
Uniwersalny łącznik wielokrotnego użytku 



Pewny sukces 
Firma wolfcraft oferuje nową i innowacyjną  gamę 
produktów  All Flex przeznaczonych do szybkiego 
mocowania  –  stosownie do indywidulanych potrzeb! 
 
 nowe 
 innowacyjne 
 trwałe 
 specjalny wzór wolfcraft  
 specjalnie oparcowana formuła tworzywa sztucznego 
 
Idealne artykuły typu cash & carry stworzone z myślą o 
ekspozycji dodatkowaj w Państwa punkcie sprzedaży! 
 
 

Rynek 

Wszyscy to znamy: 
 
Czy to w gospodarstwie domowym, warsztacie, ogrodzie  czy 
też podczas prac  renowacyjnych zachodzi potrzeba szybkiego 
zamocowania jakiegoś przedmiotu lecz nic, co pomogło by nam 
w tym zadaniu nie znajduje się akurat pod ręką.  Nic, dzięki 
czemu dokonamy łatwego, tymczasowego mocowania… 
Od dziesięcioleci na rynku dostępne są standardowe łączniki 
do przewodów.  Mimo iż wykazują wysokie właściwości 
mocujące, cechują je pewne wady: 
- Jednorazowe zastosowanie. Usunięcie łącznika wiąże się 

z jego zniszczeniem. 
- Brak elastyczności; otwieranie i zamykanie odbywa się 

wyłącznie w jednym kierunku. 
- Ze względu na niską jakość tworzywa, z którego są 

wykonane z czasem stają się porowate, co w rezultacie 
prowadzi do ich rozerwania. 
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All Flex 
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Funkcje 
 Maksymalny zacisk 

 Uniwersalne obszary zastosowań 

 Mocny trzon z drutu 

 Specjalnie opracowana formuła z tworzywa 
sztucznego zapewnia maksymalną elastyczność 
oraz długą żywotność produktu 

 O długości od 30 cm włączając pętlę do 
zawieszania  

 Dostępny w 6 długościach i różnych kolorach 
(czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym, 
szarym, czarnym)  



Merchandising 
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Display 
 Kartonowy display z uprzednio zapakowanym 

towarem   

 Wymiary: 1,50  x 0,45 x 0,5 m 

 Rozpakuj, postaw w wybranym  punkcie 
sprzedaży  i gotowe 

 Zawiera przykładowy łączik bez opakowania 

 Kod QR  kierujący do video o produkcie 

Nr Art. Opis EAN Op. Zb. Op. Zb. 
Display 

Op. Zb. 
Clip Strip 

8816000 2 All Flex 12 cm 4006885881600 10 50 12 

8817000 2 All Flex 24 cm 4006885881709 10 50 12 

8818000 2 All Flex 30 cm 4006885881808 10 20 12 

8819000 2 All Flex 45 cm 4006885881907 10 20 12 

8820000 2 All Flex 60 cm 4006885882003 10 20 12 

8821000 2 All Flex 80 cm 4006885882102 10 20 12 

8167000 1 Display All Flex 4006885816701 1 

Ekspozycja 
 w pobliżu kasy 

 dział ogród/na zewnątrz sklepu 

 dział z urządzeniami elektronicznymi/ 
akcesoriami 

 dział z artykułami takimi jak łańcuchy, liny itp. 

 dział z narzędziami ręcznymi (ściskami) 

 strefa drive-in  
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