
LEPILA IN LEPILNI SISTEMI



LEPILA
in lepilni sistemi  

Izbira pravega lepila je pogoj, da spoj ter izdelek kvaliteten in da služi svojemu namenu. 
Zato smo za vas predstavili pregled talilnih lepil glede na njihove lastnosti oziroma njihovo uporabo.   
V osnovi delimo lepila glede na vrsto osnove surovine za izdelavi in sicer na : 
PO - poliolefinska talilna lepila
EVA - etil vinil acetatna lepila ( najpogosteje uporabljena lepila na robnih lepilkah )
PUR - poliuretanska talilna lepila ( vedno večja uporaba, še posebej za zahtevna lepljenja, kjer so
            visoke zahteve po temperaturni obstojnosti ali obstojnosti na vremenske vplive ) 

EVA IN PO TALILNA LEPILA 

KLEIBERIT EVA-SK 774.4
za zlepitve na hrbtni strani prepariranih poliestrskih robov, PVC in ABS kalan-
drskih robov, robov iz furnirja in papirja.
• za podajalne hitrosti od 20 do 60 m/min
• srednje viskozno
• dobra začetna lepljivost

KLEIBERIT EVA-SK 779.6
Univerzalno za skoraj vse materiale robov.
• za podajalne hitrosti od 20 do 70 m/min
• primerno za predhodne nanose lepila na rob

KLEIBERIT EVA-SK 788
Za ročne in počasi obratujoče stroje za zlepitve robov.
• lahko dolgo časa na odprtem
• možnost obdelave že od 160°C
• širok obdelovalni časovni razpon
• za obdelavo v vlažno-toplih območjih

KLEIBERIT EVA-SK 779.7
Univerzalno uporabno za »softforming« / ravne robove; predhodne nanose 
lepila na rob
• posebej priporočljivo za »softforming«
• za podajalne hitrosti od 15 do 70 m/min

KLEIBERIT EVA-SK 777
Univerzalno uporabno za zlepitve ravnih robov in »softforming« lepljenje. 
Posebej priporočljivo za »softforming«  z robovi iz furnirja in neposredni »post-
forming«.
• visoka toplotna obstojnost do 110°C glede na material robov
• posebej dobra oprijem na robove iz masivnega lesa

KLEIBERIT EVA-SK 773.1
“Univerzalno” in “prozorno” za skoraj vse materiale robov
• prav nobenega vlečenja nitk – nobenega mazanja pri rezkanju
• visoka zmožnost predhodne topitve za hitrosti podajanja do 80 m/min
• primerno za težavne »softforming« profile z ozkimi polmeri
• popolnoma prozorno – nobenih sledi spojev
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KLEIBERIT EVA-SK 773.7 HG
(Easy Edge)
Termoplastično lepilo iz umetne smole za robove iz poliestra, CPLa in melaminske smole, 
furnirja, papirja, PVCja ter ABSa.
• zelo dobre kemijske talilne lastnosti 
• prozorni spoji
• primerno za »softforming« lepljenje in lepljenje na CNC strojih
• temperaturna obstojnost glede na material robov od -20°C do 100°C
pakiranje : 25 kg vreča 

KLEIBERIT Supramelt GL 782
Talilno lepilo v obliki patron z drsnim ovojem za HOLZHER sistem s patronami.
• povišan pretok lepila
• taljenje patrone brez motenj in brez ostankov
Pakiranje : karton 45 kos patronov

KLEIBERIT SK 735.0 
Talilno lepilo za leplenje poliesterskih, PVC in ABS trakov, masivnih in furnirnih trakov. Ima dobre 
lastnosti taljenja, odporen na vodo, oksidacijo. Delovna temp. od 200-210 C. Hitrost nanosa 
lepilo je od 8-25 m/min. Barve lepila: bela, slonokoščena in mahagonij.
pakiranje : 25 kg vreča 

BELA DISPERZIJSKA LEPILA 

KLEBIT 303.0  ( paradni konj med KLEIBERIT lepili ) 
Visoko kvalitetno PVA lepilo odporno na vlago, ki se uporablja za leplenje različnih vrst 
masivnega lesa z učinkom D3, z dodatkom trdilca 303.5 doseže kvaliteto D4.  Uporabljajo ga 
izdelovalci oken in vrat, saj ustreza tudi normi WATT 91. 
Pakiranje : 0,5 kg tuba, vedra 10 in 30 kg, sod 130 kg ter 1000 kg kontejner 

KLEBERIT 303.2 
Visoko kvalitetno PVA lepilo odporno na vlago, ki se pretežno uporablja za leplenje različnih vrst 
tropiskih lesov z učinkom D3, z dodatkom trdilca 803.5 (ali 303.5) doseže kvaliteto D4
Pakiranje : 33 kg vedro, 130 kg sod 

KLEIBERIT 304.1 + trdilec 304.3 
2-komponentno lepilo z brezbarvnim trdilcem 304.3 za vodoodporno leplenje oken, vrat, 
večslojnih plošč, trdih in eksotičnih lesov. Kvaliteta leplenja D4. Uporablja se lahko samo kot 
2-komponentno lepilo.  

KLEIBERIT EUROLEIM 320.0 
D2 lepilo za površinsko in montažno leplenje različnih materialov in leplenje mehkega in trdega 
lesa.
Pakiranje : 34 kg vedro 

KLEIBERIT 322.1 
Enokomponentno lepilo za leplenje vseh vrst furnirja, brez formaldehida. Furnira se lahko na 
hladno ali vroče. Sestava lepila preprečuje prebijanje lepila skozi furnir. 
Pakiranje : 32 kg vedro 
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KLEIBERIT 323.0 
PVA disperzijsko lepilo namenjeno furniranju v hladnih in vročih stiskalnicah z najkrajšim možnim 
časom vezave. Izredno primeren za membranske stiskalnice furnirja ( npr. za furniranje nepravilnih 
oblik ). Prav tako odlično lepilo za klasično furniranje brez preboja furnirja. 
Pakiranje : 32 kg vedro, 130 kg sod, 1000 kg kontejner 

KLEBIT 314.0  - 1K D4 lepilo 
1komponentno lepilo, ki ustreza kvaliteti D4, namenjeno lepljenju lesa in lesnih izdelkov. Primeren  
za dolžinsko, širinsko ali ploskovno spajanje elementov.  Lepilo je enostavno za uporabo in ima že 
vgrajen trdilec.  
Pakiranje : 30 kg vedro, 130 kg sod, 1000 kg kontejner 

KLEIBERIT 332.0 
Lepilo z najkrajšim časom vezave, primerno za postopek hitrega stiskanja z dolgim odprtim časom. 
Dobra odpornost na vlago in visoka trdnost spoja. Uporablja se za leplenje furnirja, površinsko 
leplenje.
Pakiranje : 10 kg in 30 kg vedro 

KLEBIT 347.0 EXPRESS 
Splošno montažno lepilo za trd in mehek les in vse lesene podlage, namenjeno za hitro stiskanje s 
kratkim časom strjevanja. Kratek odprti čas (3-5 min) visoka končna trdost. Odporen proti vlagi, v 
trdem stanju brezbarven.

326.6 SCHNELLBINDER 
PVA lepilo namenjeno površinskemu in stik leplenju z dobro obdelavo in ugodnim odprtim 
časom. (MDF plošče, masiven les, HPL plošče…). Odprti čas 6-10 min. 
pakiranje : 33 kg vedro

466.0    HLADNO LEPLJENJE ABS TRAKOV 
Lepilo se uporablja za leplenje PVC in ostalih folij, ABS in PVC robnih trakov. Hladno leplenje, 
visoka trdnost spojev in visoka temperaturna odpornost.

308.0 LACK LEIM 
Lepilo posebej prirejeno za lepljenje lesa na prednodno lakirane površine ali lakirane površine 
med seboj.  Zelo primerno za lepljenje letvic ali obrob na že gotove izdelke. 
pakiranje : 0,5 kg tuba, 9,5 kg vedro 

328.0 HARTHOLZ LEIM - montažno lepilo 
PVA lepilo namenjeno leplenju masivnega lesa, lesnih kostrukcij. Ima primeren odprti čas (10 min) 
in se odlično obdeluje. Primeren za leplenje zatičev in moznikov.
pakiranje : 10 kg vedro 
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LEPILA ZA LEPLJENJE PARKETA 

350.0 
Lepilo za lepljenje 
lamelnega parketa. 
Enokomponentno 
in zelo enostavno za 
uporabo

542.0  2K PUR ZA PARKET 
Dvo-komponentno lepilo za lepljenje parketa. ustrezno za vse 
lesne vrste in vse načine polaganja.  Ima t.i. pameten pokrov, saj je 
na vrhu posoda predeljena in v zgornjem delu se nahaja trdilec in 
ko z izvijačem predremo odprtino trdilec steče v lepilo v pravem 
razmerju. 
Ima dolg odprti čas in izjemno moč vezanja na beton. 
 

POLIURETANSKA LEPILA -   PUR  SISTEM

Poliuretanska lepila so del razvoja novejše dobe. Proizvodi na PUR osnovi dosegajo najvišje 
kriterije odpornosti na temperaturo, vlago ali vodo ter obstojnost proti UV žarkom. 
V osnovi so PUR lepila največkrat 1-komponentna, saj se upošteva kot druga komponenta kar 
vlaga iz zraka, s katero se lepilo veže in reagira. 

501.0  PUR 
1K - Enokomponentno PU lepilo z najvišjo obstojnostjo proti vlagi in temperaturi za leplenje 
različnih vrst materialov. Ob zatrjevanju rahlo nabrekne in zapolni neravne površine. Z dodajan-
jem vlage pospešimo čas strjevanja. 
Odprti čas : 20-25 min
Pakiranje : 0,5 kg tuba, 8 kg vedro, 35 kg vedro, 200 kg sod

502.8 
1k lepilo na poliuretanski osnovi, ki se strdi s pomočjo vlage v zraku. Uporablja se za leplenje 
različnih lesnih mat., delovnih plošč, keramičnih in betonskih materialov, spajanje MDF in drugih 
plošč.
Odprti čas : 5 - 8 min. 
pakiranje : 35 kg kovinska posoda 

510.0 - KONSKTRUKCIJSKO LEPILO Z CERTIFIKATOM 
1k lepilo na poliuretanski osnovi, ki se strjuje s pomočjo vlage iz zraka in je visoko odporno na 
vodo in temperaturo. Uporablja se za leplenje nosilnih elementov, konstrukcijskih elementov in 
spojev na klin za uporabo zunaj in znotraj. Ustreza normi DIN/EN204
Pakiranje : 35 kg kovinska posoda 

Lepilo 351.0 D3 
parketno lepilo v tubah za 
polaganje laminata ali lepljenje 
parketa ter zaključni letev. 
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PUR LEPILA V KARTUŠAH 

568.0   - hitri PU 

1K lepilo na poliuretanski osnovi, ki se strdi s pomočjo vlage v 
zraku. Visoko temperaturno in vodoodporen. Uporablja se za 
leplenje lesa, betona, kovine in ostalih umetnih mas.

Čas strjevanja :  30 min 
pakiranje : kartuša 350 mm 

569.0 

1k lepilo na poliuretanski osnovi, ki se strdi s pomočjo vlage v 
zraku. Visoko temperaturno in vodoodporen. Uporablja se za 
leplenje lesa, betona, kovine in ostalih umetnih mas.

odprti čas : 5 min.     čas strjevanja : 60 min. 
pakiranje : kartuša 350 mm

nanašalne pištole : 

566.0 - elastičen PU 

PU lepilo v kartuši, ki ohranja trajno elastičnost. Uporablja se 
v primerih, kadar so zalepljeni deli izpozstavljeni tresenju ali 
premikanju. 

Dobaljivo v različnih barvah. 
Pakiranje : 350 ml kartuša 

536.0  STAIR MASTER 

Posebno 2K PU lepilo za polaganje stopnic direktno na beton.  
Lepilo je izredno hitro in stopnica je po 20 minutah že po-
hodna. Z uporabo tega lepila so stopnice lahko v uporabi še isti 
dan. 
1 dvojna kartuša zadostuje za približno 2 stopnici. 

pakiranje : 210 ml ( dvojna kartuša ) 2 - komponenti

FIBO d.o.o., PE Barletova 4, 1215 MEDVODE tel : 01/36-16-260  fax : 01/36-16-275  email : info@fibo.si   www.fibo.si 



LEPILA
in lepilni sistemi 

SEČNINSKA LEPILA V PRAHU 

LEPILO 871
Sečninska-formaldehidna smola v prahu z dodanim trdilcem primena za vroče in hladno 
leplenje v stiskalnicah. Ustreza normam E1. Dolg lončni čas pri 20 C (6-8ur). Mešalno razmerje 
100 delov lepila v prahu : 50 utežnih delov vode.

pakirano : 25 kg vreča 

LEPILO 862 
Lepilo za vroče leplenje v prahu z dodanim trdilcem primerno za krajše čase stistkanja. 
Zmeša se z vodo in je takoj uporabno. Ne prebija furnirja. Nanaša se z ročnim ali strojnim 
nanašalcem. Količina nanosa je od 150-200 g/m2. Čas med nanosom in lužitvijo je do 5 min.

pakirano : 25 kg vreča 

LEPILO 864 
Ureaformaldehidno lepilo v prahu za vroče leplenje furnirja. Zmeša se z vodo in je takoj upo-
raben (2:1). Nima tendence prebijanja, obstojnost lepilne mase pri 20 C je cca. 5 ur. Količina 
nanosa je od 100-150 g/m2. Nanaša se lahko z ročnim ali strojnim nanašalcem in lopatico. Čas 
med nanosom in vložitvijo v stiskalnico je lahko 10-15 min.

pakirano : 25 kg vreča 

LEPILO 881
Vodoodporno lepilo za vroče stiskanje furnirja. Je lepilo v prahu izdelano na osnovi melamin 
formaldehida. Ob dodatku trdilca 881.2 in eventuelno polnila za regulacijo viskoznosti se 
lahko lepilo 881 uporablja za vroče leplenje nad 90 c. Izdelek je po zleplenju odporen na 
delovanje mrzle in vroče vode. Področje uporabe: notranja in zunanja vrata, vodoodporne 
iverne plošče. Dolg odprti čas, kratek čas stiskanja.
Lepljeni spoj doseže kvaliteto furniranja D4. 

pakirano : vreča 25 kg + trdilec v posodi 0,5 kg 
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LEPILA ZA OPLAŠČANJE PROFILOV 

proizvod osnova vsebuje 
topila

viskoznost v mPas
   120°C         140 °C

temp. nanosa pomik m/
min

način 
nanosa 
V       S      D

informacija 

261.7 poliester da        ca. 350mPas sobna temp. 2-15 X preizkušeno po RAL 716/1, se upošteva že več kot 30 let 

704.0 PUR ne 30.000 15.000 120-140 °C 15-35 X X X preizkušeno po RAL 716/1, se upošteva že več kot 20 let, zelo lepljiv na širokih oknih 

704.4 PUR ne 33.000 17.000 120-140 °C 15-40 X X X preizkušeno po RAL 716/1, visoka začetna moč lepljenja, za zahtevne oblike oken

704.5 PUR ne 33.000 17.000 110-140 °C 15-40 X X X nizka viskoznost za optimalno delo z nanašalnimi šobami, hiter oprijem, RAL dovoljen

708.1 PUR ne 13.000 5.500 100-140 °C 2-20 X X X zelo dolg odprti čas, izjemno primeren za nan. šobe, tudi za in-line oplaščanje iz ekstruzije

način doziranja :  v -valj ,  S -strgalo (rakel ), D - diza 

    PRIMERJI      
proizvod baza vsebuje topila pomik m/min informacija 

831 MCL da 2-40 nanaša se preko filca 
(glej navodila za uporabo ) 848 MEK da 2-40

840 - ne 2-35 nanaša se preko filca ali vakum 
sistema

 

CPL tanki papirji debelejši papirji furnirji Alkorcell PVC folija 

produkt V R Š V R Š V R Š V R Š V R Š V R Š

EV
A

 

743.5/745.6

743.7

746.2
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N
 

750.0

750.3

750.4

753.0

753.3

P
U

R
 T
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O

 

704.4

702.5/702.7

707.2

707.0

707.7

V- valjčni nanos   R- rakel ( strgalo)  Š - šobe                                        zelo primerno        primerno       tehnično mogoče                                                                                                         

Lepila za oplaščanje okenskih profilov ali profilov, ki se uporabljajo v pohištveni industriji kot npr. zaključne letve ali podnožja. Lepimo 
lahko CPL, melaminske folije, alu folije ali PVC folije.  Vsa lepila so testirana ter preizkušena na napravah vseh svetovno znanih proizvajal-
cev. 
KLEIBERIT že vrsto let daje povdarek lepilom za oplaščanje na PUR osnovi, zato so tudi svetovno vodilni proizvajalec lepil za oplaščanje.  
Lepila, ki se jih priporoča za lepljenje vseh vrst folij so tudi testirana in preizkušena na Inštitutu v Rosenheimu v Nemčiji, ki je odgovoren 
za testiranje materialov, ki so povezani z okni in vrati v zunanji uporabi. 

LEPILA ZA OPLAŠČANJE LESENIH PROFILOV 

FIBO d.o.o., PE Barletova 4, 1215 MEDVODE tel : 01/36-16-260  fax : 01/36-16-275  email : info@fibo.si   www.fibo.si 



LEPILA
in lepilni sistemi 

POLIURETANSKA TALILNA LEPILA 

Poliuretanska talilna lepila dosegajo najvišje zahteve glede temperaturne obstojnosti, odpornosti na vodo ter vlago 
ter obstojnost proti UV žarkom. Uporablja se jih predvsem pri proizvodnji kuhinj ter avtomobilski industriji ter pri 
proizvodnji elementov, ki zahtevajo najvišjo raven kakovosti.  
PUR talilna lepila zahtevajo tudi sebi primerno strojno opremo, saj delujejo v zračno zaprtih sistemih. 

Predstavljamo vam izdelke, ki so primerni za lepljenje robnih trakov, pa naj bodo masivni, furnirski, ABS ali druge 
vrste robnih trakov.  Pri PUR talilnih lepilih skoraj ni materiala, katerega se ne bi dalo zalepiti.   

LEPILO 707.7 PUR SK 

Lepilo 707.7 je bilo posebej razvito za obstoječe lastnike HOLZ 
HER robnih lepilk, kjer je sedaj mogoče na njih delati z PUR 
talilnimi lepili.  Prehod na PUR sistem je dokaj enostaven, saj je 
potrebno predhodno prostor za patrono le očistiti z talilnim 
čistilnim patronom 761.7, nato pa že lahko vstavimo patrono 
707.7 PUR in z njo začnemo lepiti.    Temperaturna obstojnost 
lepila : do 140 °C

pakiranje : 10 patronov  v kartonu 

Lepilo pa je dobavljivo tudi v klasični obliki po 2 kg ali 18 kg  v alu 
vrečki, primerni za večje robne lepilke.  

LEPILO 707.9  PUR SK 

Najkvalitetnejše talilno PUR lepilo za lepljenje masivnih robov do  
debeline 13mm, furniskih, ABS in PVC robov kakor tudi laminat-
nih HPL ali CPL nalimkov. 
Izjemno odporen na vlago, paro ali vodo 

TALILNO ČISTILO 761.7 
Po vsaki uporabi PUR talilnih lepil, je potebno 
posode kjer se lepilo tali očistiti z talilnim 
čistilom.  Talilno čistilo ima lastnost, da nase 
veže vse ostanke lepila in tako očisti površine 
posode ter nanašalne šobe ali valje.

Talilno  čistilo je mogoče dobiti v različnih 
emabalažah kot so HOLZ HER patrone, v granu-
latu ali v alu vrečkah po 2 kg in 18 kg. 
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LOČILNA SREDSTVA

885.6 LOČILNO SREDSTVO 

Ločilno sredstvo 885.6 se uporablja za zaščito površin ter delov stroja pri uporabi ureaform-
aldehidnih lepil. Učinkovit je tudi pri temperturah nad 120 °C. Ne vsebuje olj ali silikonov in 
nikakor ne vpliva na furnirane površine. 

pakiranje : 5 kg kanister

885.7  LOČILNO SREDSTVO ZA PUR LEPILA 

Preprečuje kot zaščita delovnih površin ter njihovih sestanih delov pred oprijemanjem PUR 
lepil.  Ne vsebuje olj ali silikonov in nikakor ne vpliva na lesne površine obdelovancev.
Priemerno za PUR tekoča ali talilna lepila. 

pakiranje : 4,5 kg kanister 

FIBO TRENN - LOČILNO SREDSTVO 
Ločilno sredstvo FIBO TRENN je plod našega lastnega razvoja. Ločilno sredstvo FIBO TRENN 
nanesemo z krpo na kovinsko površino stiskalnice, ter počakamo da se posuši. Tanek film 
ločilnega sredstva preprečuje, da bi se ostanki lepila oprijeli površine stiskalnice. 

pakiranje : 5 litrov kanister 

FIBO WASH - SREDSTVO ZA RAZSMOLJEVANJE 

Prav tako izdelek iz našega lastnega razvoja. Posebej razvita tekočina za čiščenje orodij ter 
strojev, ki se pri delu umažejo z smolo v lesu. 
Izdelek je izredno enostaven za uporabo, saj je potrebno žage, rezkarje ali ostalo orodje le čez 
noč namočiti v FIBO WASH in smole, ki se ponavadi zažgejo na dele žag ter rezkarjev se bodo 
raztopile in jih bo zelo enostavno odstraniti. 

pakiranje : 5 litrov kanister  

LP 305 / 98   ČISTILO ZA ROČNO ČIŠČENJE 

Čistilo za ročno čiščenje iveralov ali drugih površin.  Odstanjuje ostanke talilnega lepila in 
očisti površino iverne plošče. Lahko se uporablja tudi za odstranjevanje talilnega lepila z 
pritisnih valjev. Izredno uspešno odstranjuje tudi sledi kemičnih svinčnikov ter ostalih pisal 
npr. v šolah. 

pakiranje : 5 in 30 litrov kanister ali 200 litrov sod

LOČILNA SREDSTVA 
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SISTEM ČIŠČENJA OBDELOVANCEV RIEPE 

Podjetje RIEPE iz Nemčije je bilo inovator na področju avtomatskega čiščenja oz. preprečevanja 
oprijemanja lepila na obdelovance.  Razvili so elektronsko napravo za brizganje ločilnega ter 
čistilnega sredstva.  Na začetku robne lepilke so s pomočjo brizgalnega agregata zamegli 
površino iverne plošče z ločilnim sredstvo, katero preprečuje da bi se talilno lepilo zalepilo na 
površino plošče. Na koncu robne lepilke pa se strojno nanese še čistilno sredstvo, to pa poskrbi da 
se očisti še možne ostanke lepila, istočasno pa odstrani iz površine tudi ločilno sredstvo, ki je bilo 
nanešeno na začetku linije.  Obdelovanec  gre nato na liniji naprej, kjer bobažni koluti poskrbijo 
da se površina plošče očisti do te mere, da gre izdelek praktično lahko direktno v karton. 

BOMBAŽNI KOLUTI

Nemenjeni poliranju oziroma končnemu čiščenju obdelovancev. 

zunanji premer 160 mm 160 mm 190 mm 190 mm

širina 25 mm 20 mm 20 mm 20 mm

premer odprtine 50 mm 40 mm 50 mm 40 mm

Narejeni so lahko iz bombaža ali iz posebnega materiala SISAL. 

LOČILNO SREDSTVO LPZ II®

Strojno ločilno sredstvo LPZ II  preprečuje da bi se ostanki lepila zalepili na površino obdelo-
vanca.  Brizga se preko posebne šobe, ki praktično brizga samo meglo, zato je poraba tekočine 
izredno majhna, saj se porabi le 1 liter na 5000 tm obdelovancev. 

pakiranje : 5, 30, 200 litrov 

ČISTILNO SREDSTVO LP 163 / 93®

Strojno čistilno sredstvo, ki se prav tako kot ločilno sredstvo brizga z zgornje ter s spodnje 
strani na obdelovanca, le da ima čistilno sredstvo funkcijo čiščenja ostankov lepila ter ločilnega 
sredstva. 
pakiranje : 5, 30, 200 litrov

ANTISTATIČNO HLADILNO SREDSTVO LP 289/99®

Hladilno sredstvo se prav tako nanaša strojno in sicer takoj za zadnjim pritisnim valjem. Hladil-
no sredstvo pomaga lepilu da se takoj ohladi in utrdi. S tem pa preprečimo tudi odlaganje 
ostankov lepila na rezkarjih ter površini robu. 

pakiranje : 30, 200 litrov

LOČILNO - DRSNO SREDSTVO NFLY®

Ločilno drsno sredstvo NFLY® se nanaša prav tako strojno in sicer pri obdelavi zahtevnih robov 
kot so aluminijski ali akrilni robovi ter robovi, ki so zaščiteni z posebno zaščitno folijo 

pakiranje : 30, 200 litrov



PRODAJA IN ZASTOPA : 

FIBO d.o.o. 
PE Barletova 4

1215 MEDVODE 

POHIŠTVENI  
REPROMATERIALI 

tel : 01/36-16-260 
fax : 01/36-16-275 
email : info@fibo.si

www.fibo.si 


