
1 

 Lokavec 150a, 5270 Ajdovščina; Tel/fax: +386(0)5 36 81 161 // 040 190 989;  
E-mail: eurol@siol.net 

 

  



2 

 Lokavec 150a, 5270 Ajdovščina; Tel/fax: +386(0)5 36 81 161 // 040 190 989;  
E-mail: eurol@siol.net 

 

 

 

 

ŽIČNE ŠČETKE 

 

 

 

  



3 

 Lokavec 150a, 5270 Ajdovščina; Tel/fax: +386(0)5 36 81 161 // 040 190 989;  
E-mail: eurol@siol.net 

 

 

 

 

KAZALO 

 
1. POJASNILA,VARNOST IN TEHNIČNI PODATKI .................................................................................. 5 

1.1. Pred uporabo ........................................................................................................................... 5 

2.1. Med uporabo ........................................................................................................................... 5 

3.1. Varnost .................................................................................................................................... 5 

4.1. Osem korakov za izbor prave ščetke ....................................................................................... 5 

2. ŠČETKE ZA UPORABO NA KOTNIH BRUSILNIKIH .............................................................................. 8 

2.1. Lončaste ščetke ....................................................................................................................... 8 

ŽICA ZAVITA V VOZLE, Z OBROČEM ................................................................................................. 8 

ŽICA ZAVITA V VOZLE, BREZ OBROČA............................................................................................ 10 

ŽICA ENOJNA ................................................................................................................................. 11 

ŽICA ENOJNA ................................................................................................................................. 12 

3.1. Konusne ščetke ...................................................................................................................... 13 

ŽICA ZAVITA V VOZLE..................................................................................................................... 13 

ŽICA ENOJNA ................................................................................................................................. 14 

ŽICA ENOJNA ................................................................................................................................. 14 

4.1. Radialne ščetke ...................................................................................................................... 15 

ŽICA ZAVITA V VOZLE..................................................................................................................... 15 

ŽICA ENOJNA ................................................................................................................................. 17 

3. ŠČETKE ZA UPORABO NA VRTALNIKIH IN PREMEM BRUSILNIKU.................................................. 18 

3.1. Radialne ščetke z osovino ...................................................................................................... 18 

ŽICA ENOJNA, RAVNE .................................................................................................................... 18 

4.1. Konusne ščetke z osovino ...................................................................................................... 21 

ŽICA ENOJNA IN ZAVITA V VOZLE, KONUSNE ................................................................................ 21 

5.1. Lončaste ščetke z osovino ..................................................................................................... 22 

ŽICA ENOJNA, LONČASTE .............................................................................................................. 22 

ŽICA ZAVITA V VOZLE, LONČASTE  ................................................................................................. 23 

ŽICA ENOJNA, LONČASTE .............................................................................................................. 23 

6.1. Čopičaste ščetke z osovino .................................................................................................... 25 



4 

 Lokavec 150a, 5270 Ajdovščina; Tel/fax: +386(0)5 36 81 161 // 040 190 989;  
E-mail: eurol@siol.net 

 

ŽICA ENOJNA, ČOPIČASTE ............................................................................................................. 25 

ŽICA ENOJNA, ČOPIČASTE ZALITE Z GUMO ................................................................................... 26 

ŽICA ENOJNA, ČOPIČASTE ............................................................................................................. 26 

ŽICA ENOJNA, GOBASTE ................................................................................................................ 27 

4. ŠČETKE ZA UPORABO NA STACIONARNIH BRUSILNIKIH ............................................................... 28 

4.1. Radialne ščetke ...................................................................................................................... 28 

ŽICA ENOJNA ................................................................................................................................. 28 

ŽICA ENOJNA ................................................................................................................................. 30 

ŽICA ZAVITA V VOZLE..................................................................................................................... 31 

5. ŠČETKE ZA ŠČETKANJE/KRTAČENJE LESA ...................................................................................... 32 

5.1. Za stroj krtačni stroj Makita 9741 ......................................................................................... 32 

6.1. Za namestitev na kotno brusilko z adapterjem ..................................................................... 33 

7.1. Za direktno namestitev na kotno brusilko ............................................................................ 34 

8.1. Za direktno namestitev na kotno brusilko ............................................................................ 34 

6. ROČNE ŠČETKE/KRTAČE ................................................................................................................. 35 

7. POSEBNOSTI .................................................................................................................................. 36 

 

 



5 

 Lokavec 150a, 5270 Ajdovščina; Tel/fax: +386(0)5 36 81 161 // 040 190 989;  
E-mail: eurol@siol.net 

 

1. POJASNILA,VARNOST IN TEHNIČNI PODATKI 

1.1. Pred uporabo 

x Hranite ščetke v originalnem pakiranju in jih ne izpostavljajte vročini, kislinam, prahu, 
plamenom, tekočinam in visoki vlagi. 

x Preverite ščetko in jo uporabite samo če je v dobrem stanju. 
x Vzdržujte in preverite stroj in ščitnik stroja. 
x Preverite če uporabljate pravo ščetko, ki ustreza stroju po premeru in po obratih. 

x Zagotovite ustrezno odsesovanje in ventilacijo ko delate v zaprtih prostorih. 

x Nikoli ne delajte v ATEX klasificiranih prostorih (eksplozivne atmosfere)! 

2.1. Med uporabo 

x Upoštevajte omejitve maksimalnega števila obratov (RPM). MAX RPM niso idealni delovni 

obrati ampak maksimalni dovoljeni delovni obrati pri katerih je delo še varno. 
x Izogibajte se prekomernemu pritisku na ščetko, ki bo povzročil zvijanje in posledično 

lomljenje žice, večje segrevanje obdelovanca in krajšo življenjsko dobo ščetke. 
x Izberite ščetko iz ustreznega materiala, da bi preprečili neželeno rjavenje in oksidacijo npr 

nerjavečega jekla. 
x Zapomnite si, da lahko nepravilna uporaba ščetke povzroči lomljenje ščetke in poškodbe na 

ljudeh in predmetih. 

 

3.1. Varnost 

x Pri ščetkanju/krtačenju vseh materialov, koščki obdelovanca, iskre in delci ščetke letijo z 
visokimi hitrostmi v vse smeri in lahko pri neustrezni zaščitni opremi povzročijo poškodbe. Pri 

uporabi ščetk je obvezno uporabljati zaščitne slušalke proti hrupu, zaščitna očala, zaščitne 
rokavice, delovno obleko in zaščitno masko proti prahu. 

4.1. Osem korakov za izbor prave ščetke 

Glede na obdelovanec izbrati pravi material iz katerega je ščetka (jeklo, inox, medenina..) 
Pravi material izbiramo na podlagi material obdelovanca npr če obdelujemo inox moramo 

izbrati tudi inox ščetko, saj v primeru izbora jeklene ščetke kontaminiramo inox in nam 
kasneje pod vremenskim vplivom rjavi. 

x Izbrati obliko ščetke (lončasta, konusna, radialna...) Lončaste ščetke so najbolj primerne za 
čiščenje ravnih površin. Radialne ščetke so najbolj primerne za krtačenje težko dostopnih 
notranjih kotov in vogalov, konusne ščetke pa so najbolj primerne za nepravilne oblike 
obdelovanca. Ščetke z obliko čopiča  so najbolj primerne za čiščenje raznih lukenj. 

x Izbrati velikost ščetke za naše orodje( prevelika ščetka na premajhni kotni brusilki prvič 
dosega previlke obrate, drugič pa zaradi svoje teže in momenta uniči rotor in zobnike v 
kotnem prenosu). V tabeli so predstavljene maksimalne hitrosti, ki jih najpogosteje dosegajo 
običajni kotni brusilniki na tržđišču glede na nazivni fi orodja ki ga je dovoljeno uporabljati na 
tem orodju. To je istočasno tudi tabela kakšen premer ščetke lahko glede na maksimalne 
dovoljene obrate uporabljamo na tem kotnem brusilniku ali drugem orodju. 
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MAX Premer 115mm 125mm 150mm 180mm 230mm 
MAX prosta 

hitrost 
12.500RPM 11.000 RPM 9.000 RPM 8.500 RPM 6.500 RPM 

  

x Izbrati pravo debelino žice iz katere je ščetka izdelana (debelejša žica je bolj agresivna ima 
večji odvzem, se pa tudi hitreje zlomi ob pritisku, tanjša pa ravno obratno). Zato je pravilo, da 

se izbira najbolj tanko žico kot to še dovoljuje uporaba. 
x Izbrati ali bo žica na ščetki enojna ali zavita v »vozle«.  

enojna žica, manj agresivna primerna za odstranjevanje barve, rje 
in manjših zažganin od varjenja. Valovita struktura žice daje ščetki posebno gostoto v 
primerjavi z gladko žico. 

zavita žica, bolj agresivna saj je več žic zamotanih v »vozle«, 
primerna za zahtevnejša dela kot so čiščenje in priprava zvarov, čiščenje jeklenih ulitkov, itd. 

x Izbrati gostoto žice, bolj gosta žica je agresivnejša od bolj redke, istočasno je bolj gosta žica 
bolj trda, manj penetrira v površino in povzroča večje segrevanje obdelovanca zaradi večjega 
trenja. 

x Izbrati pravo dolžino žičnih vlaken (manjše jedro pomeni pri enakem premeru ščetke daljša 
žična vlakna, večje jedro pa krajša žična vlakna. Daljša žična vlakna so bolj upogljiva in bolj 
nežna z razliko od krajših, ki so agresivnejša). Daljša žična vlakna imajo zaradi upogibanja 
krajšo življenjsko dobo od krajših. Daljša žična vlakna oz večji premer ščetke, pomeni tudi 
večjo obodno hitrost, kar pomeni tudi večjo učinkovitost in opravljeno delo. 

x Izbrati pravo kotno brusilko ali drugo orodje, ki poganja ščetko, izbrati pravo hitrost , ki je 
optimalna in ščetko uporabljati z pravim pritiskom. Prekomerni obrati in pritisk lahko 

povzroči lom ščetke ali zelo skrajša njeno življenjsko dobo. 

Dve pravili, ki Vam bodo olajšali delo in z njimi boste dosegli maksimalno življenjsko dobo. 

PRVO PRAVILO: delajte z majhnim pritiskom, tako da bodo samo konice žic udarjale po obdelovancu. 
Tako bo delo potekalo hitreje, manj bo stresa za žico in se ne bo tako uničevala. Pravilo »preko 
palca« pravi, da naj bi dolžina žice, ki udarja po obdelovancu bila 2-3% celotnega obsega ščetke in 

pritisk okrog 0,2-0,5Mpa (2-3 bar). 
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DRUGO PRAVILO: Zelo pomembno je, da uporabljate pravo obodno hitrost (na konicah žice), ki je 
priporočena za določeno aplikacijo, da se izognete škodi, ki jo lahko povzroči nepravilna hitrost. 

Priporočene hitrosti za kovinske žične ščetke: 

Razigljevanje—25-35m/s 

Čiščenje zvarov—40-50m/s 

Odstranjevanje barve in rje—35-45m/s 

Strukturiranje, formiranje in doseganje hrapavosti—30-40m/s 

Čiščenje, poliranje—30-40m/s 

Obdelava plastičnih površin—15-20m/s 

 

Kaj pomeni oznaka TECH? 

  

Tech je oznaka, ki jo nosijo ščetke, ki so namenjene za profesionalno uporabo v industriji. TECH 
ščetke imajo večjo gostoto žice, boljšo kvaliteto žice in ostale tehnične komponente za boljšo 
zmogljivost in življenjsko dobo. 

Pakiranje: TECH pakiranje poznamo po močnih sivih škatlah, nalepki TECH in tehnični risbi na škatli, ki 
nam pove kakšen tip ščetke je v škatli. 
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2. ŠČETKE ZA UPORABO NA KOTNIH BRUSILNIKIH 

2.1. Lončaste ščetke 

ŽICA ZAVITA V VOZLE, Z OBROČEM  

 

 
Robustna, agresivna in zelo varna za uporabo. Lahko se jo uporablja na ročnih avtomatskih ali CNC 
strojih. Iz ogljikovega jekla in nerjavečega jekla so med enimi najbolj prodajanih ščetk v asortimanu. 
Aplikacije: Odstranjevanje žlindre, rje, barve in ostalih površinskih nanosov iz vseh površin. 

Obroč, drži vozle skupaj in preprečuje centrifugalni sili, da bi vozle razprla, zato je ščetka zelo 
agresivna. Ko se žica porabi do obroča se ga preprosto izbije, ter porabi ščetko do nosilca. 

 

 

ZA MALE KOTNE BRUSILNIKE (FI 115 IN 125) 
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ZA VELIKE KOTNE BRUSILNIKE (FI 180 IN 230) 

 

 *ŠČETKE Z DVEMA VRSTAMA VOZLOV  
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ŽICA ZAVITA V VOZLE, BREZ OBROČA 

 
 

Lončaste zamotane ščetke brez obroča. Te so manj agresivne od serije z obročem 
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ŽICA ENOJNA 

  
Izdelana iz zelo trpežne valovite žice, idealna za  čiščenje kovinskih, lesenih, gumijastih in kamnitih 
površin. 

Aplikacije: Manjše razigljevanje, satiniranje površine, odstranjevanje minimalne žlindre in rje in 
razigljevanje robov profilov. 

ZA MALE KOTNE BRUSILNIKE (FI 115 IN 125) 

 

ZA VELIKE KOTNE BRUSILNIKE (FI 180 IN 230) 
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ŽICA ENOJNA 

  
 

Z medenino prekrita jeklena žica.  
Aplikacije: Zaradi večje fleksibilnosti in bolj redke žice so primerne za lažja dela čiščenja, 
satiniranja in odstranjevanja umazanije. Lahko se jih uporablja na kovinskih, lesenih, 

gumijastih in kamnitih površinah. 
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3.1. Konusne ščetke 

ŽICA ZAVITA V VOZLE 

  
Robustna, agresivna primerna za uporabo na nepravilnih površinah kot so robovi, vogali, profili in 
razpoke. 

 Aplikacije: Odstranjevanje žlindre, rje, barve in ostalih površinskih nanosov iz vseh površin. 
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ŽICA ENOJNA  

  
Konusna oblika omogoča uporabo na nepravilnih površinah kot so robovi, vogali, profili in razpoke. 
Izdelana je iz zelo odporne valovite žice 

 Aplikacije: Odstranjevanje žlindre, rje, barve in ostalih površinskih nanosov iz vseh površin. 

 

ŽICA ENOJNA  

  
Konusna oblika omogoča uporabo na nepravilnih površinah kot so robovi, vogali, profili in razpoke. 
Izdelana je iz zelo odporne valovite žice, jeklena žica prekrita z medenino. 

 Aplikacije: Zaradi večje fleksibilnosti in bolj redke žice so primerne za lažja dela čiščenja, satiniranja 
in odstranjevanja umazanije. 
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4.1. Radialne ščetke 

ŽICA ZAVITA V VOZLE 

  
Robustna, agresivna primerna za uporabo na nepravilnih površinah kot so robovi, vogali, profili in 
razpoke, zelo učinkovite zahvaljujoč dovoljenim visokim obratom.  

 Aplikacije: Priprava zvarov in njihovo čiščenje po varjenju, razigljevanje. 

 

NORMALNA GOSTOTA VOZLOV 
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DVOJNA GOSTOTA VOZLOV  ZA DVOJNO AGRESIVNOST                        

 

 

GUMIRANE RADIALNE ŠČETKE IMAJO ŽIČNA VLAKNA ZALITA Z GUMO 

Ščetke so zelo primerne za pripravo zvarnega roba in čiščenje zvara, saj zaradi vlaken ulitih v 
gumo brusijo zelo ozko in ne poškodujejo okolice zvara, prav tako pa žica pri obdelavi manj 
leti, saj je zalita v gumi. 
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ŽICA ENOJNA 

  
Primerna za lažje aplikacije kot zavita serija, ki ima žice v vozlih. Valovita žica daje ščetki 
kompaktnost, prav tako je izjemno odporna in varna za uporabo. 

 Aplikacije: Uporaba pri visokih hitrostih na robovih in profilih, za odstranjevanje umazanij, ostankov 

in rje na vseh materialih. 

 

ZA MALE KOTNE BRUSILNIKE (FI 115 IN 125MM) 

 

ZA VELIKE KOTNE BRUSILNIKE (FI 180 IN 230MM) 
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3. ŠČETKE ZA UPORABO NA VRTALNIKIH IN PREMEM BRUSILNIKU  

Če ni drugače navedeno imajo vse ščetke standardno osovino debeline 6mm. 

3.1. Radialne ščetke z osovino 

ŽICA ENOJNA, RAVNE  

  
Ščetka za uporabo na premih brusilnikih in vrtalnih strojih. Izdelana iz zelo odporne valovite žice, kar 
ji daje kompaktnost in dolgo življenjsko dobo. 

 Aplikacije: Odstranjevanje žlindre, rje, barve in ostalih površinskih nanosov iz vseh površin. 
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Primerne tudi za uporabo na stacionarnih strojih in delovnih postajah. 

 

 

 

Visokoodporna žica zavita v vozle, kar ji daje agresivnost. 
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Ščetke izdelane iz valovite z medenino prekrite jeklene žice(razen pri inox). Zaradi manjše gostote 
primerne za lažja dela. 
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4.1. Konusne ščetke z osovino 

ŽICA ENOJNA IN ZAVITA V VOZLE, KONUSNE 
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Konusna oblika omogoča uporabo na nepravilnih površinah kot so robovi, vogali, profili in razpoke. 
Izdelana je iz zelo odporne valovite žice in žice zavite v vozle. Zavita žica je agresivnejša in primerna 
za težja dela kot enojna žica. 

 Aplikacije: Odstranjevanje žlindre, rje, barve in ostalih površinskih nanosov iz vseh površin. 

 

Enojna žica 

 

Zavita žica v vozle 

 

5.1. Lončaste ščetke z osovino 

ŽICA ENOJNA, LONČASTE 
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Aplikacije: Odstranjevanje barve in ostalih površinskih nanosov iz vseh površin. 

 

ŽICA ZAVITA V VOZLE, LONČASTE  

  
Aplikacije: Odstranjevanje žlindre, rje, in umazanij iz vseh površin. 

 

Lončaste ščetke z osovino so idealne za brušenje ravnih površin. Narejene iz iz visokoodporne 
valovite žice ali žice zavite v vozle za doseganje večje agresivnosti. 

 

ŽICA ENOJNA, LONČASTE 

  
Aplikacije: Odstranjevanje barve in ostalih površinskih nanosov iz vseh površin. 
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Z medenino prekrite jeklene žice (razen pri inox), namenjene za lahka in hoby dela. 
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6.1. Čopičaste ščetke z osovino 

ŽICA ENOJNA, ČOPIČASTE 

  
Aplikacije: Čelno brušenje na težje dostopnih mestih, vdrževanje in razigljevanje. 

 

Čopičaste ščetke narejene iz visokoodporne valovite jeklene in inox žice z veliko gostoto. Idealno za 
čelna brušenja in se lahko uporablja na električnih in pnevmatskih orodjih. 
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ŽICA ENOJNA, ČOPIČASTE ZALITE Z GUMO 

  
Aplikacije: Čelno brušenje aplikacij kjer je zahteva po brušenju, brez dotika okolice. 

 

 

 

ŽICA ENOJNA, ČOPIČASTE 

  
Aplikacije: Lahko vzdrževanje in čiščenje manj zahtevnih aplikacij. 

Čopičaste ščetke narejene iz valovite jeklene in inox žice.  
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ŽICA ENOJNA, GOBASTE 

 

 

Aplikacije: Zaradi gobavste oblike zelo primerne za čiščenje težko dostopnih mest in čiščenje znotraj 
vdolbin.  

 

FLEX
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4. ŠČETKE ZA UPORABO NA STACIONARNIH BRUSILNIKIH 

4.1. Radialne ščetke  

Za vse ščetke za uporabo na stacionarnih strojih lahko ponudimo tudi prirobnice in puše za redukcijo 

sredinjske luknje na želeno dimenzijo osovine vašega stroja. 

ŽICA ENOJNA 

 
 

Ščetke so narejene iz zelo odporne jeklene, medeninaste in inox valovite žice. 

Aplikacije: Razigljevanje, satiniranje in poliranje površin na vseh materialih. 
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MEDENINASTE ŠČETKE PROTI ISKRENJU 
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ŽICA ENOJNA 

  
Ščetke so narejene iz z medenino prekrite jeklene žice. Zaradi manjše gostote žice so ščetke lažje in 
primerne za lažje aplikacije. 

 Aplikacije: Razigljevanje, satiniranje in poliranje površin na vseh materialih. V primerjavi z 
predhodnimi ščetkami iz TECH serije so te primerne za uporabo pri lažjih in ne tako pogostih delih. 
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ŽICA ZAVITA V VOZLE 

  
Ščetke so narejene visoko odporne jeklene žice zavite v vozle, primerne za najtežje aplikacije pri 
visokih vrtljajih. 

 Aplikacije: Razigljevanje in agresivno mehansko odstranjevanje materiala. 
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5. ŠČETKE ZA ŠČETKANJE/KRTAČENJE LESA 

5.1. Za stroj krtačni stroj Makita 9741 

 

 

 
Ščetke so narejene ali iz nylonastih ščetin, medeninastih ščetin ali pa jeklenih ščetin. 

Nylonaste ščetine so primerne za vse vrste lesa, jeklene ščetine se uporabljajo za trše lesove (hrast in 
jesen), medeninasta krtača pa se uporablja za smrekov les in druge mehke lesove. Med nylonasto 
krtačo in jekleno/medeninasto je v tem ,da nylonasta krtača naredi površino strukturirano in gladko 
jeklena oz. medeninasta krtča, pa naredi površino samo strukturirano, ki pa ostane hrapava in jo je 
potrebno potem še narediti gladko na otip. 

Aplikacije: Primerno za strukturiranje/staranje lesa. 
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6.1. Za namestitev na kotno brusilko z adapterjem 

 

 

 
Ščetke so narejene ali iz nylonastih ščetin, medeninastih ščetin ali pa jeklenih ščetin. 

Nylonaste ščetine so primerne za vse vrste lesa, jeklene ščetine se uporabljajo za trše lesove (hrast in 
jesen), medeninasta krtača pa se uporablja za smrekov les in druge mehke lesove. Med nylonasto 
krtačo in jekleno/medeninasto je v tem ,da nylonasta krtača naredi površino strukturirano in gladko 

jeklena oz. medeninasta krtča, pa naredi površino samo strukturirano, ki pa ostane hrapava in jo je 
potrebno potem še narediti gladko na otip. 

Aplikacije: Primerno za strukturiranje/staranje lesa. 

To ščetko se lahko namesti na kotno brusilko samo ob nabavi adapterja za kotno brusilko GS05-00, 

več o tem v katalogu Adapterski priključki za kotno brusilko. 
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7.1. Za direktno namestitev na kotno brusilko  

  
Aplikacije: Primerno za strukturiranje/staranje lesa. 

 

 

8.1. Za direktno namestitev na kotno brusilko  

  
Aplikacije: Primerno za strukturiranje/staranje lesa. 
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6. ROČNE ŠČETKE/KRTAČE 

 

           
Spid v letu 2016 praznuje svojo 50-letnico predstavitve na trgu. Ščetke za ročno ščetkanje SPID so 
patentirane, prav tako pa vam ime SPID zagotavlja sinonim za kakovost, saj je skozi obdobja preživel 
veliko poiskusov ponaredkov ampak prav nobeden zahvaljujoč vrhunski kvaliteti 50 letih se ni prijel 
tako kot tale. 

Klub temu, da nizkocenovni ponaredki izgledajo podobno, ne pustite se zmesti, ščetke SPID so 
narejene iz najboljše in najbolj odporne žice, ki ne izpada, je dovolj gosta  in se ne lomi. Preiskusite ga 

enkrat in videli boste razliko. Poleg naštetega smo poskrbeli tudi za Vaše udobje saj imajo ščetke zelo 
ergonomski ročaj, ki lepo »sede« v roko.  

 

 

 

PRIMERJAVA ŠČETKE/KRTAČE SPID IN NIZKOCENOVNE KRTAČE 

Rdeča je znamke SPID, zelena zelo podobna, vendar...komentar ni potreben. 
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7. POSEBNOSTI 

 

            
Žična ščetka za uporabo na bencinskih kosilnicah. Zelo primerna za uporabo tam kjer strojnim 

kosilnicam ni mogoč dostop. Zelo uporabna za odstranjevanje plevelov in trav ki zrastejo ob stičišču, 
stopnic, pločnikov, zidov med tlakovci ali v betonskih razpokah, ipd. Zelo primerno za uporabo tam 
kjer fitoformacevtska sredstva in herbicidi niso dovoljeni ali jih ne želite uporabiti. 
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 Prepovedana je vsaka reprodukcija (printanje, kopiranje, downloadanje) tega gradiva ali uporaba le tega v 

promocijske ali druge namene, brez pisnega dovoljenja odgovorne osebe na podjetju Eurol d.o.o. 

 
  


