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ПОШТОВАНИ, 
 

       Ми смо увозници и дистрибутери самолепљивих трака реномираног произвођача самолепљивих трака 
„Scapa tape“. Асортиман ових трака обухвата: 

       
  

 
Поставља се питање: Зашто користити 

самолепљиве траке? Постоји више разлога: 
 

� Траке даје додатну вредност производу, 
� Трака скраћује време производње и монтаже, 
� Траке не садрже штетне материје 

 
 Из овог широког асортимана нудимо велики број вишенаменских трака које су нашле своје место у 
свакодневној употреби на нашем тржишту. Наглашавамо да траке поседују изузетне техничке карактеристике и 
одличну лепљивост. 
 

• САМОЛЕПЉИВА ТРАКА НА ПЛАТНУ РАЗЛИЧИТИХ БОЈА 
Tрака је водоотпорна, армирана платненом подлогом изузетне чврстине и јачине отпорна на све временске 
услове 
 

• САМОЛЕПЉИВА AL ТРАКА (ширине 50,75 и 100 мм) 
Урађена од меког алуминијума који је погодан за рад,и има вишеструку примену, 
у климатизацији,електро индустрији,термотехници,и као крајња заштита изолације која је изложена атмосферским 
утицајима 
 

• САМОЛЕПЉИВА PVC ТРАКА ( 0,13мм Х 50мм Х 33М ) 
Намењена је за термотехнику,изолацију електро каблова,спајање електро каблова,изолацију цеви сплит 
система...Траке се производе у више боја 
 

• САМОЛЕПЉИВА PVC ТРАКА ( 0,13мм х 25мм х 25М ) и (0,13мм х 19мм х 10М ) 
Самогасива трака применљива за електро термичке инсталације за индустријску и кућну употребу. Произведена 
по европској директиви 2000/53 ЕС 
 

• САМОЛЕПЉИВА PЕ ТРАКА (5мм х 15мм х 15М ) и (3мм х 15мм х 30м' ) 
Дихт трака, трака за дихтовање клима канала 
 

• САМОЛЕПЉИВЕ PE ТРАКЕ ЗА ПЛАСТЕНИКЕ (50мм'x25м’ и 100мм'х 25м') 
Изузетна чврстоћа и отпорност на температуру 

 
Осим ових можемо Вам понудити и многе друге техничке траке за различите намене.  
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� Самолепљиве траке за каблирање,  
� Медицинске самолепљиве траке 
� Самолепљиве траке за аутомобилску индустрију 
� Самолепљиве траке за авио индустрију 
� Самолепљиве траке за грађевинску индустрију 
� Самолепљиве траке за графичку индустрију 
� Самолепљиве траке за спортисте 
� Самолепљиве траке за високе температуре 
� Самолепљиветраке за соларне модуле фотоволтажа 
� Топлотно проводљиве самолепљиве траке 

 


