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 PAKIRNI MATERIAL

STRETCH FOLIJA

Pridržujemo si pravico do sprememb cen in tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Dopuščamo možnost nenamernih 
napak v tisku. Za vse dodatne informacije se obrnite na kontakte na zadnji strani kataloga.
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• Mini ovijalna raztegljiva (stretch) folija za ovijanje manjših 
paketov ali za povezovanje manjših izdelkov v skupke. 

• Primerna je za zaščito izdelka pred vlago in morebitnimi 
poškodbami povzročenimi z rahlim drgnjenjem.

• Ročna ovijalna (stretch) folija za večanje stabilnosti  
produktov zloženih na palete, povezovanje izdelkov v  
skupek ali za zaščito pred odrgninami končnih izdelkov.

68652 17my standard, 500mm 3kg prozorna

6702333 23my tanjši tulec 0,3 ,500mm 3kg prozorna

6705088 23my standard,500mm 5kg prozorna - BOTT

8616 23my tulec 1,1, 500mm 5kg prozorna

8692  23my standard. 500mm 3kg črna

21138 23my standard, 500mm 5kg črna

43101 23my standard, 500mm 5kg bela

 STRETCH FOLIJA

  FOLIJA MINI

  FOLIJA ROČNA OVIJALNA STIFF TOGA

Šifra: Artikel: Barva:

9113 12my tanjši tulec 0,3 ,500mm 3kg prozorna - STIFF

Šifra: Artikel: Širina folije:
71081 mini 23my prozorna 0,31kg/ 56 kos v škatli 100mm

71046  mini 23my prozorna 0,31kg/ 48 kos v škatli 125 mm

661167  mini 23my prozorna 0,76kg/ 24 kos v škatli 250mm

Nova folija stiff nadomešča vse folije.

Šifra: Artikel: Barva:

9218 8my STIFF , 500 mm 16,00 kg prozorna -STIFF

9192 10my STIFF , 500 mm 16,00 kg prozorna -STIFF

9114 12my STIFF , 500 mm 16,00 kg prozorna -STIFF

9193 15my STIFF , 500 mm 16,00 kg prozorna -STIFF

 FOLIJA STROJNA STRETCH

430003 17my 150%, 500 mm 16,20 kg prozorna

6701499 17my 250%, 500 mm 16,20 kg prozorna

8659  23my 150%, 500 mm 16,20 kg prozorna

• Prednosti folije: večji prihranek ,večja togost pri povezavi, 
večja stabilnost palete,folija je odporna na preboje in zavzame 
manj skladiščnega prostora. Znižanje CO2  za 50%. 

• Pri kartonski embalaži večjega volumna ne upogiba stranic. Novost!
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  FOLIJA PREDNAPETA ROČNA

Šifra: Artikel: Navitje: Barva:

23671 9my 430 mm 500 m črna

6703673 7my 430 mm 600 m prozorna

6701590 10my 430 mm 300 m prozorna

  FOLIJA PREDNAPETA STROJNA
Šifra: Artikel: Navitje: Barva:

24786  9my 430 mm 3250 m črna

43246 7my 430 mm 4200 m prozorna

• Prednapeta (pre-stretch) folija za ročno ovijanje palet za 
večjo stabilnost pri transportu.

Strojna folija: Standard: Medium: Super: Power: Super power:

max. raztezek pri 23my 150% 200% 250% 300% 330%

12my 1,40 1,45 1,50 1,55

15my 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40

17my 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32

18>35my 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

  FOLIJA TUNELSKA
Šifra: 9303

Artikel: 17my 190 mm/ not. fi 38mm

Navitje: 125 m - prozorna

• Prednosti: hitro ovijanje, dvojno ojačanimi robovi, odlična 
lepljivost na notranji strani, palete se med seboj ne prijemajo, 
polovična teža in volumen odpadka, je odporna proti predrtju.

Šifra: 6703194

Artikel: 23my 250 mm/ not. fi 76mm

Navitje: 1539 m - prozorna
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Šifra: 6705277

Širina: 500 mm

Teža: za folije težke od 3-5 kg

 ODVIJALEC ZA ROČNO FOLIJO neoset

Šifra: 68505

Premer:  za premer tulca 50 mm

• Ročni odvijalec za predraztegnjeno folijo ter za folije s tanjšim 
tulcem 0,5 kg.

   ODVIJALEC ZA ROČNO FOLIJO

 OLFA NOŽ SK -10

Šifra: 68273

Barva: rumena

• Olfa varen nož SK-10 za folijo.

Šifra: 6704019

Dimenzija / teža 1340 x 23 x 5

 PODAJALNA PALICA

• S pomočjo podajalne palice lahko brez težav potisnete trak pod 
paleto. Palica je odličen pripomoček predvsem pri delu s PP 
trakovi in lepljenimi tekstilnimi trakovi.

• Odvijalec stretch folije za 5kg folijo. 
• Odvijalec je uporaben za folijo z širšim tulcem 1,6 kg ter prav 

tako za folijo z ožjim tulcem 0,5 kg.  

   NOVOST! POTISKANA STROJNA FOLIJA
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 STROJI ZA OVIJANJE

  STROJ ZA OVIJANJE PALET Z LASTNIM
  POGONOM ROBOT MS80

Šifra: 9228

Napajanje: 240 V

Teža: 180 kg

Primerna folija: ekstenzivni polietilen

Minimum velikosti palete: 700 x 900x 500 mm

Max. višina materiala na paleti: 2000 mm

Stolpec: do višine 2100 mm

• Samohodni robot MS80 za ovijanje palet je vsestranski stroj 
za palete z lastnim pogonom brez splošnih fiksnih dimenzij. 
Omogoča hitro ovijanje paletnega materiala katere koli oblike 
in teže. 

• Stroj ima 5 prednastavljenih ciklov zavijanja in ogromne  
možnosti prilagajanja ima standardno nastavitev  
z nastavljivim elektromagnetnim trenjem z nadzorne plošče.

  STROJ ZA OVIJANJE PALET RT20  
  Polavtomatski stroj RT-20 z vrtečo mizo vrhunske kvalitete,  
  namenjen ovijanju palet. Višina bremena se samodejno odčita 
  skozi fotocelico.

  Ustrezna folija:
• LLDPE
• debelina folije: 15 – 40 mikronov
• predlagana debelina: 23 mikronov
• širina: 500mm
• notranji premer tulca: 76mm
• maksimalna teža tulca: 16kg 

  Ciklli ovijanja:
• enostavni cikel – samo navzgor ali samo navzdol
• dvojni cikel
• cikel top sheet dispenser
• okrepljeno ovijanje z ročnim gumbom

Šifra: 9195

Največja teža naloga: 1200 kg

Napajanje in moč: 230 V – enofazna 50 HZ /0,7kW

Primerna folija: ekstenzivni polietilen

Največja velikost materiala na paleti: 800 x 1200 x 2100 mm

Maksimalna višina materiala s paleto: 2100 mm

Premer kroga(Ø): 1500 mm

Regulativna hitrost rotacije: od 6 do 12 obratov/minuto

Regulativna hitrost tovora (gor/dol): od 3 do 5 metrov/minuto
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 LEPILNI TRAKOVI

  LEPILNI TRAKOVI - ROČNI
• Lepilni trak za pakiranje je narejen iz polipropilenske folije 

premazane z visoko kvalitetnim lepilom iz naravne gume / 
solventa.  

• Zaradi visoke moči lepila in traku je primeren tudi  
za lepljenje škatel nepravilnih oblik ali z neravnimi  
površinami. Primeren za lepljenje lahkih in srednje težkih 
kartonskih škatel.

Šifra: Oznaka: Dimenzija š x d Barva:

20634 trak lepilni PP525 SOLVENT 25 mm x 66 m prozoren

8912 trak lepilni PP525  SOLVENT 48 mm x 66 m rjav

8911 trak lepilni PP525  SOLVENT 48 mm x 66 m prozoren

8913 trak lepilni PP525  SOLVENT 75 mm x 66 m prozoren

9085 trak lepilni PVC 240 48 mm x 66 m rjav

  LEPILNI TRAKOVI - STROJNI
• Lepilni trak PP, prozoren, širine 50mm, navitja 990m ali 

660m, pakirano v kartonu 6 kosov.

Šifra: Oznaka: Dimenzija š x d Barva: V kartonu :

20940 trak lepilni OPP 330 50mm x 990 m prozoren 6 kos

290462 trak lepilni OPP 230 50mm x 990 m prozoren 6 kos

290463 trak lepilni OPP 235/230 50mm x 990 m prozoren 6 kos

8386 trak lepilni OPP 50mm x 990 m rjav 6 kos

  LEPILNI TRAK TISKAN PP IN PVC

Šifra: Tip: Širina traku: Dolžina traku:

5000 PP 48mm 66m

5000 PVC 50mm 66m

• Tisk po lastni izbiri. Tiskan trak je ”sendwich” print izdelave, 
ta podaljšuje obstojnost barv na traku. Odporen na praske in 
bledenje. Tiho odvijanje. 

• Možnost tiskanega lepilnega traku za trakove PP ter PVC. 

Za več informacij obiščite WWW.MINJON.SI
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• Lepilni trak za pakiranje narejen iz PVC folije premazane z 
visoko kvalitetnim lepilom iz naravne gume / solventa. 

• odlična strižna trdnost
• tiho odvijanje traku
• možnost tiska na lepilni trak 

• Zaradi visoke moči lepila in traku je primeren tudi za lepljenje 
škatel nepravilnih oblik ali z neravnimi površinami.

• Primeren za lepljenje težkih,kartonskih škatel.

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

6701314 50 mm 66 m rjava

21221 50 mm 66 m bela

8680 50 mm 66 m rumena

8681 50 mm 66 m zelena

8679 50 mm 66 m modra

8678 50 mm 66 m rdeča

  LEPILNI TRAK PVC

 LEPILNI TRAK OPP ZA 
 PAKIRANJE LOMLJIVIH IZDELKOV

• Potiskan lepilni trak za pakiranje in označevanje paketov, ki 
vsebujejo steklo ali podobne lomljive izdelke. 

• Napis v 6 evropskih jezikih. 

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

8682 50 mm 66 m rdeča

8763 50 mm 66 m oranžna
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Šifra: Oznaka: Dimenzija š x d Barva:

9100 trak papirni strojni ECO PAPER 48 mm x 500 m rjav

 

• Lepilni trak, papirni, različni širin, navitje 50m, 
• natezna trdnost 4kg/cm, 
• raztezek 9%, različna pakiranja.

  PAPIRNI LEPILNI TRAK - PAKIRNI 

Šifra: Oznaka: Dimenzija š x d Barva:

8916 trak lepilni papirni ECOPAPER 25 mm x 50 m rjav

9099 trak lepilni papirni ECOPAPER 48 mm x 50 m rjav

8915 trak lepilni papirni ECOPAPER 75 mm x 50 m rjav

  PAPIRNI TRAK TISKAN - PAKIRNI

Šifra: Tip: Širina traku: Dolžina traku:

5000 papirni 48 mm 66 m

• Možnost tiskanega papirnega lepilnega traku.  
Tisk po lastni izbiri. Odporen na praske in bledenje.  

• Tiho odvijanje.

  PAPIRNI LEPILNI TRAK
• Lepilni trak, papirni, različni strojno navitje 500m, 
• natezna trdnost 4kg/cm, 
• raztezek 9%, različna pakiranja.

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

8970 50 mm 50 m prozoren

8971 50 mm 400 m prozoren

LEPILNI TRAK MREŽAST FILAMENT

• Ojačan embalažni lepilni trak za pakiranje izdelkov, 
različne širine ter navitja.



10

 

  LEPILNI MASKIRNI TRAK

Šifra: Oznaka: Pakiranje: Dimenzija š x d Barva:

21363 trak maskirni 60°C  kos v šktali 9 mm x 50 m rumena

20725 trak maskirni 60°C 48 kos v šktali 19 mm x 50 m rumena

8952 trak maskirni 60°C 48 kos v šktali 19 mm x 50 m rumena

8953 trak maskirni 60°C 36 kos v šktali 25 mm x 50 m rumena

8954 trak maskirni 60°C 24 kos v šktali 38 mm x 50 m rumena

8955 trak maskirni 60°C 24 kos v šktali 48 mm x 50 m rumena

8956 trak maskirni 80°C 36 kos v šktali 25 mm x 50 m rumena

8957 trak maskirni 80°C 24 kos v šktali 48 mm x 50 m rumena

234078 trak maskirni 80°C kos v šktali 100 mm x 50 m rumena

 

• Maskirni trak, različnih širin, navitje 50m, natezna trdnost 4kg/cm, 
raztezek 9%, različna pakiranja.

 ODVIJALEC ZA LEPILNI TRAK FI76 HPX
• Ročni odvijalec za lepilni trak širine 50mm,
• belgijskin proizvajalec HPX,
• Visoka kvaliteta za industrijsko uporabo.

 ODVIJALEC ZA LEPILNI TRAK TAPE&GO

Šifra: 8778

Dimenzija: odvijalec za lepilni trak širine 75 mm

Tehnične lastnosti:
Močno rezilo,preprečeno padanje lepilnega traku, 
držalo za valje z zateznikom,primeren za vse vrste 

samolepilnih trakov, odvijalec je antistatičen

Šifra: 1238

Dimenzija: odvijalec za lepilni trak širine 50 mm

Tehnične lastnosti: za trak z notranjim premerom tulca 76 mm, 
žagica za enostavno trganje traku
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• Trakovi iz polietilena (PET) so primerni za povezovanje težkega 
 tovora. Odlično povezujejo pakete, cevi, les, kartonske škatle.

• Prednosti: visoka togost in mala deformacija, dober spomin materiala 
(trak ), mogoča 100% reciklaža,majhna izguba napetosti še dolgo 
po napenjanju, garantirana varnost in optimalni transportni pogoji, 
vremensko odporni proti UV svetlobi in vlagi.

• PP trak za povezovanje je zaradi nizke cene in enostavne uporabe 
idealna embalažna rešitev v najrazličnejših sektorjih industrije in 
domače obrti.

• Trak s primerno debelino in širino za vaše potrebe doseže zelo  
visoko pretržno napetost in zagotavlja varnost tovora. Sila 187kg.

 POVEZOVALNI TRAKOVI

 POVEZOVALNI TRAK PP

Šifra: Dimenzija: Premer: Barva: Navitje: Vrsta traka: Porušna sila kg:

8701 5 x 0,40 150/160 bel/črn 6500 narebričen 59

8380 5 x 0,45 200/190 bel/črn 7000 narebričen 61

6701927 5 x 0,47 200/190 bel/črn 7000 narebričen 61

6703514 9 x 0,55 200/190 bel/črn 4000 narebričen 97

232682 12 x 0,55 200/190 črn 3000 narebričen 130

6702651 12 x 0,55 200/190 bel 3000 narebričen 130

* možnost potiska, trak tudi v beli barvi.

Šifra: Dimenzija: Premer: Barva: Navitje: Vrsta traka: Porušna sila kg:

6703581 12 x 0,70 406/160 bel/črn 2000 narebričen 202

200093 15 x 0,60 406/160 bel/črn 1800 narebričen 218

233531 15 x 0,80 406/160 črn 1500 narebričen 299

  POVEZOVALNI TRAK PET

Šifra: Dimenzija: Premer: Barva: Navitje: Vrsta traka: Porušna sila kg:

8822 9x 0,70 406 zelen 3000 narebričen

6701472 12 x 0,70 406 zelen 2200 narebričen 206

8848 15x 0,60 406 zelen 2000 narebričen 304

8497 15,5 x 0,70 405/160 zelen 1750 narebričen 410

8608 19 x 1,00 GT 405/160 zelen 1000 narebričen 630

6702817 15,5 x 0,90 405/160 zelen 1500 narebričen 550

6701799 19 x 1,00 405/160 zelen 1000 narebričen 704

8890 15 x 0,70 405/160 zelen 1500 narebričen 630

8676 19x 1,27 405/160 zelen 700 gladek 1.080

9196 19 x 1,00 405/160 zelen 900 gladek 835
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 STROJI ZA POVEZOVANJE

  POLAVTOMAT ZA POVEZOVANJE M1T

Šifra: 9202

Zatezanje traku: od 0,5 do 60 kg

Širina traku: 9-15mm, nastavljiva

Mera in teža: 900 x 570 x 730mm, 70 kg

  AVTOMAT ZA POVEZOVANJE M2

Šifra:

Zatezanje traku: od 0,5 do 60 kg

Hitrost: 32 vezov na minuto

Širina in debelina traku: širina 9 - 15mm, debelina 0,6 - 1 mm

Mera okvirja in teža: 850 x 600mm, 150kg

Priključek: 220/400V, 0,75 KW

• Polavtomatski povezovalni stroj vrhunske kvalitete, namenjen 
povezovanju paketov s plastičnim trakom. Polavtomatski stroj 
je primeren za povezovanje paketov različnih vrst.



13

 

  SPONKE ZA TRAK PP

Šifra: 2418 

Širina: 13 mm

Šifra: 2422

Širina: 16 mm 3000 kos

 ROČNI NAPENJALEC IN SPENJALEC  
  ZA PP IN PET

• Ročni napenjalec in spenjalec za PP povezovalni trak, 
 od 12mm do 16mm.

Šifra: 660329

Dimenzija: od 12 mm - 16 mm

  PLASTIČNA SPONKA ZA PP TRAK 
• Plastična sponka za PP povezovalni trak 13mm in 16mm, 

pakirano 1000kosov v zavitku.

Šifra: Dimenzija: Vrsta:

65193 13 mm plastična

6703515 16 mm plastična

  VOZIČEK ZA PP IN PET TRAK STRONG

• Voziček za odvijanje PP/PET povezovalnega traku iz koluta. 
• Voziček ima kolesa za enostavno premikanje odvijalca in 

avtomatsko zavoro.
• Nad odvijalnim delom je nameščen predal za hranjenje 

sponk in ostalih pripomočkov.
• Kvalitetna izdelava iz jeklene pločevine.
• Gumijasta kolesa, ki posledično povzročajo manj hrupa.

Šifra: 8834

Dimenzija: D 406 - 407
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Šifra: 6292

Notranji premer: D 76, 200, 406

 

  BATERIJSKI NAPENJALEC IN
  SPENJALEC ZA PP IN PET
• Baterijski napenjalec in spenjalec za PP in PET trakove  

od 9-16mm in 16-19mm.

• Tip spoja: varjenje s trenjem
• Širina traku: od 9-16mm in 16-19mm
• Baterija 18V.

* možnost nakupa dodatne baterije za oba napenjalca.

  VOZIČEK ZA PP IN PET TRAK
• Voziček za odvijanje PP/PET povezovalnega traku iz koluta. 
• Primeren za kolute z nastavljivim notranjim premerom od  

76,200 in 406mm in maksimalno širino 150mm. 
• Voziček ima kolesa za enostavno premikanje odvijalca in 

avtomatsko zavoro. 

• Nad odvijalnim delom je nameščen predal za hranjenje 
sponk in ostalih pripomočkov.

• Kvalitetna izdelava iz jeklene pločevine.
• Gumijasta kolesa, ki posledično povzročajo manj hrupa.

Šifra: Dimenzija: Naziv:

8295 od 12mm - 16mm MB620

68436 od 16mm - 19mm MB820

6703855 od 9mm - 16mm LS-ZP92

8949 od 9mm - 13mm ZP90A

Šifra: 9283

Model: LST 450

Dimenzija: od 16mm - 25mm
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• Sponka za tekstilni trak, različnih dimenzij,  
pocinkana ali nepocinkana. Pakiranje različno.

• Poliester tekstilni povezovalni trak je izdelan iz  
poliestrskih vlaken, preko katerih je nanešena plast  
polipropilena.

• Prednosti: izredno lahek in močan trak, neobčutljiv na vodo, 
ne rjavi, ne poškoduje robov, raztezek 6–8 %, izredno 
dobro prenaša močne tresljaje.

 KOMPOZITNI TRAKOVI

Porušna sila kg:

Šifra: Dimenzija: Premer: Barva: Navitje: Vrsta traka: Linearna: Sistemska:

6702324 16 mm D 200 bela 850 m gladek 450 kg 735 kg

6702322 19 mm D200 bela 600 m gladek 500 kg 780 kg

43112 25 mm D 200 bela 450 m gladek 1000 kg 1460 kg

6704191 32 mm D 200 bela 400 m gladek 1500 kg 2230 kg

  KOMPOZITNI POVEZOVALNI TRAK

  SPONKE ZA KOMPOZITNI TRAK

Šifra: Dimenzija: Debelina žice: Vrsta:

43144 16 mm 3,5 mm pocinkana

6702977 16 mm 3,5 mm nedrseča

6702327 19 mm 4,0 mm pocinkana

6702325 19 mm 4,0 mm nedrseča

43043 25 mm 5,0 mm pocinkana

9157 25 mm 5,0 mm nedrseča

6704192 32 mm 7,0 mm pocinkana

6705370 32 mm 7,0 mm nedrseča

Porušna sila kg:

Šifra: Dimenzija: Premer: Barva: Navitje: Vrsta traka: Linearna: Sistemska:

6702323 19 mm D76 bela 600 m pleteni 580 kg 900 kg

9112 19 mm D 76 bela 600 m hotmelt 575 kg 800 kg

Šifra: Dimenzija: Vrsta:

6705371 40 mm HDB sponka

291433 50 mm HDB sponka

  SPONKA ZA TRAK PLETENI

  KOMPOZITNI PLETENI TRAK

  MOŽNOST POTSIKA TRAKU
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  VOZIČEK ZA KOMPOZITNI TRAK
• Voziček za enostavno hranjenje in odvijanje tekstilnega  

povezovalnega traku.

• Opremljen s predalom za hranjenje napenjalca/sponk in  
ročajem za lažje prenašanje. Voziček je brez koles.

 VOZIČEK ZA KOMPOZITNI TRAK
• Voziček za enostavno hranjenje in odvijanje tekstilnega  

povezovalnega traku.

• Opremljen s predalom za hranjenje napenjalca/sponk in  
ročajem za lažje prenašanje. 

• Voziček ima kolesa in je vzdolžni.

Šifra: 8707

Dimenzija: D 76

Šifra: 6702165

Dimenzija: D 200 črn

  ROČNI NAPENJALEC ZA KOMPOZITNI  
  TRAK
• Ročni napenjalec za tekstilni povezovalni trak širine  

13-19 mm,19-25 mm, 25-32 mm.

Šifra: 2025

Dimenzija: 13mm-19mm

Šifra: 6704195

Dimenzija: 19-25 mm

Šifra: 6703382

Dimenzija: od 25 - 32 mm

Porušna sila kg:

Šifra: Širina: Dolžina: Linearna: Sistemska:

39366 30 - 31 mm 250 m 2000 kg 3500 kg

6705369 32 - 33 mm 250 m 2300 kg 4000 kg

67162 39 - 41 mm 200 m 3500 kg 6000 kg

42326 40 - 41 mm 200 m 5000 kg 8500 kg

  TRAK KOMPOZITNI PLETENI V VREČI

Šifra: 6636

Dimenzija: D 200 moder



17

 KOVINSKI TRAKOVI

Šifra: Dimenzija: Premer: Barva: Navitje: Vrsta traka:

6460 13x 0,5 mm D 300 srebrna enojno plavljen

232495 16 x 0,5 mm D300 srebrna enojno plavljen

8836 16 x 0,5 mm D406 srebrna večkratno pocinkan

235600 19 x 0,5 mm D 300 srebrna enojno plavljen

• Kovinski povezovalni trak z zagotovljenimi odličnimi
      fizikalnimi in geometričnimi lastnostmi. 

• Toplotna obdelava traku zagotavlja zahtevane lastnosti,  
dodatna tanka plast modrega oksida in vročega voska pa 
ga ščiti proti rjavenju in zmanjša trenje med trakovoma. 

• Je brez ostrih robov, zato je delo z njim varnejše.

  KOVINSKI POVEZOVALNI TRAK

  ROČNI NAPENJALEC ZA KOVINSKI  
  TRAK 13-19MM

Šifra: 6703770

Dimenzija: za trak od 13-19mm

• Ročni napenjalec in spenjalec za jekleni/kovinski trak,  
brez sponk, za trak 13mm, 16mm, 19mm.

• Voziček za odvijanje jeklenega povezovalnega traku  
opremljen z zavoro, ki preprečuje odvijanje koluta kadar 
iz njega ne vlečemo traku. Voziček je primeren za trak 
z večkratnim navitjem.

 
• Nad odvijalnim kolutom je nameščen predal za sponke in 

orodje. Voziček ima kolesa za lažje premikanje.

Šifra: 60572

Dimenzija: D 406 - rdeč

Šifra: 68248

Dimenzija: D 406 - moder  AM-KT-R KORITO

  VOZIČEK ZA KOVINSKI POVEZOVALNI  
  TRAK 
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 ZAŠČITNA FOLIJA

• EPE folija, različnih debelin in širin ter navitja.
  EPE FOLIJA

Šifra: Debelina: Širina: Navitje:

43009 1 mm 1200 mm 600m2

43100 1 mm 1500 mm 750m2

43356 2 mm 1200 mm 300 m2

8348 5 mm 1500 mm 150 m2

8746 5 mm Format 800 x 1200

8829 1 mm Format 800 x 1200

  MEHURČASTA FOLIJA

Šifra: Širina Gramatura: Navitje:

6701881 75 cm 55g/m2 150 m2

43256 100 cm 55g/m2 200 m2

2387 125 cm 55g/m2 250 m2

6701591 150 cm 55g/m2 300 m2

6701592 200 cm 55g/m2 400 m2

  GRADBENA FOLIJA
Šifra: Dimenzija: Barva: Navitje:

28276 4000 x 0,15 prozorna std  
regenerat 50 kg

233380 4000 x 0,15 prozorna uv 40-50 kg

67670024 4000 x 0,15 črna 40 kg

28079 8000 x 0,18 bela uv 40 kg

  FOLIJA POKRIVNA - PALETNA
Šifra: Dimenzija: Barva: Navitje:

8751 1300 x 1600 x 0,10 prozorna natur 40 kg

28217 1300 x 1600 x 0,10 prozorna regenerat 40 kg

8590 1300 x 1500 x 0,06 prozorna preforirana 40 kg

• Folije naredimo tudi po naročilu,dimenzijo ter debelino si 
izberete sami.

Šifra: Dimenzija: Barva:

8440 1275+2 x 440 x 1600 x 0,05 prozorna

  VREČE ZA PALETE

  TERMOSKRČLJIVA FOLIJA

Šifra: Dimenzija: Barva:

8483 1400 x 1000 x 0,06 prozorna preforirana

68503 650 x 0,04 prozorna

• Mehurčasta folija, različnih širin.
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• Kartonski vogalniki omogočajo boljšo zaščito pošiljk med 
skladiščenjem, manipuliranjem in transportom. 

• Preprečujejo poškodbe robov, pošiljki dajejo kompaktno in 
stabilno obliko. Nadomeščajo uporabo ostalih dražjih  
pakirnih materialov.

• Narejeni so iz več plasti papirja v sorazmerju z debelino.  
Robniki so rjave barve.

 KARTONSKI VOGALNIKI

 KARTONSKI VOGALNIK

Šifra: Dimenzija: Barva:

1206 45 x 45 x 2,7 x 1200 rjava

8531 45 x 45 x 2,7 x 1400 rjava

9296 45 x 45 x 2,7 x 2000 rjava

8479 75 x 75 x 5 x 1000 hotmelt rjava

1318 45 x 45 x 2,7 x 800 rjava

25065 45 x 45 x 2,7 x 600 rjava

 

STOJALO RHD 1250 REZALNO
• Za rezanje mehurčaste folije, epe folje ter papirja. 

Teža stojala 52 kg.

Šifra: Dimenzija: d x š x v Barva:

8867 1650 x 950 x 1500 črna
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 ARTIKLI ZA VAROVANJE TOVORA

  NEDRSEČA PODLOGA
• Nedrseča gumijasto/penasta podloga , ki preprečuje  

drsenje palete ali drugega tovora po podu prikolice  
tovornjaka. 

Šifra: 67673657

Dimenzija: 8 mm x 250 mm x 5000 mm

Barva: črna

 TRAK ZA VAROVANJE TOVORA
• Raztegljiv in elastičen trak, za povezovanje tovora na 

paletah, ki preprečuje zdrs tovora pri notranjem  
transportu palet.

Šifra: 6703583

Dimenzija: 100 x 1200 mm

Barva: prozorna

Pakiranje: 12 kos škatla, 200 kos v kolutu

  KLOBUČNI PAPIR
• Klobučni papir je tanek ovojni papir, za zaščito artiklov. 

Papir je 36/g.

Šifra: 21209

Dimenzija: 60 x 80 cm

Barva: rjava

Na paleti: 510 kg

  PROTIZDRSNI PAPIR
• Protizdrsni papir, je papir ki nudi  dodatno zaščito artiklom  

na paletah proti zdrsom. Papir je 140/g.

Šifra: 2153

Dimenzija: 75 x 115

Barva: rjava

 PALETNI PAPIR
• Paletni papir, ki nadomešča euro palete kot podlaga,  

zaradi manjšega volumna in teže prihranek pri prevozu.
• Debelina 1mm.

Šifra: 9351

Dimenzija: 850 x 1200

Barva: rjava
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 NAPIHLJIVE VREČE ZA ZAŠČITO
 ECOLINE PP

Šifra: Dimenzija: Barva:

9255 90 x 120 cm bela

9256 90 x 180 cm bela

9257 90 x 210 cm bela

9258 120 x 180 cm bela

9268 120 x 210 cm bela

 NAPIHLJIVE VREČE ZA ZAŠČITO
 TURBOFLOW    

Šifra: Dimenzija: Barva:

9259 90 x 120 cm bela

9264 90 x 180 cm bela

9265 90 x 210 cm bela

9266 120 x 180 cm bela

9267 120 x 210 cm bela

 SET ZA NAPIHOVANJE VREČ

Šifra: Dimenzija: Barva:

9238 set rdeča

• Napihnjive vreče nudijo zaščito, da se tovor med  
transportom ne more več premikati in s tem preprečujejo 
poškodbe, ki bi lahko nastale pri premikanju tovora. 

• Baterijski polnilec Milwaukee, za napihovanje vreč za  
zaščito tovora.

 OBOD ZA EVRO PALETO  
• Leseni diagonalno zložljivi okvirji za euro palete. Okvirje se 

enostavno namesti na euro paleto, po želji jih lahko  
zlagamo v višino. Primerno za transport ali shranjevanje 
grobega razsutega tovora. Dimenzije 1200 x 800 x 195mm.

Šifra: Dimenzija: Spoji:

8732 1200 x 800 x 195 mm 4 spoji

8731 1200 x 800 x 195 mm 6 spojev
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 PVC VOGALNIKI

 PP VOGALNIKI
• PP vogalniki blagu na robovih nudijo dodatno zaščito in 

preprečujejo poškodbe blaga. 

Šifra: 6703585

Dimenzija: do 19 mm

Barva: črna

Šifra: 6703586

Dimenzija: od 25 mm- 32 mm

Barva: črna

Šifra: 232783

Dimenzija: širina cca. 140 mm

Barva: črna

Šifra: 9299

Dimenzija: širina cca. 132 mm

Barva: črna

Šifra: 9352

Dimenzija: širina cca.100 mm

Barva: rumena

KOTNIKI ZA STABILNOST OBODOV
• vogalniki obodom na robovih nudijo dodatno oporo in  

omogočajo večjo stabilnost.
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• Močne nitrilne zaščitne rokavice izdelane iz patentiranega  
NITREX® polimera. Rokavica je 3x bolj odporna na kemikalije in 
na mehanske poškodbe od klasičnih rokavic iz lateksa ali vinila. 
Za najnatančnejča dela.

 ZAŠČITNA OPREMA

  NITRILNE ROKAVICE BLACK MAMBA

Šifra: Velikost: Barva

60985 S črna

60275 M črna

60412 L črna

60027 XL črna

70011 XXL črna

60983 XXXL črna

• Rokavice iz govejega napa usnja. Rokavice imajo vodoodporen 
zgornji del ter raztegljive manšete za večjo varnost in zaščito 
zapestij proti umazaniji ter trskami. 

• Uporabljajo se v gozdarstvu, gradbeništvu, vrtnarstvu, industriji..

  GOZDARSKE ROKAVICE KEILER FORST

Šifra: Velikost: Barva

60768 št. 8 zeleno/bela

60769 št. 9 zeleno/bela

60770 št. 10 zeleno/bela

60771 št. 12 zeleno/bela

  ROKAVICE KEILER WORK 
• Rokavice imajo elastično hrbtno stran in se zelo lepo prilegajo 

roki. Primerne so za: mehaniko, skladiščenje, transport, industrijo, 
delavnice, vrtna opravila, in prosti čas. Za natančnejša opravila!

Šifra: Velikost: Barva

61036 št. 9 črna

610387 št. 10 črna

61038 št. 11 črna

61039 št. 12 črna

  ROKAVICE NITRIL LATEX MOČNE
• Močnejše nitrilne latex zaščitne rokavice izdelane iz patentiranega 

nitrex polimera. Rokavice so bolj odporne na kemikalije in na 
      mehanske poškodbe od klasičnih rokavic iz lateksa ali vinila. 
      Za natančnejša dela. Nepudrane.

Šifra: Velikost: Barva
60500 M modra

60501 L modra

60502 XL modra
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• Rokavice iz mikrofibre, ki nudijo odlično zaščito in ohranjajo  
spretnost roke. Idealne za mehanike, skladiščnike, prevoznike,  
domača opravila, plezanje, delo z jekleno žico, vrtna opravila

• Dvojni zunanji šivi.

  ROKAVICE KEILER FIT BLUE

Šifra: Velikost: Barva

2355 št. 8 modro/siva

2365 št. 9 modro/siva

2351 št. 10 modro/siva

2363 št. 11 modro/siva

2356 št. 12 modro/siva

• Rokavice iz mehkega kozjega usnja z odsevnim trikotnikom. 
Anatomsko oblikovane. Na obremenjenih delih dodatno ojačane 
z govejim cepljencem. Zapestni del je z elastičnega najlona z 
zapenjanjem na ježka.Namen uporabe: skladišče, gradbeništvo, 
domača opravila, industrija,mehanika,delavnica, vrtnarstvo..

  ROKAVICE KEILER FIT ORANGE

Šifra: Velikost: Barva

60928 št. 10 modro/siva

60929 št. 11 modro/siva

60930 št. 12 modro/siva

• Rokavice iz mehkega kozjega usnja z odsevnim trikotnikom.  
Anatomsko oblikovane za optimalno prileganje. Na obremenjenih 
delih dodatno ojačane z govejim cepljencem. Zapestni del je  
iz elastičnega najlona z zapenjanjem na ježka.

  ROKAVICE KEILER - FIT 

Šifra: Velikost: Barva

60952 št. 7 črno/bela

60953 št. 8 črno/bela

60943 št. 9 črno/bela

60931 št. 10 črno/bela

60932 št. 11 črno/bela

60933 št. 12 črno/bela

  ROKAVICE KEILER NR.7
• Zelo robustne rokavice iz zgornjega sloja govejega cepljenca.  

Primerne za gradbeništvo in kovinarstvo. V zapestju je všita  
elastika za popolno prileganje roki. 

• Namen uporabe:gradbeništvo, industrija kovinarstvo in delavnica.

Šifra: Velikost: Barva

60924 št. 10 rjavo/siva
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• Pletene zaščitne rokavice, dlani in konice prstov z prevleko iz 
nitrilne pene, notranji premaz na dlani

• Uporabljeni matriali so najlon , spandex in nitril. 
• Imajo največji občutek na dotik

ROKAVICE KEILER SAFETY TOUGH DOTS 

Šifra: Velikost: Barva

9273 št. 10 siva/črna

9274 št. 11 siva/črna

• Rokavice Keiler Safety Tough so pletene zaščitne rokavice, ki 
imajo dlan in konice prstov obdano s prevleko iz nitrilne pene.

• Uporabljeni matriali so najlon , elastan in nitril. 
• Imajo odlična odpornost proti obrabi.

ROKAVICE KEILER SAFETY TOUGH ŠT. 9

Šifra: Velikost: Barva

61125 št. 9 siva/črna

9271 št. 10 siva/črna

9272 št. 11 siva/črna

• Rokavice za vsesplošno uporabo iz mehkega govejega napa 
usnja. Trpežne in mehke, uporabne za kovinsko industrijo, vrt-
narstvo in lažja gradbena dela.

  ROKAVICE KEILER NR.5 09

Šifra: Velikost: Barva

61042 št. 9 bela

60913 št. 10 bela

60914 št. 11 bela

60914 št. 12 bela

  ROKAVICE KEILER-BUFFALO NR.1 ŠT.10
• Rokavica iz mehkega bivoljega napa usnja. Bivolje usnje je meh-

ko kot ovčje a odporno na obrabo kot goveje zato je rokavice zelo 
udobna za nošnjo a hkrati zelo odporna na obrabo.

Šifra: Velikost: Barva

60905 št. 10 sive
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• Rokavice naylon lycra go touch, so zelo kakovostne rokavice, ki 
nudijo zelo dober oprijem ter mehansko zaščito. Rokavice so iz-
delane iz spandex tkanine, prevlečene z nitrilno peno do ¾ hrbta. 
Drsne pike na dlaneh zagotavljajodober oprijem pri ravnanju z 
mastnimi predmeti. Rokavice so odporne na olje, prav tako tudi 
zelo dobro dihajo. Barva rokavic je sivo-črna.

ROKAVICE KEILER SAFETY TOUGH DOTS 

Šifra: Velikost: Barva

6703330 št. 7 sivo - črna

6703333 št. 8 sivo - črna

6703331 št. 10 sivo - črna

6703334 št.  11 sivo - črna

• Rokavice iz mehkega kozjega napa usnja. Anatomsko oblikovane 
za optimalno prileganje. Na obremenjenih delih dodatno ojačane 
z neoprenom, ki deluje protizdrsno in vodoodporno ter podlozene 
z gumijastimi vstavki. Na vrhnjem delu sta všiti dve odsevni vrvici 
za boljšo varnost. Zapestni del iz elastičnega najlona z zapenjan-
jem na ježka.

ROKAVICE KEILER-TEC ŠT.09

Šifra: Velikost: Barva

60910 št. 9 belo - rjava

60911 št. 10 belo - rjava

60912 št. 11 belo - rjava

ROKAVICE NITRIL GRIPPAZ L 50/1 246BK 

• Vrhunske nitril rokavice, ki zagotavljajo neprimerljivo trdnost in 
oprijem. Idealna za mehaniko in inženirje. Grippaz® uporablja po-
sebno formulirano nitrilno spojino, ki zagotavlja odlično delovanje 
proti zavornim tekočinam, hidravličnim in motornim oljem, maščo-
bam, belilom, vodikovemu peroksidu, natrijevemu hidroksidu in 
drugim topilom. Vsebina: 50/1.

Šifra: Velikost: Barva

51642 S črna

60502 M črna

60501 L črna

60139 XL črna

61158 XXL črna



27

 ZIMSKE ROKAVICE

  ROKAVICE KEILER WINTER ECO BLUE

Šifra: Velikost: Barva

60940 št. 10,5 modro - bela

• Keiler gozdarske rokavice WINTER ECO so udobne in trpežne 
rokavice, primerne za zahtevno delo tudi v zimskih razmerah.

• Surovinska sestava: dlan, palec in kazalec-goveje napa usnje, 
vrhnji del-vodoodporen poliester (umetna svila), manšeta- 
bombaž, podloga-akril. Certifikati: CE-Cat II, EN388,EN420

  ROKAVICE KEILER FIT WINTER

Šifra: Velikost: Barva

60942 št. 9 črno - bela

60925 št. 10 črno - bela

60926 št. 11 črno - bela

60927 št. 12 črno - bela

• Keiler FIT WINTER rokavice iz mehkega kozjega usnja,so  
posebej primerne za delo v hladnejših dnevih. Služijo predvsem 
za zaščito pred tveganji mehanske narave ter zaščito pred  
mrazom pri večjih aktivnostih vse do temperature -10°C.  
Rokavice imajo ojačan palec.

  ROKAVICE TD PREVENT W900
• Rokavice prevent nudijo dober oprijem ter mehansko zaščito.  

So pletene in zalite z lateksom, hrbtna stran je delno zalita, 
manšeta je elastična. Rokavice so primerne za gradbeništvo, 
steklarstvo, lesno industrijo, gozdarstvo, metalurgijo, tlakovna ter 
vrtna dela, vzdrževanje, rudarstvo, promet, pomorstvo. 

• N 388: 4243

Šifra: Velikost: Barva

9342 št. 10 oranžna

  ROKAVICE WINTER DOTS

Šifra: Velikost: Barva

60138 št. 8 črno - sive

61126 št. 9 črno - sive

61127 št. 10 črno - sive

61128 št. 11 črno - sive

• Rokavice Keiler tough winter dots iz 100% nylona, notranjost je 
narejena iz akrilne volne. Rokavice so mehke in tople ter  
higiensko obdelane, tako da po daljši uporabi ne oddajajo  
neprijetnih vonjav. Posebej primerne za delo v hladnejših dnevih. 
Služijo predvsem za zaščito pred tveganji mehanske narave ter 
zaščito pred mrazom pri večjih aktivnostih vse do temperature 
-20°C. Rokavice so neprepustne. 
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 ZIMSKE ROKAVICE

ROKAVICE KEILER WINTER GRIP 10

Šifra: Velikost: Barva

234937 št. 10 bela - siva

60882 št. 11 bela - siva

• Zimska rokavica se lahko uporablja za splošno montažno delo 
v hladnem okolju, npr. Obrt, gradbeništvo, sejemska gradnja, 
avtomobilska industrija,Strojna industrija, jeklarska industrija, 
steklarska industrija, kmetijstvo samo proti mehanskim tveganjem 
in še veliko več

ROKAVICE KEILER POWER GRAB THERMO

Šifra: Velikost: Barva

50610 št. 10 oranžna - rjava

60606 št. 11 oranžna - rjava

• Lahko se uporablja za splošna montažna dela s srednje veliki-
mi tveganji v hladnem okolju, npr. Obrt, gradbeništvo, sejemska 
gradnja, avtomobilska industrija, strojna industrija, jeklarska indu-
strija, steklarska industrija, prehrambena industrija, kmetijstvo in 
še veliko več.
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PROGRAM MACO

• Krema je primerna za zaščito in pripravo rok na delo.  
Ob nanosu kreme se na koži ustvari sloj, ki škodljivim  
sestavinam preprečuje, da bi prodrle globoko/globje v kožo. 

• Kremo se lahko uporabi tudi za nego in vlaženje rok.

  ZAŠČITNA KREMA ZA ROKE MACO 300ML

Šifra: Oznaka: Enota pakiranja:

8993 zaščitna krema za roke 250 ml

• Čistilna pasta za roke je primerna za odstranjevanje trdovratnejše 
umazanije v gradbeni in kovinski industriji ter mehaničnih  
delavnicah. Primerna za odstranjevanje umazanij kot so: olja, 
maščobe, zavorne tekočine, katran,rja, smola. Ne vsebuje topil. 

  PASTA ZA ROKE ZA SPECIALNO UPORABO

Šifra: Oznaka: Enota pakiranja:

8994 pasta za roke special 250 ml

8995 pasta za roke special 600 ml

8996 pasta za roke special + dozer 3 L

9122 pasta za roke special kartuša 4 L

9123 pasta za roke special jar 4,5 L

9124 pasta za roke special hobuk 10 L

• Močna pasta za umivanje rok s prijetnim vonjem po citrusih je 
primerna za uporabo v industriji, kjer so roke izpostavljene  
trdovratni umazaniji. Primerna tudi za uporabo v avtomehaničnih 
delavnicah, skladiščih, tiskarnah ter slikopleskarskih dejavnostih.

  PASTA ZA ROKE RUMENA

Šifra: Oznaka: Enota pakiranja:

8998 pasta za roke yellow 250 ml

8999 pasta za roke yellow 600 ml

9076 pasta za roke yellow + dozer 3 L

9125 pasta za roke yellow kartuša 4 L

9126 pasta za roke yellow jar 4,5 L

• Visoko zmogljiva pasta brez topil.Pasta je odlična za uporabo v 
proizvodnjah, delavnicah in v gradbeništvu. Je prijetnega vonja, 
brez topil in je PH nevtralena. Brez truda odstrani tudi trdovratne 
umazanije kot so lepila, lake, barve, poliuteranska pena itd.

  PASTA ZA ROKE EXTREME

Šifra: Oznaka: Enota pakiranja:

9128 pasta za roke extreme 250 ml

9127 pasta za roke extreme + dozer 4 L
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• Profesionalni robčki za čiščenje rok, orodja in drugih površin 
Maco Power Wipes Extra. Zelo priročni za uporabo kjer vode ni 
na dosegu. Odstranjuje trdovratne madeže masti, olja, barve, 
črnilo in ostale umazanije.

  ČISTILNI ROBČKI ZA VEČNAMENSKO  
  UPORABO

Šifra: Oznaka: Enota pakiranja:

8997 krpe za čiiščenje rok extra power 75 kos

  PUMPICE ZA DOZIRANJE MACO

Šifra: Oznaka: Za embalažo:

9116 pumpica za doziranje za 4,5 L 4,5L

9119 pumpica za doziranje za 5L 5L

9120 pumpica za doziranje heavy duty 4,5 L črna

9121 pumpica za doziranje heavy duty 10L črna, oranžna

• Stenski nosilec za čistilo Maco. Za 3-5 L embalažo.

Šifra: Oznaka: Enota pakiranja:

9117 stenski nosilec 1 kos

  NOSILEC ZA ČISTILO MACO

• Pumpice za doziranje, za različne velikosti embalaž.

  STENSKI PODAJALNIK MILA CX A2004
  MACO
• Zelo kvaliteten stenski podajalnik mila, enostaven za uporabo. 

Ima patentitran sistem z dvema ventiloma. Modern dizajn.

Šifra: Oznaka: Enota pakiranja:

9118 stenski podajalnik mila 1 kos
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Šifra: Oznaka:

9129 merilna posoda

• Merilna posoda za kemikalije ter prehrano. Volumen 1,5lit.  
Izdelana iz polipropilena.

  LIJ IZ POLIETILENA
• Lij iz polietilena, različnih širin.

Šifra: Premer: Barva

580113 8 cm bela

580114 10 cm bela

380044 14 cm bela , zelena

380951 16 cm bela

24914 26 cm bela

  MERILNA POSODA S POKROVOM ZA  
  KEMIKALIJE IN PREHRANO 1,5L

  KRPE ČISTILNE BELE 1 KLASA 
• Bele bombažne čistilne krpe, pakirane po 10kg. 

Krpe so iz 100% bombaža.

  KRPE ČISTILNE PISANE 10 KG 
• Pisane bombažne čistilne krpe, pakirane po 10kg. 

Šifra: Barva/pakiranje:

6702615 pisane/10kg

Šifra: Barva/pakiranje:

9318 bele/10kg

  KRPE ČISTILNE BELE 2 KLASA 
• Bele bombažne čistilne krpe, pakirane po 10kg. 

Krpe so iz mešanega elastana.

Šifra: Barva/pakiranje:

68598 bele/10kg
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• Zelo močan lepilni trak z tekstilnimi vlakni za  
univerzalno uporabo

• primeren za fiksiranje in popravila cevi in podobnih predmetov
• možno je trganje z roko
• vodoodporen in odporen na vremenske vplive

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

60723 48 mm 25 m srebrna

6759 48 mm 25 m črna

67672750 48 mm 25 m bela

6720 48 mm 25 m rumena

6717 48 mm 25 m rdeča

6887 48 mm 25 m svetlo modra

7797 48 mm 25 m temno modra

60307 48 mm 25 m zelena

LEPILNI TRAK HPX 6200 (DUCT TAPE)

• Zelo močan lepilni trak iz aluminija namenjen za lepljenje 
kovinskih delov

• primeren za začasno ali trajno lepljenje v težkih pogojih
• učinkovito deluje pri nizkih temperaturah
• izjemno dobra vzdržljivost traku

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

1246 50mm 5 m aluminij

1226 50mm 50 m aluminij

232268 75 mm 50 m aluminij

8869 100 mm 50 m aluminij

  LEPILNI TRAK HPX ALU TAPE

 SPECIALNI LEPILNI TRAKOVI
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• Samolepilni tekstilni trak za ustvarjanje snopov kablov in za 
njihovo zaščito. OE kvaliteta.

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

1231 19 mm 25 m črna

 TRAK ZAŠČITNI ZA ELEKTRIKO

• Samolepilni viskozni izolirni trak za ustvarjanje snopov kablov 
in za njihovo zaščito. zagotavlja trajno fleksibilno zaščito. OE 
kvaliteta.

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

1236 19 mm 25 m črna

 TEKSTILNI IZOLIRNI TRAK

• Zelo močan samolepilni trak z ježkom (velcro duo-grip).  
Primeren za montažo lahkih in tudi težjih bremen (obloge v 
avtomobilih, fiksiranje avtokompletov, avdio opreme). 
 
Zelo dobra oprijemljivost na kovine, steklo, les, keramiko in 
večino plastičnih mas. Primeren tudi za uporabo na prostem.

 TRAK JEŽEK DUO - GRIP

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

6351 25 mm 2 m črna

• Vulkanizerski trak črne barve, ki po aplikaciji brez segrevanja 
ali prešanja tvori homogeno maso.  

• Primeren za izolacijo električnih vodnikov, krpanje cevi. 
Tako za začasna kot trajna popravila

SAMOVULKANIZIRAJOČI TRAK

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

6639 19 mm 10 m črna
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• Tesnilni lepilni trak za tesnjenje vode in prahu na spojih.  
Primeren za uporabo na avtomobilih in avtodomih (blatniki, 
okvirji vrat ). 

• Je za tesnjenje elementov na stanovanjskih objektih (strešna 
okna, zaključnih letev, okvirjev oken in vrat) in za tesnjenje 
elementov na čolnih (spoji med kovinami, lesom ali plastiko). 
Trajen elastičen in odporen na fizično obrabo. Se lahko prevrta.

BUTILNI TESNILNI LEPILNI TRAK 

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

46672 20 mm 3 m siva

• PVC opozorilni samolepilni trak za označevanje. 
Primeren za talne označbe. Dodaten premaz za boljšo  
obstojnost traku. 

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

1205 50 mm 33 m rumena/črna

1221 50 mm 33 m rdeča/bela

 TRAK OPOZORILNI 

• Lepilni trak proti drsenju na gladkih podlagah. Primeren za 
industrijsko ali domačo uporabo. Odličen oprijem na podlago. 
Odporen na vlago in olja. Primeren za notranjo ali zunanjo 
uporabo.

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

3166 25 mm 5 m črna

46607 25 mm 18 m črna

21128 25 mm 18 m prozorna

67672905 25 mm 18 m črno/ rumena

6935 50 mm 18 m črno/ rumena

210004 50 mm 18 m črna

 TRAK PROTIZDRSNI
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Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

39645 50 mm 33 m rumena

21214 50 mm 33 m rumena/črna

 TRAK OZNAČEVALNI
• Visoko kvaliteten trak za talne označbe, ki zdrži do 3 x dlje od 

konkurenčnih produktov. 

• Trak za označevanje tal je odporen na pešce in ostali promet,   
vključno z viličarskim prometom. Po traku se lahko hodi/vozi 
takoj po aplikaciji traka.

 SAMOLEPLJIVA ČRNA FOLIJA HPX

Šifra: Širina : Dolžina: Barva:

232282 150 mm 5 m črna

• Samolepilna črna zaščitna folija, namenjena za zaščito  
in okrasitev okenskih stebričkov, odbijačev.  

• Enostavna za uporabo. Lahko se enostavno razreže v želeno 
obliko. Dolgotrajna kakovosti tudi pri uporabi na prostem. 

 ZAŠČITNA FOLIJA PROTI PRASKAM HPX

Šifra: Širina : Dolžina: Barva:

232340 100 mm 2 m prozorna

• Zaščitna lepilna folija, ki nudi zaščito proti praskam. Folija je 
enostavna za uporabo. Dolgotrajna kakovosti tudi pri uporabi na 
prostem. 
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 DVOSTRANSKI LEPILNI TRAKOVI

Šifra: Oznaka: Dimenzija š x d Barva:

8709  Dvostranski trak 9 mm x 50m prozorna

8710 Dvostranski trak 12 mm x 50 m prozorna

6675 Dvostranski trak 19 mm x 50 m prozorna

8684 Dvostranski trak 25 mm x 50 m prozorna

231990 Dvostranski trak 50 mm x 50 m prozorna

DVOSTRANSKI TRAK ULTRA MOUNT
• Prozoren dvostranski lepilni trak z visoko lepilno močjo,  

primeren za montažo trakov, tablic, itd..  

• Primeren za ABS, poliester, EPDM. Zelo odporen na vlago,  
UV in visoke temperature. 

• Izredno močan popolnoma transparenten dvostranski akrilni 
trak. Zelo dobra oprijemljivost na kovine, steklo, in večino  
plastičnih mas.  
Primeren za lepljenje težkih bremen. 

• Odporen na vlago. Primeren tako za zunanjo kot notranjo  
uporabo. Zamenja vijake, kovice, vare in tekoča lepila.

DVOSTRANSKI TRAK MAX POWER

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

24377 19 mm 2 m prozorna

 TRAK ALL WEATHER
• Neopazen trak za ojačitev ali popravilo počenega stekla, 

rastlinjakov, cerad.
• Primerno za uporabo pri vseh vremenskih pogojih. UV 

odporen. Mogoče trganje z roko. Primeren za lepljenje na 
večino vrst podlag.

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

60528 48 mm 5 m prozorna

6166 48 mm 25 m prozorna
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• Obojestranski akrilni lepilni trak za lepljenje karoserijskih delov 
(okrasne in zaščitne letve).

• Primeren tudi za trajno lepljenje vseh plastičnih in kovinskih 
delov. Odporen na vibracije.

AKRILNI DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

234578 6 mm 10 m siva

1244 9 mm 10 m siva

1245 12 mm 10 m siva

60460 19 mm 10 m siva

234572 25 mm 10 m siva

• Obojestranski akrilni lepilni trak. Posebej primeren za  
lepljenje ogledal na vetrobranska stekla avtomobilov.  
Zelo zanesljiv tudi za lepljenje raznoraznih obešalnih kljukic,  
nosilcev za električno inštalacijo.

• Primeren tako za notranjo kot tudi zunanjo uporabo.  
Zelo dober oprijem na steklo, les, kovine in plastične mase.  
Priporočena uporaba: 62 kvadratnih centimetrov za 1 kg 
nosilnosti.

  DVOSTRANSKI TRAK ZA OGLEDALA HPX

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

460933 19 mm 5m bela

234430 19 mm 25 m bela

UNIVERZALNI DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK
• Unverzalni dvostranski trak z osnovo folije. Primeren za lepljenje 

podov, prevlek, tapisonov.

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

1239 50 mm 25 m bel
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• Dvostranski lepilni trak, posebej oblikovan za montažo kablov, 
kanalov in napeljave vodov. Primeren za notranjo in zunanjo 
uporabo, UV in temperaturno obstojen trak

 DVOSTRANSKI TRAK ZA KABLE 

Šifra: Širina traku: Dolžina traku: Barva traku:

460676 19 mm 5 m bela

234429 19 mm 25 m bela

234428 25 mm 25 m bela

Šifra: Oznaka: Dimenzija š x d Barva:

60611  dvostranski trak akril 12 mm x 33m siva

461273 dvostranski trak akril 13 mm x 33m črn

60291 dvostranski trak akril 19 mm x33m siva

60573 dvostranski trak akril 25 mm x 33m siva

7894 dvostranski trak akril 40 mm x 33m siva

60734 dvostranski trak akril 60 mm x 33m siva

 DVOSTRANSKI TRAK ZA AKRIL
• Strojni obojestranski akrilni lepilni trak primeren za trajno 

lepljenje vseh plastičnih in kovinskih delov. 
• Odporen na vibracije. 
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Tovorni program:
T: 01/7052-652
F:01/7052-680
tovorni@minjon.si

Avtomobilski program:
T: 01/7051-253
F: 01/7052-680
avto@minjon.si

Tehnična trgovina:
T: 01/7052-591
F: 01/7052-680
tehnika@minjon.si

Trgovsko storitveno podjetje d.o.o.

 AVTO MINJON d.o.o.
Partizanska cesta 24

1381 Rakek

telefon: 01/7052 652
e-mail: info@minjon.si
internet: www.minjon.si

Skladišče: Podskrajnik 80, 1380 Cerknica

Sedež podjetja: Partizanska cesta 24, 1381 Rakek, ID številka za DDV: SI79327354

Pakiranje:
T: 01/7094- 665
T: 01/7094- 664
pakiranje@minjon.si

Spletna prodaja B2B:
T: 01/7052-652
F:01/7052-680
b2b@minjon.si


