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MOČAN, TRPEŽEN,
ZANESLJIV.

Vse kar vaš posel potrebuje

       Od navadnega maskirnega traku do ojačanega papirnega traku. Torej, če želite pošiljati
izdelke, zaščititi površine ali narediti dobrobit za okolje ( papirni trak ), mi smo tu za vas. 
       Papirni trak ima različne opcije uporabe, ne glede na to ali ste v pisarni ali skladišču.
Lepite lahko z maskirnim trakom ki vam omogoča odstranitev brez sledi lepil, ali z močnejšimi
samolepilnimi trakovi kot so ojačani papirni trakovi. Ti so idealni za izvoz, saj so odporni na
temperaturne spremembe in vlago. S samolepilnim papirnim trakom ni potrebe da ga
aktivirate z uporabo vode, za lepljenje uporablja naravno lepilo in tako ustvari popolno eko
različico lepilnega traku, ki je obenem močan in trpežen.
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PP ECO SOLVENT
ZA LAŽJE PAKETE

PP SOLVENT
ZA TEŽKE PAKETE

PP AKRIL
UV OBSTOJEN 

PP SILENT
TIHO LEPLJENJE

Pakirni lepilni trakovi
Širine: 25 mm, 50 mm, 75 mm in 100 mm.
Dolžine: 66 m, 120 m in 990 m

4



PP HOT-MELT

PAPIRNI TRAK 
ZA RECIKLIRANJE

PVC SOLVENT
ZA INDUSTRIJSKO RABO

ODVIJALCI
ZA ŠIRINO TRAKOV 50 IN 75 MM

ODPOREN NA VISOKE IN NIZKE TEMPERATURE

5



PP TRAK S POTISKOM PVC TRAK S POTISKOM

PAPIRNI TRAK S POTISKOM

OPOZORILNI TRAK S POTISKOM

Lepilni trakovi s potiskom

TRAK LOMLJIVO FRAGILE

Širine: 25 mm, 50 mm, 75 mm in 100 mm
Dolžine: 66 m, 120 m in 990 m

6



MASKIRNI TRAK UV MODER
Vremensko obstojni začitni trak nudi oprijemljivost do 14
dni in odstranitev brez sledi. Je namenjen profesionalni
oz. vsakodnevni rabi. Idealen na gladkih površinah kot

so zidne obloge, steklo, kovina in plastika.
Odstranljiv brez sledi do 14 dni po uporabi.

MASKIRNI TRAK PRO
Zaščitni trak nudi odlično oprijemljivost na težko
oprijemljivih površinah kot so: opeka, kamen in

beton in podobno. Idealen za profesionalno
uporabo.

Temperaturna odpornost do 80 stopinj. 
Odstranljiv brez sledi do 8 dni po uporabi.

MASKIRNI TRAK  BASIC
Visoke kakovosti, 

brez puščanja  sledi  po  odstranitvi.
 Narejen za domačo  uporabo.  Enostaven za 

uporabo  in nanašanje.  Odlična 
oprijemljivost na 

večini  podlag. 
Temperaturna  odpornost do 50  stopinj. 

Odstranljiv brez  sledi  do  6 ur  po  uporabi.

MASKIRNI TRAK EXTRA
Profesionalen trak 

za  grobe površine.  Je UV odporen in 
zelo  tanek.  Primeren za  natančne linije.  Za  notranjo  in

 zunanjo  uporabo.  Odporen na visoke  temperature. 
Odstranljiv brez  sledi  do  6 mesecev po 

uporabi.

Maskirni krep trakovi
Širine: 19mm, 25 mm, 30mm, 38mm in 50 mm

Dolžine: 50m
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RUMENO - ČRN FLUORESCENTEN RUMEN

SVETLEČ V TEMI

ČRN

        RDEČ
MODER ZELEN

RDEČE - BEL

Protizdrsni trakovi
Na voljo v širini 25mm in 50mm. 
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DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK PENA

Dvostranski trak na osnovi 
PE pene. Zasnovan je za 
trajno pritrditev različnih 
materialov. Odličen oprijem na les, 
kovino, steklo, plastiko in druge 
materiale.  Zelo odporen na staranje, 
UV-žarke,  olja in plastifikatorje. 
Trakovi so na voljo v 
različnih velikostih. DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK PP

PP dvostranski, ojačan trak, 
na silikonskem papirju. 
Primeren je za preprosto, 
čisto in hitro pritrjevanje 
preprog in drugih talnih 
oblog. Preprečuje premikanje ali 
gubanje preprog. Odlikuje ga  močna adhezija,
 oprijem 
in odpornost na raztrganje.

Obojestranski trakovi
Širine: 9mm, 19mm, 25 mm in 50 mm
Dolžine: 5m, 10m, 25m in 50m

9



OMOČLJIV NATRON LEPILNI TRAK

Različna navitja, opcija potiska

TAMPER TRAK - VARNOSTNI TRAK

Širina 50mm, opcija potiska.

BARVNI LEPILNI TRAKOVI

Črni, modri, rdeči, rumeni, zeleni

Ostali trakovi

ALU TRAKOVI

aluminjasti trakovi za izolacije,
temperaturno obstojni

OJAČANI LEPILNI TRAKOVI
 

mrežno ali vzdolžno ojačani trakovi

10



ETIKETE NA FOLIJI
Folije, ki jih uporabljamo, so na voljo v beli,

srebrni, prozorni ali ultraprosojni različici,
zaradi česar našim strankam ponujamo široko

paleto aplikacij.
Nalepke iz folije, ki jih izdelujemo, so trpežne,

barve pa žive in pritegnejo pozornost.
 

Folije, ki jih ponujamo:
polietilenske (PE) folije;

polipropilenske (PP) folije.
 
 

ETIKETE NA ROLI 

Na voljo z osnovo na papirju ali foliji.
Dimenzije in tisk po želji stranke.
Primerno za kozmetično, živilsko, kemično ali drugo
industrijo. 
Mat ali sijaj
Laminacija 

Nalepke
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ETIKETE NA PAPIRJU

Najbolj priljubljena vrsta etikete.
Bela podlaga ponuja praktično
neomejene možnosti tiskanja in
izpopolnjevanja. V večini primerov
je tisk prekrit z UV lakom, ki hkrati
poveča vizualno vrednost etikete
in zaščiti njeno površino. Tukaj bi
težko našteli celo majhen nabor
možnih aplikacij. Izhodni material
ima lahko več variant in različne
vrste uporabljenih lepil, npr. akril,
guma, za globoko zamrzovanje ali
lepilo.

TRANSPARENTNE ETIKETE
 

Transparentne etikete so vsekakor zadnja
moda – število proizvajalcev, ki se odločajo

za tovrstno rešitev, nenehno raste.
Prozorna etiketa omogoča estetski prikaz
vsebine ali celo same embalaže, hkrati pa

ohranja vse informacije, ki jih zahteva
zakonodaja.

 

TISKANJE NA LEPLJIVO STRAN ETIKETE in
PEEL OFF ETIKETE

Etikete s tiskom na lepilni strani so idealna rešitev
za prozorno embalažo, ki vsebuje prozorno ali
prosojno tekočino. Etikete, ki se tiskajo na lepljivo
stran so lahko na bazi folije ali papirja - vse je
odvisno od želja naročnika.

Etikete
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Trakovi za označevanje tal so na voljo v večini barv in lahko
vključujejo trakove za nevarnost, trakove z odsevnimi lastnostmi
ali lastnostmi sijočega v temi. Odsevni trak naredi vitalne oznake
vidnejše, zlasti v slabih svetlobnih razmerah. Trak, ki ni drsen, je
talni trak, ki pomaga pri odstranjevanju nevarnosti za zdrse na
označenih območjih.
Vaša izbira traka za označevanje tal traku mora temeljiti na lepilu
izbranega varnostnega traku, njegovi trajnosti, videzu traku in
njegovih funkcionalnih lastnostih. Če mora vaš trak med izpadom
električne energije oddajati shranjeno svetlobo, potem uporabite
trak kateri se sveti v temi. Vinilni talni trak je na voljo kot trak, ki se
lahko uporablja na stopnicah, nagnjenih stezah, območjih, ki so
lahko izpostavljena vlagi, ali na drugih področjih, kjer lahko
zdrsne. 

VINILNI TALNI TRAK

Vinilni trak se lahko uporablja 
za  označevanje opreme, 
orodij, hodnikov 
in tal v skladiščih,
 proizvodnih okoljih, 
pisarnah, učilnicah, 
telovadnicah in 
drugih mestih.

INDUSTRIJSKI TALNI TRAK

Industrijski talni trakovi se 
običajno 
uporabljajo v okoljih z velikim 
prometom peščev in vozil ter na 
mestih, kjer je
trak izpostavljen različnim 
kemikalijam in vodi. Industrijski 
varnostni trak je utrjen z lepilom 
na osnovi gume.

Poskrbite, da boste uporabili trak za označevanje tal, ki ustreza potrebam vašega objekta.

Označevalnje tal
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Označevalnje tal
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Trakovi za označevanje tal, znaki za tla, etikete na tleh in oblike tal pomagajo, da postane označeni objekt vizualno delovno mesto. Na vizualnem delovnem mestu se stvari opravljajo bolj varno in
učinkovito, saj lahko ljudje preprosto sledijo znakom, namesto da se ustavlajo in zastavljajo vprašanja. Oznake na tleh lahko označujejo hodnike in pešpoti, označujejo nevarnosti in označujejo, kam naj se
postavijo določeni predmeti. Te linije razmejitve delijo prostor, tako da je lahko le ta bolj organiziran, varnejši in učinkoviteje uporabljen.

Označevanje tal
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Trakovi za označevanje tal, znaki za tla, etikete na tleh in oblike tal pomagajo, da postane označeni objekt vizualno delovno mesto. Na
vizualnem delovnem mestu se stvari opravljajo bolj varno in učinkovito, saj lahko ljudje preprosto sledijo znakom, namesto da se ustavlajo
in zastavljajo vprašanja. Oznake na tleh lahko označujejo hodnike in pešpoti, označujejo nevarnosti in označujejo, kam naj se postavijo
določeni predmeti. Te linije razmejitve delijo prostor, tako da je lahko le ta bolj organiziran, varnejši in učinkoviteje uporabljen.

Industrijske podloge
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Uporaba zaščitne pene deluje kot varovalo za ljudi, stroje in objekte; absorbira močne
udarce in preprečuje poškodbe. Zato so lahko poškodbe osebja, okvare in nedelovanje
zaradi popravil stvar preteklosti. Pena deluje dobro pri temperaturah od -40 do +22
stopinj, ter vsebuje trpežno akrilno lepilo, ki je odporno na staranje in je vsestransko
uporabno tako za notranjo kot zunanjo uporabo. Primerno za transportna območja,
hale, koridorje, stroje, viličarje, skladiščne police in veliko več. Kotni odbijač tipa A ima
90-stopinjski izrez, idealen za vogale in druge pravokotne površine. Vsebuje dve
samolepilni površini. 
Lepilo: nameščeno z lahkim, odpornim na staranje in modificiranim akrilnim lepilom.

Lahko izbirate med različnimi dimenzijami, oblikami in dolžinami. Opcijsko se izdelajo
tudi po naročilu in željah kupca.

Zaščitna pena
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CARGOSORB

Odjemalci vlage

Z  razvojem zelo  učinkovitih sušilnikov, 
kot  je  CARGOSORB  s  svojimi 

različicami  izdelkov  ponuja 
individualne  in  predvsem  preproste 

rešitve  za  zaščito  vašega  blaga.  Če 
ne  obstaja  način,  da  bi  CARGOSORB

 obesili  na  stene  kontejnerja, lahko
 zahvaljujoč  filmu  odpornemu  proti

 difuziji  na  zadnji  strani  vse različice
 CARGOSORB  -  za  razliko  od  drugih
 izdelkov  -  namestimo  tudi  na  blago,

 ki  je  zaščiteno.  CARGOSORB  je 
učinkovit  v  vseh  primerih,  saj  ima 

posebna  membrana  iz  flisa  zelo
 veliko  površino..

SILICA GEL
Majhni  paketi silika gela  se  nahajajo  v  vseh  vrstah izdelkov

 v  funkciji  sušilnega  sredstva  -  odsorbirajo  in  zadržujejo 
vodno  paro. Pri  usnjenih  izdelkih  in  živilih  kot  so  feferoni

 lahko  pomanjkanje  vlage  omeji  rast  plesni  in  zmanjša
 kvarjenje.  Pri  elektroniki  zmanjša  kondenzacijo,  ki  lahko 

poškoduje  elektroniko.  V  primeru  shranjevanja  tablet  v
 rahlo  vlažni  embalaži  bi  kondenzacijska  vlaga  uničila

 tablete.  Majhne  vrečke  silika gela  najdemo  povsod,  kjer
 obstaja  možnost,  da  preveč  vlage  uniči  izdelek. 

Silika gel  lahko  absorbira  okoli  40  odstotkov  svoje  teže  v 
vlagi  in  lahko  zmanjša  relativno  vlažnost  v  zaprti  embalaži

 na  približno  40  odstotkov.

KINDRY
Uporaba  Kindry  sušilnikov  je  priporočljiva,  kadar  je

 potrebna  zanesljiva,  kakovostna  zaščita  pred  vlago. 
To  je  še  posebej  pomembno  pri  zaščiti  izdelkov,  katera 

mora  biti  v  različnih  klimatskih  pogojih  učinkovita  dolgo
 časa,  kot  je  to  primer  pri  klasičnem  izvoznem  pakiranju.

V  zaprtem  pakiranju  lahko  vedno  najdemo  relativno
 vlažnost.  Ta  bi  vedno  vodila  do  korozije,  lahko  pa  se

 odsorbira  z  uporabo  sušilnikov  Kindry.  Vreče  s  sušilnim
 sredstvom  sušijo  zrak  v  zaprtem  pakiranju  in  ščitijo

 vaše  blago  med  celotnim  obdobjem  transporta  in
 skladiščenja.

18
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BIORAZGRADLJIV0.

100% Biorazgradljive vrečke in piknik krožniki ter pribor.

Vrečke in pribor so narejeni iz naravi prijaznih materialov in s postopki, ki najmanj
obremenjujejo okolje. 
Če razmišljate o zamenjavi vrečk, nakupovalnih torb ali vrečk za smeti, so biorazgradljive
vrečke odlična alternativa običajnim plastičnim vrečkam, saj ne škodujejo okolju v celotnem
življenjskem ciklu. Ker so narejene iz 100% naravnih materialov, ne puščajo ostankov
in se popolnoma kompostirajo z organskimi smetmi, kot so listi, hrana, tekočine itd. Njihova
glavna prednost - poleg tega, da ne škodujejo Zemlji pri njihovi proizvodnji, uporabi
in odstranjevanju - je to, da potrošnikom omogočajo nadaljevanje rednih nakupovalnih navad
kuhinjskih opravkov, domačih opravilih in navad pri kompostiranju.



Papirnate in bombažne vrečke

V podjetju imamo radi tako vrečke kot tudi drevesa! Zato smo se
odločili, da bodo naše papirnate vrečke izdelane iz papirja PaperWise,

posebnega papirja, za katerega niso bila posekana drevesa. Ta
edinstven papir ima enako visoko kakovost kot tradicionalni prvovrstni

papir.
 

PaperWise papir je izdelan iz kmetijskih odpadnih materialov, kot so
listi in stebla, ki ostanejo po tem, ko so vsi živilski proizvodi požeti (to je

riž, pšenica, koruza, sladkorni trs). Ti biološki viri (ponovno) zrastejo
letno, v nasprotju z drevesi, ki potrebujejo do 80 let, da zrastejo,

preden se predelajo v papir.
Rezultat je resnično trajen visokokakovosten papir.

 

Ponujamo vam odlično paleto vrečk iz bombaža. Naše
kakovostne reklamne torbe so odličen promocijski izdelek ali
rešitev za trpežne ali nakupovalne vrečke, ki svojim strankam
ponujajo, da jih bodo dejansko obdržali in ponovno uporabili.
Če iščete preprost nakup trajne bombažne vrečke za
individualno uporabo, potem bodo naši različni izbori
zagotovo ustrezali vašim pričakovanjem.
 Bombaž je odporen in vzdržljiv in je dobra izbira, če želite
izdelke, ki so odporni proti obrabi. Prepričajte se, da za
vsakodnevno uporabo in težko prenašanje kupite kakovostne
100% bombažne vrečke.

Vrečke iz jute so neverjetno vsestranske. Izdelane
so iz 100% naravne tkanine.  Morda se celo
odločite, da bi te vreče opremili z logotipom vašega
podjetja in jih uporabili kot darila na dogodkih
vašega podjetja. Ne glede na to, ali jih uporabljate
za promocijo vašega podjetja,  v vaši trgovini ali
dogodku, bodo te vreče dale naraven videz, ki ga
želite.
 Vrečke iz jute so naravne. Cilj vrečk iz jute je
pomagati okolju, saj spodbujajo ljudi
po vsem svetu pri uporabi Zemlji prijaznih
materialov. Danes se ljudje zavedajo,
kako pomembno je skrbeti za okolje in predvsem
zase.
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Biorazgradljive vrečke

100% biološko razgradljive vrečke so izdelane iz koruznega škroba.
 

Kompostirne  vrečke, ki jih ponuja naše podjetje, so v trdnosti in natezni trdnosti podobne polietilenskim (plastičnim) vrečkam in
jih je mogoče večkrat ponovno uporabiti. Vse biorazgradljive vrečke, ki jih dobavljamo, so opremljene z logotipom sadike,

logotipom OK kompost ali logotipom OK kompost HOME. Le izdelki, ki so bili proizvedeni v skladu s strogim evropskim
standardom EN 13432 za kompostiranje, lahko uporabljajo te oznake in logotipe. Ta evropski standard od leta 2000 določa

kriterije za biološko razgradljivo ali kompostabilno embalažo, zato ste lahko prepričani, da ste pri partnerstvu z nami dobili
zanesljiv izdelek.

Nudimo štiri različne modele biorazgradljivih vrečk, različnih velikosti in debeline. Vse vrečke so primerne za skoraj vse
mogoče barvno tiskanje. Nudimo tudi T-shirt vrečke, primerne za tiskanje z lastnim logotipom ali oblikovanjem.  Pomagali vam

bomo ustvariti čudovito vrečko, ki ustreza vašim specifičnim potrebam in željam.
Obstajajo tudi ne-natisnjene T-shirt vrečke, ki so na voljo na rolah in bloku. 

 
Navodila za shranjevanje

Biorazgradljive vreče lahko enostavno shranite za eno leto, če jih hranite v zaprti škatli na suhem in temnem prostoru pri
normalni (sobni) temperaturi. Upoštevajte naslednja navodila za shranjevanje:

• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Ne hranite jih v vročih prostorih (hranite pri sobni temperaturi).

• Hranite jih v pokritem skladišču.
• Ne hranite jih v vlažnem okolju.

• Embalaža naj bo zaprta čim dlje.
 

Zelo pomembno je, da se v biorazgradljivih vrečkah zbirajo samo biološki odpadki, nato pa zavezane odloži v namenskih rjavih
zabojnikih. Pravilno odloženi biološki odpadki se lahko na naraven način, brez nadaljnje porabe energije, predelajo v kompost,

ki se vrača v naravo v obliki naravnega gnojila, ki zemlji vrača številne hranljive snovi. 
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Biorazgradljiv piknik pribor

Pribor za enkratno uporabo, izdelan iz pšeničnih otrobov, je odlična alternativa večini posode za enkratno
uporabo izdelani iz papirja ali plastike, katerih proizvodnja in uporaba je obremenjujoča za okolje.
Naš proizvodni proces ne zahteva znatnih količin vode ali mineralnih virov ali kemičnih spojin. Od 1 tone
čistih, užitnih pšeničnih otrobov lahko proizvedemo do 10.000 enot krožnikov ali skled.
Še pomembneje pa je, da so naši izdelki popolnoma biorazgradljivi - preko kompostiranja - v samo 30 dneh!
Namizna posoda za enkratno uporabo iz pšeničnih otrobov je primerna za pripravo toplih in hladnih jedi.
Lahko se varno uporablja v klasičnih pečicah ali mikrovalovnih pečicah.
Naši izdelki so robustni in stabilni - udobno in varno jih lahko uporabljate doma, na pikniku, v baru,  na
prostem ali celo v restavraciji.

Ker so naši krožniki in sklede izdelani iz čistih užitnih pšeničnih otrobov lahko vanje
tudi varno ugriznete.

Trenutna ponudba vključuje celotno paleto biološko razgradljivih izdelkov namizne
posode za enkratno uporabo iz pšeničnih otrobov: krožniki premera 28cm, 24cm in

20cm, skleda premera 20 cm ter ovalna posoda dimenzije 24x16cm.
Nudimo tudi jedilni pribor, narejen iz mešanice popolnoma biorazgradljive bio-

plastike in pšeničnih otrobov.
 .
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PAPIR.

Papirnati vložki za sadje in zelenjavo

Papirnati vložki so primerni za pakiranje in razstavljanje sadja in zelenjave. Oblikovanje za
prikaz in promocijo s poudarjanjem vrednosti narave. Idealno za jabolka, hruške, kivije,
marelice, breskve, nektarine, kaki, pomaranče, paradižnik in drugo zaokroženo sadje in
zelenjavo.
Visokokakovostni papir, ki se uporablja za proizvodnjo, omogoča podaljšanje roka
uporabnosti sadja in zelenjave ter zagotavljanje varnosti med prevozom. V primeru
poškodovanega pakiranja sadja in zelenjave, embalaža absorbira izločene sadne in
zelenjavne sokove, kar ni mogoče v primeru uporabe vložkov, izdelanih iz polimera (plastike).
Vložki iz papirne kaše, prav tako niso absorbirali odvedenega soka ali kondenzata, ki nastane
v procesu shranjevanja sadja in zelenjave v hladnem (rosišče).



Inserti za sadje in zelenjavo

2124



Papirni vložki za sadje in zelenjavo so dobavljivi v različnih barvah, kot so črna, modra, rjava, bela, zelena, rdeča itd. Odvisno od količine naročila je možno razviti tudi novo dimenzijo, ki ni na
voljo v standardni ponudbi.
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