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Admiral Cable Wrap®
Vanaf vandaag kunt u eenvoudig alle snoeren
en kabels bundelen dankzij de Admiral Cable
Wrap®. Door een slimme inrijgmethode van
de band rondom de kabel zitten de bandjes
zodanig vast dat verlies hiervan tot het
verleden behoort. Het openen en sluiten van
de kabelband gaat snel en eenvoudig. Schrijf
uw naam op het tekstvlak en de kabels blijven
jarenlang herkenbaar als uw eigendom.

Admiral Cable Wrap®
From now on you can simply bundle all
cables and flexes thanks to the Admiral Cable
Wrap®. Thanks to a smart lacing method,
the wraps are fixed to each cable as firm
as a rock. Opening and closing the Admiral
Cable Wrap® is fast and simple. Write your
name down in the text space and it will be
recognisable as your property for years.

Diverse lengtes en kleuren
De Admiral Cable Wrap® is leverbaar in 3 verschillende lengtes
om zo elke bundeldiameter te kunnen samenbinden. Daarbij
is elke lengte ook nog eens in 8 kleuren leverbaar. Gebruik de
verschillende kleuren om de diverse lengtes van een kabel te
herkennen of gebruik één kleur als uw eigen herkenningskleur.

Different lengths and colours
The Admiral Cable Wrap® can be supplied in 3 different
lengths in order to be able to make bundles of every diameter.
Moreover, each length can also be supplied in 8 colours. Use
the various colours to recognize the various lengths of the
cable or use each colour to recognize the various cable types.

Uitgekiend ontwerp
De Admiral Cable Wrap® bestaat uit een zogenaamd lus- en
een haakdeel. Samengedrukt vormen deze een treksterke
verbinding. Het haakdeel van de band is 180 graden gedraaid
ten opzichte van het lusdeel. Daarbij is het haakdeel zodanig
van lengte dat een prima verbinding ontstaat om een
kabelbundel langdurig en stevig te omsluiten. De lengte van dit
haakdeel heeft ook als voordeel dat de Admiral Cable Wrap®
niet ongewenst in elkaar gaat klitten als deze los langs de
kabel hangt.

Smart design
The Admiral Cable Wrap® consists of a so-called strap and
hook part, which together form a pull proof connection.
The hook part of the wrap is rotated 180 degrees with
respect to the strap part. Moreover, the hook part has such a
length that a perfect connection is created to wrap a bundle
of cables firmly and for a long time. Another advantage
of the length of the hook part is that the Admiral Cable
Wrap® will not get tangled when it is not connected.
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Kies de juiste Cable Wrap®
Door de verschillende lengtes is het mogelijk om
kabelbundels van 20 t/m 90 mm te bundelen. Hierbij
is rekening gehouden met een oplopende diameter van
de kabel. Om de juiste Admiral Cable Wrap® te kiezen,
dient u te beseffen dat twee maten belangrijk zijn:
•
de diameter van de kabel
•
de diameter van de bundel
Zie onze website hoe u tot de juiste lengtebepaling kunt komen.

Choose the right Cable Wrap®
Thanks to the different lengths it is possible to bundle a
bundle of cables from 20 – 90 mm, taking into account
a rising diameter of the cable used.
To choose the correct Admiral Cable Wrap®, you
should keep in mind that two sizes are important:
•
the diameter of the cable
•
the diameter of the bundle
At our website you can see which length should be used.

Toepassingen
Entertainment en industrie:
•
voor microfoon-, signaal- en stroomkabels etc.
Kantoor:
•
bundelen van computerkabels, snoeren etc.
Huis en tuin:
•
voor TV-snoeren, computerkabels, tuinslangen,

Applications
Entertainment industry:
• for microphone-, signal- and power supply cables etc.
Office:
• to bundle the computer cables, flexes etc.
Home and garden:
• for TV flexes, computer cables, garden hoses etc.

Kenmerken Admiral Cable Wrap®
•
Eenvoudig in gebruik
•
Vast om een kabel
•
3 verschillende lengtes (26, 38 en 55 cm)
•
8 verschillende kleuren voor sortering en herkenning
(blauw, bruin, geel, groen, oranje, rood, wit en zwart)

Features of the Admiral Cable Wrap®
• Easy to use
• Firm bundle of cables
• 3 different lengths (26, 38 and 55 cm)
• 8 different colours for sorting and recognition (blue,
brown, yellow, green, orange, red, white and black)

Exportverpakking
Per kleur en lengte verpakt in omdoos. Hierin zitten
200 Cable Wraps®.

Exportpackage
Each box contains 200 Cable Wrap®
of one single colour and size.

Displaymateriaal
Een ophangbord met 12 haken biedt u een prima display.
Plaats twee borden naast elkaar en u kunt het gehele
assortiment tonen. Hiervoor is tevens een carrousel leverbaar.

Displaymaterial
A displayboard with 12 hooks, offers you great display
opportunities. Place two boards next to each other to display
the total range. For this purpose a carrousel is also available.

Voor elke verkoopwens
is een samenstelling te
bepalen van aantal en kleur.
kleur/ colour

wit
geel
groen
blauw
oranje
bruin
zwart
rood

white
yellow
green
blue
orange
brown
black
red

For every saleswish is it
possible to make a varariy
of quantity and colour
Maten/sizes

26
38
55

cm
cm
cm

Dealer adres/ Dealer address:
Admiral Cable Wrap® is a registred trademark

Admiral Lighting

7545 PR Enschede

tel: +31 (0)53 4320 644

email: info@admirallighting.nl

Josink Kolkweg 18

Nederland/ the Netherlands

fax: +31 (0)53 4301 201

www.admirallighting.nl

