
BISON PREDSTAVLJA :

ZVERINSKA MOČ 
V LEPILNEM 
TRAKU



UNIVERZALNOST
Idealen za vsa opravila znotraj in zunaj doma: 
za popravke, pritrjevanje, ojačitev, spajanje in 
številna druga opravila.

SSSSTTT

SUPER MOČNO PRITRJEVANJE
Za plastiko, les, kamen, tekstil, beton 
in mnoge druge materiale.

LAHKO SE TRGA
Lahko se ročno trga z obeh smeri – 
tudi po dolžini na manjše koščke.

BISON GRIZZLY TRAK®

SSSSTTT



 
  Ekstremna natezna trdnost: zaradi edinstvene                                                                                                                                       

       strukture (gaze) in izjemne debeline
 

  Izjemno trpežen in vremensko odporen
 

  Vodoodporen, odporen na temperaturo in UV žarke
 

  Za trajnostno rabo na prostem: tudi sčasoma ni luščenja
 

  Enostavno odstranjevanje, manj sledi lepila
 

  Ročno trganje v obe smeri: tudi po dolžini na 
      manjše koščke



IZJEMNA ZAČETNA MOČ

ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO

TEMPERATURNO ODPOREN

VODOODPOREN

BISON POWER REPAIR TRAK



 
  Izjemno močen prevlečen trak: idealen za težka opravila

 
  Za notranjo in zunanjo uporabo

 
  Izjemno močno pritrjevanje: za sintetične materiale, 

       les, kamen in beton
 

  Vsestranski: odličen za popravke, ki zahtevajo                                                                                                                                        
       vodotesnost, ojačitve, pritrjevanje, montažo in zaščito

  Odporen na temperaturo in UV žarke



 

  Zelo močen obojestranski lepilni trak
 

  Za uporabo v notranjih prostorih
 

  Za čisto in hitro pritrjevanje predmetov 
     kot so ogledala, držala za milo, plastična                                                                                                                                        
     držala, tablice za imena na stanovanjih
 

  Primerno za kovine, ploščice, plastiko,        
      steklo, barvan les
      

   Odporen na vlago in temperaturo

 

  Izjemno močen obojestranski lepilni trak
 

  Za notranjo in zunanjo uporabo
 

  Za trajno, varno in nevidno pritrjevanje na
      ravnih površinah: npr. dekorativne elemente,                                                                                                                                        
      termometre, znake, kljukice itd. na steklene                                                                                                                                         
      površine, kovine, ploščice ali kamen
 

  1 trak drži do 75kg
 

  Vodoodporen, odporen na temperaturo                                                                                                                                      
     in UV žarke

OBOJESTRANSKI MONTAŽNI     LEPILNI TRAKOVI    1.5m x 19mm

BISON OBOJESTRANSKI MONTAŽNI LEPILNI TRAK

BISON BREZBARVEN OBOJESTRANSKI MONTAŽNI LEPILNI TRAK



 

  Izjemno močen obojestranski                                                                                                                                    
      montažni lepilni trak
 

  Za notranjo in zunanjo uporabo
 

  Za čisto in hitro pritrjevanje kovine,                                                                                                                                          
     lesa in plastike na gladke in ravne                                                                                                                                            
     površine
 

  Idealen za avtomobilsko, ladijsko,                                                                                                                                        
     kamionsko in kamping opremo:                                                                                                                                          
      luči, dekorativni traki, prometni                                                                                                                                         
      znaki in znaki za nevarnosti, držala                                                                                                                                           
      za telefone, oprema za kontrolno                                                                                                                                        
      ploščo, termometri itd.
 

  Vodoodporen, odporen na                                                                                                                                               
      temperaturo in UV žarke

BISON CAR TAPE  LEPILNI TRAK 

 

  Zelo močen obojestranski lepilni trak

 

  Za čisto in hitro pritrjevanje predmetov 
     kot so ogledala, držala za milo, plastična                                                                                                                                        
     držala, tablice za imena na stanovanjih

OBOJESTRANSKI MONTAŽNI     LEPILNI TRAKOVI    1.5m x 19mm



Bolton Adriatic d.o.o.

Polje 12

5290 Šempeter pri Gorici

Tel: 05 330 50 50

Mail: info@bison.si

www.bison.si


