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3M™ Tattle-Tape™ U-säkerhetsremsor används av fler bibliotek än alla andra säkerhetsremsor tillsammans och erbjuder ett diskret skydd av hela samlingen, inklusive
magnetiska media. Remsorna kan snabbt avlarmas under utlåning och pålarmas helt
till sin ursprungliga nivå vid återlämning. Och de garanteras att hålla lika länge som
det material de ska skydda, förutsatt att de används inom två år efter tillverkning.

Tattle-Tape™-säkerhetsremsor DCD-2 Dessa precisionsbalanserade remsor är

Garanterad prestanda

utformade för enkelsidiga cd- och dvd-skivor. Med en enkel applikation i ett steg integreras
två remsor till ett klart filmöverdrag som förebygger borttagning och skyddar skivans yta.

3M står bakom våra
stöldskyddssystem och TattleTape™ -remsor med en 100 %-ig
prestandagaranti och även en
80 %-ig förlustreduceringsgaranti.
Din 3M-försäljningsrepresentant kan
informera om detaljerna, eller läs
mer på omslagets insida i den här
katalogen.

b T
 attle-Tape™-säkerhetsremsor B2 Ultratunna, dubbelsidiga remsor utformade för

placering mellan sidorna i böcker och tidskrifter. Den extralånga medlöparen gör det enkelt att
sätta in remsan djupt i skåran, så att den blir i det närmaste omöjlig att upptäcka.
c T
 attle-Tape™ -säkerhetsremsor B1 Enkelsidiga remsor är avsedda för inbundna

böcker. Remsor kan enkelt föras in bokryggar med kniv antingen på disken eller direkt i
hyllorna. Remsorna döljs helt.
d T
 attle-Tape™ -säkerhetsremsa R2 Appliceras med Tattle-Tape™ -applikationssystem

och är i rullformat utan medlöpare att ta bort. De matas ut automatiskt och kan appliceras på
tryckt material fem gånger snabbare än traditionella remsor.
™
e Tattle-Tape

-applikationssystem Med den här enheten kan du applicera Tattle-

Tape™-säkerhetsremsor på tryckt material tre till fem gånger snabbare än den tid det tar att
gör det för hand. Använd det i hyllorna eller bakom disken. UL-certifierad.
f T
 attle-Tape™-säkerhetsremsor DVM-1 Dessa remsor är utformade för placering

direkt på videokassetter. Remsorna döljs av en täckande etikett som kan skrivas ut med titel
eller annan information.
g Tattle-Tape™-säkerhetsremsor DAC-1 Dessa remsor är utformade för placering direkt på

ljudkassetter. Remsorna döljs av en täckande etikett som kan skrivas ut med titel eller annan
information.

3
3M Svenska
AB Biblioteksystem

191 89 SOLLENTUNA
Telefon: 08-92 21 00
Fax: 08-754 55 37

Återvinn gärna.
© 3M 2008. Med ensamrätt.
3M, SelfCheck och Tattle-Tape är
varumärken som tillhör 3M

Full 3M-systemkompatibilitet
3M™ Tattle-Tape™-remsor och
3M™-stöldskyddssystem har noga
utformats för att arbeta effektivt
som ett integrerat system. 3M
använder råmaterial av högsta
kvalitet i kombination med
statistiska
processkontrollmetoder för
att kontrollera och förbättra
tillverkningsmetoderna. Som ett
resultat av vår egen testmetod
kan 3M garantera att alla remsor
som tillverkas kommer att
fungera på den nivå som krävs
i 3M™-stöldskyddssystemet.
3M kan inte garantera att andra
tillverkares tillverkningsprocesser
eller utformning kan ge samma
prestanda som 3M-remsor, vilket
kan medföra prestandaproblem
och/eller oönskade larm.

