. Sản phầm nẹp gắn bảng
tên siêu thị có độ dẻo,băng dính hai mặt và không
bị gãy trong quá trình sử dụng. Việc thay tháo
bảng giá cũng rất dễ dàng.
Đơn vị tính : Chiếc
Mã SP: NST001

TEL: 024.35816525
CSKH : 0911036691- 0911035691 (zalo/sms/call)

noibaico.com.vn

Thuộc tính

Nẹp số 7

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1000- 1200
o Chiều rộng : 40
o Chân : 25
Màu sắc: Trong suốt,
Chất liệu: nhựa PVC, dẻo
Công dụng: Với thiết kế chữ L có băng dính bên trên.
Hay còn gọi là nẹp số 7 nên dễ dàng cài tên, thông
tin, giá thành sản phẩm lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu
thị.

Mã SP: NST002
Đơn vị tính: Chiếc
Giá thành: Liên hệ

Tel :

024 3581 6525
CSKH: 0911035691 – 0911036691 (zalo/sms/call)

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp chữ L chân dưới

Kích thước : mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài : 1200 (cắt yêu cầu KH)
o Chiều rộng: 40
o Chân: 25
Màu sắc: trong suốt.
Chất liệu :Nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị. Bên dưới chân có
băng dính dán cố định nẹp.
Đơn vị tính : Chiếc
Mã SP: NST003

Thuộc tính

Nẹp chữ S

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài:1200
o Chiều rộng: 35
o Chân móc : 20
Màu sắc : Trong suốt
Chất liệu : Nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên thông tin, giá thành sản phẩn
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST 004

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp chữ N

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài : 1200
o Chiều rộng : 44
o Chân móc : 30
Màu sắc: Trong suốt
Chất liệu: Nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên., thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị…
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST005

Thuộc tính

Nẹp kính chân trên vuông góc và nghiêng

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200
o Chiều rộng: 40 - 43
o Chân kẹp: 10 – 15 – 18
Màu sắc: trong suốt, trắng xanh
Chất liệu : Nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm lên
kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST006

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp kính chân dưới

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200
o Chiều rộng: 40
o Chân kẹp : 10 – 15
Màu sắc : Trắng trong, trắng sữa
Chất liệu: nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên , thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP : NST007

Thuộc tính

Nẹp kính chân giữa

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200
o Chiều rộng: 40
o Chân kẹp: 10
Màu sắc: Trắng trong, trắng sữa
Chất liệu: Nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST008

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính
Nẹp gỗ chân dưới
Kích thước : mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200
o Chiều rộng: 40
o Chân kẹp: 22- 25- 30
Màu sắc : Trắng trong, trắng sữa
Chất liệu: Nhựa PVC dẻo
Công dụng : Cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính : Chiếc
Mã SP: NST009

Thuộc tính

Nẹp gỗ chân giữa

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài : 1200
o Chiều rộng : 40
o Chân kẹp : 18 – 20
Màu sắc : Trắng trong, trắng sữa.
Chất liệu : Nhựa PVC dẻo
Công dụng : Cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST010
Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp gỗ chân giữa có chắn

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài : 900 – 1200
o Chiều rộng: 50
o Chân kẹp: 15- 22 – 25
Màu sắc: trắng sữa, trong suốt.
Chất liệu : nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành
sản phẩm lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính : Chiếc
Mã SP : NST011

Nẹp kệ sắt có chắn

Thuộc tính
Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200
o Chiều rộng: 45
o Chân dài : 12
Màu sắc : vàng, xanh green
Chất liệu: nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành
sản phẩm lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị
Đơn vị tính : Chiếc
Mã SP: NST012

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp chân móc chữ C

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200- 980
o Chiều dài: 43
o Chân móc: 30
Màu sắc: trong suốt, trắng sữa.
Chất liệu: nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành
sản phẩm lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị
Đơn vị tính: Chiếc
Mã sp: NST013

Thuộc tính

Nẹp chân móc chữ C có chắn

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài : 1200
o Chiều rộng : 40
o Chân móc: 20
Màu sắc : xanh blue , trắng sữa
Chất liệu : nhựa PVC dẻo
Công dụng : Cài tên, thông tin, giá thành sản
phẩm lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc.
Mã SP: NST014

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp chân móc ngoài

Kích thước : mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200
o Chiều rộng: 42
o Chân móc: 34
Màu sắc: trong suốt
Chất liệu: nhựa PVC dẻo
Công dụng : Cài tên, thông tin, giá thành sản
phẩm lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính : Chiếc.
Mã SP: NST015

Thuộc tính

Nẹp chân móc có chắn

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài : 1200
o Chiều rộng: 40
o Chân kẹp : 27 – 32
Màu sắc : trắng sữa
Chất liệu: nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên , thông tin, giá thành sản
phẩm lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính : Chiếc.
Mã SP: NST016

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp gỗ

Kích thước :mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200
o Chiều rộng: 55 - 60
o Chân móc : 15 - 20
Màu sắc : trắng trong
Chất liệu: nhựa PVC dẻo
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST016

Thuộc tính

Nẹp chữ T

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 60 – 80
o Chiều rộng 40
Màu sắc: nâu, trắng sữa, trong suốt
Chất liệu : nhựa PVC
Công dụng: cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST017

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Bảng tên kẹp gỗ

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 100
o Chiều rộng: 60
o Chân móc: 20
Màu sắc: trắng trong, xanh, đỏ.
Chất liệu: nhựa PVC
Công dụng: cài tên , thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc.
Mã SP: NST018

Thuộc tính

Thẻ treo có khuy bấm

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 100- 160
o Chiều rộng: 55- 100
Màu sắc: trong suốt, trắng sữa
Chất liệu: nhựa PVC dẻo
Công dụng: cài tên, thông tin, giá thành sản phẩm
lên kệ hàng hóa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST019
Tel: 024.35816525

Mobi : 0911035691 – 0911036691 (zalo,
sms, call)
Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp dẹt có nam châm

Kích thước: mm (theo yêu cầu SLL)
o Chiều dài: 1200
o Chiều rộng: 42
o Nam châm: 27
Màu sắc: trong suốt.
Chất liệu: nhựa PVC dẻo
Công dụng: cài tên, thông tin, giá thành sản
phẩm lên kệ hàng hòa nhà kho, siêu thị.
Đơn vị tính: Chiếc
Mã SP: NST020
Thuộc tính

Bảng Bankan A4 có chân đế

Bảng Bankan có chân đế bao gồm :
 Chân đế
 Bảng A4
Kích thước chân đế:
o Chiều cao : 400 ~ 600
o Chiều dài:210
o Chiều rộng : 160
Màu sắc:
 Chân đế: màu bạc
 Bảng A4: xanh, vàng, đỏ
Đơn vị tính: cái
Mã SP: BGA401

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp tam giác

Kích thước: mm (theo yêu cầu khách hàng SLL)


Chiều dài: 1200



Chiều rộng: 27



Chiều cao: 30



Chân gài: 7

Màu sắc: trong suốt
Công dụng: cài tên, thông tin, giá thành sản
phẩm lên kệ hàng hòa nhà kho, siêu thị.
Mã SP: NST021

Thuộc tính

Nẹp móc chữ P

Kích thước: mm ( theo yêu cầu SLL)


Chiều dài: 1200



Chiều rộng: 43



Chân móc: 8

Màu sắc: Trong suốt
Công dụng: cài tên, thông tin, giá thành sản
phẩm lên kệ hàng hòa nhà kho, siêu thị.
Mã SP: NST022

Chân kẹp bảng 01

Thuộc tính
Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Kích thước: mm
o Chiều cao: 170
o Chân kẹp bảng: 85
o Chân kẹp dưới : 23mm
Màu sắc: đen , trắng
Chất liệu: nhựa
Đơn vị tính : cái
Mã SP: CKB001

Thuộc tính

Chân kẹp bảng 02
Kích thước :mm

o Chiều cao : 160
o Chân kẹp bảng : 80
o Chân kẹp dưới: 20
Màu sắc : trong suốt
Chất liệu : nhựa PVC
Đơn vị tính: cái
Mã SP: CKB002

Chân kẹp bảng 03

Thuộc tính

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội

Page 14

noibaico.com.vn

Kích thước: mm
o Chiều cao: 110
o Chân kẹp bảng : 80
o Chân kẹp dưới : 20
Màu sắc : trong suốt
Chất liệu: nhựa PVC
Đơn vị tính : cái
Mã SP: CKB003

Thuộc tính

Chân kẹp bảng 04
Kích thước: mm

o Chiều cao: 180
o Chân kẹp bảng : 55
o Chân kẹp dưới : 23
Màu sắc: đen , trắng sữa, xanh blue.
Chất liệu: nhựa
Đơn vị tính : cái
Mã SP: CKB004

Case A4 viền nam châm

Thuộc tính
Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Card case A4 Magnet (nam châm)
Khác với card case thông thường vỏ nhựa trong
suốt mà mọi người hay sử dụng để đeo dây. Card
case A4 có nam châm được thiết kế khác hơn một
chút.
- Chất liệu nhựa PVC trong suốt
- Viền được bao quanh bởi khung nhựa dày chống
tĩnh điện.
- Mặt sau được dán 1 tấm nam châm dẻo. Giúp
chúng ta dán, dính lên bề mặt bảng từ hoặc kim
loại, dính vào bề mặt tiếp xúc mỏng giúp chúng ta
loại bỏ đi việc sử dụng dây treo.
- Màu sắc viền: Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ
- Kích thước: khổ A4 (297 x 210mm)
Đơn vị tính: Cái
Mã SP: BA4001
Mobi/Zalo: 0911035691- 0911036691
Tel: 024.35816525.

Thuộc tính

Khung bảng tên + giá treo

Trên khung bảng giá có sẵn bộ số ( 6 số) số
và đơn vị ( Đ/Kg, Đ/lít, Đ/gam…) để nhân
viên siêu thị có thể dễ dàng thay đổi giá cả
niêm yết và phù hợp với nhiều loại mặt hàng
có mức giá khác nhau.
Khung bảng giá được trưng tại khu vực các
quầy bằng chân đế bảng giá siêu thị, bằng
móc treo bảng giá siêu thị hoặc bằng các loại
kẹp wobbler phù hợp.
Kích thước: Khổ A4 (297x210mm)
Màu sắc: Xanh blue, xanh green, đỏ, đen,
vàng, trắng…
Đơn vị tính: Cái.
Mã SP: BA4002
Khung bảng A4 chân kẹp nam châm

Thuộc tính

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội

Page 16

noibaico.com.vn

Khung bảng A4 chân kẹp nam châm
Khung nhựa POP có khe rãnh cài chân kẹp và cài
thông tin vào bảng. Khung bảng A4 được trưng tại
khu vực giá kệ nhà kho, siêu thị hoặc bằng các loại
kẹp wobbler phù hợp.
Chân kẹp có nam châm siêu bền, lực bám dính
chắc. Dễ dàng tháo dỡ và di chuyển tái sử dụng.
Kích thước: Khổ A4 (297*210mm)
Màu sắc: Xanh, trắng, vàng, đen.
Một bộ gồm có: Khung A4, sheet PVC, chân kẹp
nam châm.
Chân kẹp: kẹp ngang 180°, kẹp đứng 90°.
Đơn vị tính: Bộ.
Mã SP: BA4003
Mobi/Zalo/SMS: 0911035691 – 0911036691
Tel: 024.35816525.

Cài giá chân đế nam châm

Thuộc tính

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Mô tả: Bề mặt đế có băng keo 2 mặt và nam châm
chịu lực, có sức bam chắc chắn. Kích thước nhỏ
gọn. Điều chỉnh mọi phương hướng phù hợp xoay
180°
Công dụng: Cài tên, giá thành thông tin sản phẩm
lên kệ hàng hóa….
Dễ dàng di chuyển, tái sử dụng.
Màu sắc: Trắng
Đơn vị tính: Cái.
Mã SP: CNC001

Thuộc tính

Khung POP chân kẹp đế nam châm

Khung POP A4, A5, A6 chân kẹp đế nam châm
Mô tả: Bề mặt đế có băng keo 2 mặt và nam châm
chịu lực, có sức bam chắc chắn. Kích thước nhỏ
gọn. Điều chỉnh mọi phương hướng phù hợp xoay
360°
Công dụng: Cài tên, giá thành thông tin sản phẩm
lên kệ hàng hóa….
Dễ dàng di chuyển, tái sử dụng.
Màu sắc: Trắng
Đơn vị tính: Bộ (Khung POP, chân kẹp, sheet
PVC)
Mã SP: CNC002

Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Nẹp cài giá siêu thị cho thanh thẳng đứng

Nẹp cài giá siêu thị cho thanh thẳng đứng.
Kích thước: mm
Chiều dài: 70
Chiều rộng: 43
Màu sắc: trắng sữa.
Công dụng: Cài tên, thông tin, giá thành lên kệ sản
phẩm, hàng hóa, nhà kho…
Đơn vị tính: Cái
Mã SP: NST023

Thuộc tính

Kẹp nhựa cài giá Mini có băng keo 3M

Kẹp nhựa cài giá Mini có băng keo 3M
Kích thước:
Chiều dài: 11
Chiều rộng: 26
Chân kẹp: 8
Công dụng: Cài tên, giá thành ,thông tin sản phẩm
lên kệ hàng hóa.
Băng keo 3 M cố định, dán được mọi chất liệu và
bề mặt. Kích thước nhỏ gọn phù hợp mọi loại kệ.
Đơn vị tính: Cái
Mã SP: NST024
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Thuộc tính

Khóa từ chống trộm sản phẩm cho kệ hàng

Khóa từ chống trộm sản phẩm cho kệ hàng
Kích thước: mm
Chiều dài: 39
Chiều rộng: 15 – 19
Mô tả: Bề mặt được xử lý đặc biệt, ánh sáng
vàng tỏa sáng, và bằng thép không gỉ là lâu dài.
Bên trong là một nam châm vĩnh cửu có thể sử
dụng được nhiều năm. Có ba lỗ xung quanh nó
dễ dàng tháo rời khi thanh toán.
Đơn vị tính: Bộ ( 1 mở khóa, 12 hộp khóa)
Mã SP: KCT001
Thuộc tính

Price tag. Cài giá cho thanh tròn treo kệ

Price Tag cài giá cho thanh tròn treo kệ.
Kích thước: mm
Chiều dài: 53
Chiều rộng: 12- 28
Công dụng: Cài tên, giá thành, thông tin sản
phẩm…lên kệ hàng hóa.
Đơn vị tính: Cái
Mã SP: NST025
Mobi/Zalo: 0911035691- 0911036691
Tel: 024.35816525.
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Thuộc tính

Card Case nam châm

Card Case nam châm:
Kích thước:
o Khổ A3 (420 x 297mm)
o Khổ A4 (297 x 210mm)
o Khổ A5 (210 x 148mm)
Màu sắc :






Xanh green.
Vàng
Đỏ
Xanh blue.
Cam

Mô tả: Chất liệu nhựa PVC trong suốt. Viền được
bao quanh bởi khung nhựa dày chống tĩnh điện.
Mặt sau được dán 1 tấm nam châm dẻo.
Công dụng: hỗ trợ quản lý các loại giấy tờ, tài liệu
quan trọng trong công ty. Phân loại những loại
giấy tờ khác nhau. Hiển thị nội dung rõ ràng tránh
nhầm lẫn, dễ dàng kiểm soát và bảo quản những
tài liệu quan trọng.
Thuộc tính

Card Case Mica
Card Case Mica:
Kích thước:

o Khổ A3 (420 x 297mm)
o Khổ A4 (297 x 210mm)

Màu sắc: xanh dương.
Mô tả: Chất liệu nhựa Mica. Có thể treo ngang
hoặc dọc.
Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Công dụng: hỗ trợ quản lý các loại giấy tờ, tài
liệu quan trọng trong công ty. Phân loại những
loại giấy tờ khác nhau. Hiển thị nội dung rõ
ràng tránh nhầm lẫn, dễ dàng kiểm soát và bảo
quản những tài liệu quan trọng.

Thuộc tính

Bảng chỉ dẫn chân đứng

Kích thước mặt khung :A4
Chất liệu :Hợp kim nhôm
Chân đế và cột bằng inox
Màu :Trắng
Trọng lượng :3,1 kg
Chiều cao :125cm
Biển chỉ dẫn khổ A4 một chân bằng nhôm được
thiết kế vói kiểu dáng trang nhã, chất liệu bền
đẹp và có thể tháo rời các bộ phận để di chuyển.
Bản mặt để menu kích thước A4 được làm bằng
nhôm cao cấp. Bốn cạnh xung quanh bản mặt
của biển chỉ dẫn bằng nhôm có thể lật lên, lật
xuống dễ dàng khi cần thay đổi tờ rơi, menu.
Kệ để menu khổ A4 thường được để ở trước cửa
nhà hàng, khách sạn hoặc ngay lối vào chính,
bên cạnh không gian sảnh...
Đ/C: 161 Kim Anh – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
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Thuộc tính

Card Case
Kích thước:

o Khổ A3 (420 x 297mm)
o Khổ A4 (297 x 210mm)
o Khổ A5 (210 x 148mm)
Màu sắc : trong suốt.
Mô tả: Chất liệu nhựa PVC trong suốt. Viền
được bao quanh bởi khung nhựa dày chống tĩnh
điện.
Công dụng: hỗ trợ quản lý các loại giấy tờ, tài
liệu quan trọng trong công ty. Phân loại những
loại giấy tờ khác nhau. Hiển thị nội dung rõ ràng
tránh nhầm lẫn, dễ dàng kiểm soát và bảo quản
những tài liệu quan trọng.
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