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1. PISTOLEN 

503 S  Standaard formaat werkt met ALLE standaard NIE-

TEN (dus ook vd concurrentie) 

503 SL Super long voor bijvoorbeeld tapijten 

503 X Extra fijn voor ondergoed, kousen, fijne stoffen 

503 XL Extra long fijn voor meerdere lagen van delicate stoffen 

101 Fasbanok voor Fasloop nietjes, zitten op een strip 

 

S, SL, X  en XL slaat op de naald 

Het ‘neusje’ van de naald moet door het product zitten (het plat blokje van de textielpin zet zich na-

dien recht) 

 

2. NIETEN 

Standaard nieten - USN  

Kwaliteit = nylon (N) = extra strong   jeans, dikke stoffen  

Afmetingen : 15 mm, 20, 25, 35, 50, 65   = lengte van de nieten 

Code magazijn : 6115, 6125, ... 

Aantal per doos : 10.000 stuks 

Standaard nieten - USP 

Kwaliteit = polypropyleen = PP = goedkoper  dunne stoffen, sjaaltjes 

Afmetingen : 15, 25, 40, 50, 65 (soms verschillend van USN !!) 

Code magazijn : 6025, 6040, … 

Aantal per doos : 5.000 stuks 

Zware nieten - USN GREEN: bv voor vleeesindustrie 

PL niet 25 mm USN green 

Code magazijn : N6825 GR 

Verpakking nieten : 

Nylon dozen ALTIJD per 10.000 stuks 

Standaard (PP) ALTIJD per   5.000 stuks 

Aan de hand van de hoeveelheid per doos kan je ook weten welke kwaliteit de klant bij ons 

afneemt.  
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2. NIETEN -  vervolg 

Extra fijne nieten - UXN  

Kwaliteit = nylon (N) = extra strong   ondergoed, handschoenen, kousen  

Afmetingen : 15 mm, 20, 25, 35, 50, 65   = lengte van de nieten 

Code magazijn : 6315, 6320, ... 

Aantal per doos : 10.000 stuks 

Extra fijne nieten - UXN T-END  

Kwaliteit = nylon (N) = extra strong   ondergoed, handschoenen, kousen  

Afmetingen : 5 mm, 7 en 11    = lengte van de nieten 

Code magazijn : 6205, 6207, ... 

Aantal per doos : 10.000 stuks 

Extra fijne nieten - UXP 

Kwaliteit = polypropyleen = PP = goedkoper   dunne stoffen, sjaaltjes 

Afmetingen : 15 mm, 20, 25, 35, 50, 65  

Code magazijn : 6215, 6220, … 

Aantal per doos : 5.000 stuks 

 

3. LUSSEN 

Secur-a-tach (de opening van de lus kan niet aangespannen worden, dicht is dicht) 

Secur-a-tach - Banok LOX NYLON  

Kwaliteit = nylon (N)     

Afmetingen : 3 inch (70 mm), 5 inch (125 mm), 9 inch (225 mm)     

Code magazijn : N6403, N6405, N6409 ... 

Aantal per doos : 5.000 of 10.000 stuks 

Secur-a-tach—Banok E-LOX PP (goedkoper) 

Kwaliteit = PP  3inch (75 mm), 5 inch (125 mm), 9 inch (225 mm)  

Afmetingen : 3 inch, 5 en 9 
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3. LUSSEN -  vervolg 

Secur A-tie (de opening van de lus kan WEL aangespannen 

worden) 

Benaming Banok  BF150 

Kwaliteit = nylon (N)     

Afmetingen : enkel in 6 inch (150 mm)   

Is voor vb meubilair 

 

4. Hook pins 

Textielpin met haak in nylon (voor kousen etc) 

 

5. Fasloop nietjes (horen bij Fasbanok pistool) 

Deze zitten op een strip, worden automatisch gesloten en maakt een lus 

Kwaliteit = nylon (N)     

Afmetingen : 80mm en 130mm 

Code magazijn : 6361 

 

6. ITO-loop touwtjesnieten (horen bij Fasbanok pistool) 

Deze zitten op een strip, worden automatisch gesloten en maakt een lus 

Kwaliteit = touw     

Afmetingen : 80mm en 130mm  

Code magazijn : N6363 is wit 80 mm, N6364 is zwart  80mm,  

  N6365 is wit 130mm, N6366 is zwart 130 mm 

 

7. Naalden  

Naald Banok Fasbanok 101 - N6370 

Naald Banok Z—super fine - N6701 
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