
DELTEC TAPE GAFFER

Goedkoop is duurkoop, dat weet elke vakman. Maar bij het gebruik van tape wordt 

vaak nog geselecteerd op prijs en vaak wordt tape nog gezien als een bijproduct 

zonder al te veel waarde. Die opvatting staat haaks op het imago van de vakman uit de 

entertainmentbranche, die werkt met prijzige apparatuur. “Wij willen daarom met de 

introductie van een hoogwaardige tape, Deltec Tape Gaffer, bij de vakman een omslag in 

denken creëren”, zegt productmanager Koen Bollen van Deltec Tape.

‘OMSLAG IN DENKEN’
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Deltec Tape is een toonaangevende firma in de tape-
markt. Met name in de bouw-, automotive- en indu-
striebranche is Deltec Tape een veelvoorkomende 

naam. Deltec Tape heeft ambitie en wil verder en dus heeft 
de firma haar assortiment uitgebreid met kwalitatief hoog-
waardige tapes, speciaal voor de entertainmentbranche. 
Niet één type tape voor diverse toepassingen, maar ver-

schillende typen tapes voor alle toepassingen. Een waarde-
vol en onderscheidend vermogen dat Deltec Tape biedt ten 
opzichte van de marktleidende firma’s. 

LICHT- EN GELUIDSINDUSTRIE
Door goed te luisteren naar de ontwikkelingen binnen 
de entertainmentbranche, heeft Deltec Tape haar assorti-
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• De hoogste kwaliteit 

• Grootste scala aan kleuren en afmetingen 

• Compleet assortiment en uit voorraad leverbaar

• Eenvoudig met de hand te scheuren

• Geen lijmresten of beschadigingen

• Gegarandeerd besparen 
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ment uitgebreid en lanceert het nieuwe innovatieve 
producten. De klachten over de standaard bestaande 
Gaffertapes in de markt, waren reden voor Deltec 
Tape om op zoek te gaan naar kwalitatief hoogwaar-
digere tapes. Dit heeft geresulteerd in de introductie 
van een compleet nieuwe lijn voor de entertain-
mentbranche. Een hoge kwaliteit Gaffertape met een 
natuurrubber lijmlaag, speciaal ontwikkeld voor 
gebruik binnen de licht- en geluidsindustrie. Deltec 
Tape Gaffer is in te zetten van hele zware toepas-
singen tot aan openluchtevenementen, want de 
Gaffertape is bestand tegen water, olie en mechani-
sche beschadiging. De tape laat geen lijmresten en/of 
beschadigingen achter, is eenvoudig te scheuren met 
de hand en dus erg gebruiksvriendelijk. 

STERKHOUDER
Een toonaangevende firma binnen de entertain-
mentbranche is Purple Group B.V. uit Schijndel. Het 
bedrijf is sinds januari 2014 afnemer van de Deltec 
Tape Gaffer. Purple Group B.V. faciliteert onder 
andere festivals, dance- en bedrijfsevents, maar ook 
theatervoorstellingen behoren tot de dagelijkse werk-
zaamheden. Tevens verhuurt Purple Group allerlei 
apparatuur en meubels voor feestjes en partijen. “Wij 
van Purple Group vinden het enorm belangrijk met 
wat voor tape er wordt gewerkt. Het zijn de randvoor-
waarden die geregeld moeten zijn. Het bevestigen 

van kabels, vloerendelen, apparatuur en dergelijke 
is in onze ogen van groot belang. Enerzijds voor de 
veiligheid van bijvoorbeeld artiesten en bezoekers. 
Anderzijds ter bescherming van de materialen, want 
in deze branche wordt met heel dure apparatuur 
gewerkt. Daarbij hoort ook hoge kwaliteit tape en 
daar kiezen wij voor”, vertelt Joyce Cooijmans van 
Purple Group. “Wij vinden het belangrijk dat de tape 
makkelijk in gebruik is, daarbij vinden we het fijn 
om te kunnen kiezen uit verschillende afmetingen 
en kleuren en zijn we blij met de snelle levertijden. 
Hierdoor zijn we flexibel en hebben we geen onnodig 
hoge (kostbare) voorraad aan hoeven leggen. Het 
grote kleurenscala van Deltec Tape vinden wij ook 
een pluspunt.”

OVERTUIG UZELF!
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die Deltec 
Tape u kan bieden? Overtuig uzelf en vraag een 
gratis monsterrol of de entertainmentcatalogus van 
Deltec aan! Kijk op www.deltectape.nl/entertain-
ment, mail naar info@deltectape.nl of bel 0413-244482 
voor meer informatie. Diverse grote namen in de 
licht- en geluidsindustrie gingen u al voor! 
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