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 INOX MARKERINGSSTROOKJES

Markeringssysteem voor de  
meest extreme toepassingen

Werken met SES-STERLING 

Een globale leverancier 
 
SES-STERLING is een producent met zes productiecentra 
binnen een straal van 50 km. Meer dan 25.000 productrefe-
renties in onze catalogus zorgen ervoor dat wij aan al de 
noden van onze klanten kunnen voldoen. Bovendien beschik-
ken wij over heel wat producten in stock waardoor wij snel 
kunnen leveren. 
 

Al 90 jaar een vakkundige partner 
 
SES-STERLING is een familiebedrijf dat in 1928 werd opge-
richt door Ernst Hess. Dankzij onze jarenlange expertise kun-
nen wij voortdurend innoveren en onze productiemiddelen 
zelf ontwikkelen. Daarvoor doen wij beroep op ons laborato-
rium, onze afdeling onderzoek en ontwikkeling, en een afde-
ling die instaat voor de opstart van de productie van nieuwe 
producten. 
 

Een betrokken leverancier 
 
Onze productie is 100 %  “Made in France”. Deze lokale  
verankering is een bewuste strategie. Wij zijn zelfs partner 
van onze regio met het merk Alsace en van onze stad Saint-
Louis met een aangelegd park. 



H F
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Soorten tekens: Alfanumerieke tekens, symbolen en 
logo's (op aanvraag)

Alfanumerieke tekens en karakters

Strokenlengte: 46, 58, 82, 106 en 176 mm Variabele staaflengte volgens tekst

Strokenhoogte: 10 mm 

14 mm

10 mm voor 1 lijn 

14 mm voor 1 of 2 lijnen

Aantal letters: Afhankelijk van de lettergrootte Van 1 tot 25 letters op 1 of 2 lijnen

Lettergrootte: Afwijkende afmetingen mogelijk 4,2 mm

Verpakking : gebundeld of op plakfolie

Verpakking : gebundeld of op plakfolie

Vlak Verhoogd

INOX MARKERINGSSTROOKJES 
Markering volgens aanvraag met LASER of GESTANST

MARKERING VAN KABELS, DRADEN EN 
LEIDINGEN IN EXTREME OMGEVINGEN

Permanente markering : onuitwisbaar, onvervalsbaar, altijd identificeerbaar

SES-STERLING heeft een aantal spantangen speciaal voor 

de montage van INOX-BALL-QUICK 

kabelbinders, hiermee kunt u nauwkeurig spannen, trekken, 

snijden. 

Onze spantang K111 (A) manueel trekken en snijden. 

Onze spantang RR-G01 (B) spannen en automatisch snijden 

met instelbare spanning.

Speciale gereedschap

Bevestiging met onze INOX-BALL-QUICK kabelbinders, 

breedte tot 7,9 mm, voor platte of verhoogde bevestiging op 

kabels, draden en leidingen.

Te gebruiken in extreem moeilijke omgevingen 
 

De INOX strookjes zijn speciaal te gebruiken in ruwe omgevingen, corrosieve atmosfeer of plaatsen waar een 
hoge vuurbestendigheid gevraagd is zoals :

Voor een permanente markering die onuitwis-
baar, onvervalsbaar en altijd identificeerbaar is. 
De strookjes kunnen via twee verschillende 
technieken gegraveerd worden.  
► De gestanste markering zorgt voor een 

goed leesbare tekst, ook wanneer deze met 
vuil bedekt is. 
Zijn relief blijft onveranderd zichtbaar. 

► De  markering met laser biedt een hoge 
nauwkeurigheid met de mogelijkheid grote, 
kleine en vette letters te gebruiken en het  
invoegen van logo’s of beelden.

INOX stroken

INOX laser markering

INOX  gestanste markering

Laser markering Gestanst

Materiaal: Roestvrij staal 316

Gebruikstemperatuur: -80 tot +500°C

Specificaties: 
Goede weerstand tegen zuren en chemische producten brandvast  

uitstekende weerstand tegen veroudering, bestendig. 

Graveren of stansen mogelijk vanaf computerbestanden.

type artikelcode
INOX LASER 0380 0225 000

22

58

65

106

42

82

10

46

140

176

1L 1-15CAR 0380 0825 000 1 1...15

1L 16-25CAR 0380 0826 000 1 16...25

2L 1-15CAR 0380 0827 000 2 1...15

2L 16-25CAR 0380 0828 000 2 16...25

type artikelcode
aantal  
lijnen

aantal  
letters/lijn

- Chemische en petrochemische  

  industrie 

- Offshore-boorplatformen 

- Scheepswerven 

- Spoorwegen 

- Mijnbouwindustrie 

- Agro en voedingsindustrie

Andere verzoeken, neem contact met ons op
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