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О КОМПАНИЈИ

ОПРЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

О КОМПАНИИ

Компанија „НИП СПАСИЋ“ д.о.о. лидер је у
производњи пропратног материјала за фасадне
термоизолационе системе за грађевинске
објекте. Свој пут до данашње позиције започела
је давне 1985. године и до дан данас сачувала
статус породичне фирме, али трансформисане
у модерну производну компанију која за свој
примарни циљ има успостављање и неговање
сарадње са мултинационалним трговачким
компанијама. У власништву фирме налазе се
пословне просторије у површини од 2.500 м²,
као и земљиште у површини од преко 20.000 м².

Компанија „НИП СПАСИЋ“ континуирано
унапређује своје погоне куповином искључиво
нове производне опреме од реномираних и
поузданих произвођача из Западне Европе, а
која задовољава најзахтевније регулативе о
заштити животне средине прописане од стране
Европске Уније. Такође, сви материјали који
улазе у производњу поседују атесте о заштити
животне околине. Компанија ради у складу са
прописима Закона о безбедности и здравља на
раду, уз стручну помоћ института МД Пројект из
Ниша. Компанија „НИП СПАСИЋ“ негује начела
корпоративне одговорности, професионалне
етике и интерних корпоративних стандарда.

Компания “НИП Спасич” является лидером в
производстве вспомогательного материала для
фасадных теплоизоляционных систем. Компания
была основана в 1985 году. Не смотря на то,
что она сохранила статус семейного бизнеса,
компания была преобразована в современное
производственное предприятие, основная цель
которого является установление и развитие
сотрудничества с международными торговыми
компаниями. Компании принадлежат офисы
площадью около 2500 м2, а также земельные
участки общей площадью свыше 20.000 м2.

Добар визионарски дух и умеће пословања
доказали су кроз дугогодишње успешно
пословање, где је акценат увек био на
проширењу асортимана производа и
капацитета, улагање у нове технологије и
људске ресурсе, као и на праћењу тржишта, не
само домаћег, него и иностраног.
Пословна политика компаније фокусирана је
на позиционирање и пласман производа на
захтевно инострано тржиште , што ће бити
значајно олакшано стицањем кандидатуре
Републике Србије за чланство у ЕУ, као и улазак
у Унију.
Компанија „НИП СПАСИЋ“ активно учествује
у хуманитарним акцијама, од којих издваја
донаторство за Српску Православну Цркву и
помоћ хуманитарној организацији „Дечије срце“.
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Уверенный предпринимательский дух и деловые
навыки доказали за годы успешной работы,
что основной целью нашей деятельности
является увеличение ассортимента товаров и
объемов производства, вклад в развитие новых
технологий и человеческих ресурсов. В то же
время мы постоянно следим за изменениями, как
и на внутреннем, так и на внешнем рынке.

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Компания “НИП Спасич” постоянно
совершенствует производство, приобретая
новое оборудование от известных и надежных
производителей из Западной Европы, тем
самым наше оборудование отвечает самым
требовательным стандартам ЕС по охране
природы. Кроме того, все материалы,
которые используются в производстве, имеют
сертификаты по охране окружающей среды.
Компания работает в соответствии с Законом об
охране здоровья и сотрудничает с институтом
МД Проект из г. Ниш. Компания “НИП Спасич”
вносит большой вклад в развитие социальной
ответственности, профессиональной этики и
корпоративных стандартов.

Политика компании направлена на
позиционирование и экспорт наших товаров на
зарубежный рынок, что будет упрощено после
получения Сербией статуса кандидата, а затем
и статуса полноправного члена Европейского
Союза.
Компания “НИП Спасич” активно участвует
в различных благотворительных акциях, а
особенно хотелось бы выделить пожертвования
для Сербской Православной Церкви и помощь
благотворительной организации “Детское
Сердце”.
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ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Производни програм компаније „НИП СПАСИЋ“
конципиран је на производима који задовољавају
високе стандарде квалитета и поузданости.
Већ више од 15 година компанија се бави
производњом пропратних материјала за фасадне
термоизолационе системе. Снага ових производа
лежи и у чињеници што су сви производи
стандардизовани, тако да задовољавају и потребе
иностраних купаца, те се пословање фирме „НИП
СПАСИЋ“ базира на сарадњи са купцима ван
граница Србије, што у процентуалном делу од
укупне производње покрива преко 70 одсто.

Производственная программа компании “НИП
Спасич” состоит из продуктов, которые отвечают
высоким стандартам качества и надежности.
Вот уже более 15 лет компания производит
вспомогательные материалы для фасадных
термоизоляционных систем. Преимущество
компании заключается в том, что наша продукция
отвечает всем стандартам, что удовлетворяет
потребности наших иностранных заказчиков,
таким образом, деятельность компании
“НИП Спасич” основана на сотрудничестве с
покупателями на зарубежных рынках, куда
экспортируется более 70% всей нашей продукции.

ПРОИЗВОДИ:
• пластични типлови (димензија од
70мм до 200мм)
• ПВЦ угаона лајсна са мрежицом
• ПВЦ окапна лајсна са мрежицом
• ПВЦ лучна лајсна
• тракаста лајсна
• АПУ лајсна 6+9мм; 9+15мм
• АПУ лајсна са мрезицом
• алуминијумски почетни профили
• дистанцери
• спојнице
• ексери за ондулину

ПРОДУКЦИЯ
• Пластиковые дюбеля (размером од 70мм до
200мм)
• Профиль угловой ПВХ с сеткой
• Профиль арочный ПВХ
• Профиль ПВХ с капельником
• Профиль ленточный
• Оконные профили 6+9мм ; 9+15мм
• Начальные алюминиевые профили
• Гвозди для ондулин черепицы
• Элементы ПВХ для выравнивания
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ПЛАСТИКОВЫЕ ДЮБЕЛЯ
ПЛАСТИЧНИ ТИПЛОВИ ЗА ФАСАДНЕ ДЛЯ ФАСАДНЫХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕ ПЛОЧЕ

1

2

3

4

5

6

7

Опис производа: Типла са кружним подметачем са
пластичним ударним клином

Описание продукции: Дюбеля с круглым
основанием с пластиковым клином

Материјал: ХДПЕ

Материал: HDPE

Примена: За механичко фиксирање фасадних
термоизолационих плоча (стиропор, стиродур,...).

Применение: Для механической фиксации
фасадных теплоизоляционных плит

Механичке карактеристике:
сила извлачења из бетона и пуне опеке 0,8 КН (80 кг/м²)
сила извлачења из зидног блока 0,8 КН (80 кг/м²)

Механические характеристики:
• сила тяги из бетона и кирпича 0,8 KN (120 kg/m²)
• сила тяги из стенового блока 0,8 KN (80 kg/m²)
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Назив производа /
Название продукции
Пластични типлови / Пластиковые дюбеля 70/10
Пластични типлови / Пластиковые дюбеля 100/10
Пластични типлови / Пластиковые дюбеля 110/10
Пластични типлови / Пластиковые дюбеля 120/10
Пластични типлови / Пластиковые дюбеля 140/10
Пластични типлови / Пластиковые дюбеля 160/10
Пластични типлови / Пластиковые дюбеля 200/10

Дужина /
Длина
Л - 70 mm
Л-100 mm
Л-110 mm
Л-120 mm
Л-140 mm
Л-160 mm
Л-200 mm

Ø
10
10
10
10
10
10
10

Паковање (ком.) /
Упаковка (шт)
250
250
250
250
250
250
250

7

ПВЦ УГАОНА ЛАЈСНА

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПВХ С СЕТКОЙ

Опис производа: ПВЦ угаона лајсна са стакленом мрежом.

Описание продукции: Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна

Материјал: ПВЦ, стаклена мрежица.

Материал: ПВХ, сетка из стекловолокна

Примена: За једноставно ојачање и обликовање углова фасада, штити ивице
зидова од механичких оштећења.

Применение: Для армирования и выравнивания угловых зон фасадов зданий,
для защиты стены от механических повреждений.

Предности: Стаклену мрежу није потребно накнадно преклапати преко ивице
зато што је она фабрички залепљена. Тако се убрзава време монтаже и
добија на квалитету завршног рада. Отвори на ПВЦ лајсни омогућавају лако
наношење лепка на подлогу.

Преимущества: Нет необходимости повторно сгибать сетку вокруг краев
стены, т.к. она уже приклеена. Таким образом, ускоряется процесс монтажа
и улучшается качество. Отверстия на профиле позволяют намного легче
наносить клей на поверхность.

Дужина лајсне
Длина профиля

Димензије стаклене мреже
Размеры сетки

Паковање
Упаковка

2,5 m
2,5 m
2,5 m

10+10 cm
10+15 cm
X + Y cm*

125 m
125 m
125 m

x+y* dimenzije po izboru kupaca
x+y* размеры по выбору покупателя
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ПВЦ ЛАЈСНА СА ОКАПНИЦОМ

ПРОФИЛЬ ПВХ С КАПЕЛЬНИКОМ

Опис производа: ПВЦ лајсна са окапницом и стакленом мрежом

Описание продукции: Профиль угловой ПВХ с капельником и с сеткой
стекловолокна

Материјал: ПВЦ, стаклена мрежица
Примена: Користи се за формирање окапнице код доње ивице балкона и
код прозора. Спрецава подливања воде на свим критицним местима(испод
кровова, на поцетним
деловима фасада,...)
Предности: Спречава враћање воде испод балкона и тиме спречава влажење,
смрзавање и отпадање малтера.

Дужина лајсне
Длина профиля
2,5 m
2,5 m
2,5 m

Димензије стаклене мреже
Размеры сетки
10+10 cm
10+15 cm
X + Y cm*

x+y* димензије по избору купаца
x+y* размеры по выбору покупателя
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Материал: ПВХ, сетка из стекловолокна
Применение: Используется для установки капельника у нижнего края балкона
и рядом с окном. Можно использовать в любых местах, где стекается вода.
Преимущества: Препятствует появлению влаги, замерзания и отваливания
штукатурки.

Паковање
Упаковка
50 m
50 m
50 m
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ПВЦ ЛУЧНА ЛАЈСНА
Опис производа: Заштитник ивица зидова и гипс плоча за лукове и сводове.
ПВЦ лајсна је направљена од специјалне врсте ПВЦ гранулата, исперфорирана
тако да може да се савија у круг.
Материјал: ПВЦ
Примена: Заштитник ивица за лукове и сводове.
Предности: Омогућава лако формирање прецизних ивица које су отпорне на
механичка оштећења, тако да поред механичке заштите имамо и знатно бржи и
лакши рад.

Дужина лајсне /
Длина профиля
2,5 m
2,5 m

Ширина лајсне /
Ширина профиля
23x23 mm
31x31mm

Паковање /
Упаковка
250 m
250 m

ПРОФИЛЬ АРОЧНЫЙ ПВХ
Описание продукции: Используется для предохранения от механических
повреждений краев стены, арок, сводов. Профиль изготовлен из специальных
ПВХ гранул, таким образом, его можно сгибать в виде круга.
Материал: ПВХ
Применение: Используется для предохранения от механических повреждений
краев стены, арок, сводов.
Преимущества: Позволяет легко создавать прямые края у стен, которые
устойчивы к механическим повреждениям, таким образом, помимо защиты от
механических повреждений, процесс работы легче и быстрее.
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АПУ ЛАЈСНЕ

АПУ ЛАЈСНА СА МРЕЖИЦОМ

Опис производа: ПВЦ лајсне са пенастом и дуплофан фолијом

Опис производа: ПВЦ лајсне са пенастом и дуплофан фолијом и стакленом
мрежицом

(лајсне за квалитетнију унутрашњу обраду отвора на стамбеним објектима)

Материјал: ПВЦ, пенаста трака, дуплофан трака

(лајсне за квалитетнију спољашњу обраду отвора на стамбеним објектима)

Материјал: ПВЦ, пенаста трака, дуплофан трака, стаклена мрежица

Примена: Служи за квалитетнију, бржу и једноставнију обраду делова око
прозора,врата и свих отвора (са унутрашње стране), и када је у питању
материјал са унутрашње стране, и када је у питању обрада гипсаних плоча.

Примена: Служи за квалитетнију, бржу и једноставнију обраду делова око
прозора,врата и свих спољасњих отвора на фасадама .

Предности: Квалитет, брзина и једноставност уградње се огледају у томе што
пенаста трака спречава пуцање малтера у пределу до прозора (представља
дилатациону заштиту), олакшава и убрзава малтерацију, и уједно (заједно са
фолијом која се лепи на дуплофан траку) штити столарију од прљања за време
процеса малтерисања (па нема потребе за додатним чишћењем столарије добија се на уштеди времена)

Предности: Спречава пуцање завршних слојева фасаде, као и појављивање
влаге поред отвора код термоизолационих система. Лепи се на оквир отвора
пенастом фолијом, стаклена мрежица се преклапа на термоизолацију и са
мрежом профила се може заглетовати. Пре глетовања, заштитна трака се
лепи на делу профила са кога смо одстранили једну страну дуплофан фолије.
После глетовања заштитина трака се скида заједно са делом ПВЦ профила
који се лако одваја од самог профила.

Ширина / Ширина

Дужина / Длина

Паковање / Упаковка

1,5 m
2,4 m
1,5 m
2,4 m

45 m
72 m
45 m
72 m

6+9 mm
9 +15 mm

Дужина / Длина
2,5 m

Паковање / Упаковка
50 m

ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ

ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ С СЕТКОЙ

Описание продукции: Профиль ПВХ с пенной клейкой пленкой.

Описание продукции: Профиль ПВХ с пенной клейкой пленкой и с сеткой.
Материал: ПВХ, клейкая пленка, сетка.

Материал: ПВХ, клейкая пленка.
Применение: Используется для более качественной, быстрой и простой
обработки вокруг окон, дверей, для обработки материалов с внутренней
стороны, а также обработки гипсокартонных плит.
Преимущества: Качество, быстрота и простота установки профиля
заключаются в том, что пленка препятствует образованию трещин штукатурки
в области окна, упрощает и ускоряет процесс оштукатуривания, и защищает
окна от загрязнения во время оштукатуривания, таким образом, вы можете
сэкономить время.
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Применение: Используется для более качественной, быстрой и простой
обработки вокруг окон, дверей, для обработки фасада с внешней стороны.
Преимущества: Препятствует образованию трещин на фасадах, а также
появления влаги рядом с отверстиями теплоизоляционных систем.

15

ПВЦ ЛАЈСНА СА ПОДЕСИВИМ УГЛОМ
БЕЗ СТАКЛЕНЕ МРЕЖЕ

ПВЦ ЛАЈСНА СА ПОДЕСИВИМ УГЛОМ,
СА СТАКЛЕНОМ МРЕЖОМ

Опис производа: ПВЦ лајсна направљена од специјалне врсте ПВЦ-а у
облику траке, али је савитљива и угао се подешава по потреби.

Опис производа: ПВЦ лајсна направљена од специјалне врсте ПВЦ-а у
облику траке, али је савитљива и угао се подешава по потреби. На лајсну је
фабрички залепљена стаклена мрежица.

Материјал: ПВЦ
Примена: Заштитник ивица углова од 30° до 180° (нпр. код поткровља)
Предности: Прилагођава се ивицама различитих углова, омогућава лако
формирање прецизних ивица које су отпорне на механичка оштећења, тако да
поред механичке заштите имамо и знатно бржи и лакши рад

Ширина / Ширина
23x23 mm

Паковање / Упаковка
100 m

ПРОФИЛЬ ПВХ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ
БЕЗ СЕТКИ
Описание продукции: Профиль ПВХ изготовленный из специального ПВХ
материала в виде ленты, которую можно сгибать, при этом угол можно
регулировать по своему желанию.
Материал: ПВХ
Применение: Защищает края под углом от 30º до 180º
(к примеру, на чердаках)
Преимущества: Применяется при любых углах, позволяет легко формировать
ровные края, которые устойчивы к механическим повреждениям, таким
образом, процесс установки профиля намного легче и быстрее.
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Материјал: ПВЦ, стаклена мрежица
Примена: Заштитник ивица спољшњих углова од 30° до 180°.
Предности: Прилагођава се ивицама различитих углова, омогућава лако
формирање прецизних ивица које су отпорне на механичка оштећења тако да
поред механичке заштите имамо и знатно бржи и лакши рад.

Дужина /
Длина профиля
2,5 m
2,5 m
2,5 m

Ширина / Димензије стаклене мреже / Паковање /
Ширина
Размеры сетки
Упаковка
23x23 mm
10+10 cm
100 m
23x23 mm
10+15 cm
100 m
23x23 mm
X + Y cm*
100 m

x+y* димензије по избору купаца
x+y* размеры по выбору покупателя

ПРОФИЛЬ ПВХ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ
С СЕТКОЙ
Описание продукции: Профиль ПВХ изготовленный из специального ПВХ
материала в виде ленты, которую можно сгибать, при этом угол можно
регулировать по своему желанию. На профиль приклеена сетка.
Материал: ПВХ, сетка.
Применение: Защищает края под углом от 30º до 180º.
Преимущества: Применяется при любых углах, позволяет легко формировать
ровные края, которые устойчивы к механическим повреждениям, таким
образом, процесс установки профиля намного легче и быстрее.
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ПОЧЕТНИ АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОФИЛИ
Опис производа: Почетни профили направљени од алуминијума у облику су
“U” профила са перфорираном окапницом
Материјал: Алуминијум
Примена: Почетни профили за фасадне термоизолационе плоче
Предности: Поред знатно олакшаног и убрзаног рада спречава улажење
влаге испод термоизолационих плоча. Уз то штити изолацију од уласка
глодара и буба испод фасаде.

Ширина / Ширина
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Паковање / Упаковка
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m

НАЧАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
Описание продукции: Алюминиевые профили изготовлены в виде “U”
образной формы с перфорированным капельником.
Материал: Алюминий
Применение: Профили для фасадных теплоизоляционных плит.
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Преимущества: Ускоряет и упрощает процесс работы, при этом препятствует
появлению влаги под теплоизоляционными плитами. Также препятствует
попаданию различных жуков и насекомых.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПВХ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

ДИСТАНЦЕРИ (КАЈЛЕ)

Описание продукции: Пластиковые элементы, которые позволяют исправить
неровности на поверхностях.

Материјал: ХДПЕ
Примена: Обезбеђују равномерно налегање почетних профила на неравну
површину.
Предности: Убрзавају рад и смањују утрошак скупљих материјала
(глет масе и сл.).

Ширина / Ширина
3 mm
5 mm
8 mm
10 mm
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Материал: HDPE
Применение: Обеспечивает равномерное распределение алюминиевых
начальных профилей на неровную поверхность.
Преимущества: Ускоряют процесс работы и снижают затраты на материалы.

Паковање (ком.) / Упаковка (шт)
10
10
10
10
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ЕКСЕРИ ЗА ВАЛОВИТЕ ПЛОЧЕ
Опис производа: На нарингованом и поцинкованом ексеру је наливена
пластична глава
Материјал: Ексер, ХДПЕ
Примена: Служи за причвршћивање валовитих плоча.
Предности: Пластична глава спречава продор воде на спојевима. Боја пластичне
главе је идентична са бојом валовитих плоча.

Дужина /
Длина гвоздя
70 mm

Ø
3 mm

Паковање (ком.) /
Упаковка
100

ГВОЗДИ ДЛЯ ГОФРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ
Описание продукции: Гвозди для фиксации гофрированных листов
Материал: Гвозди, HDPE
Применение: Используется для фиксации гофрированных листов.
Преимущества: Пластиковая головка гвоздя препятствует попаданию воды.
Цвет пластиковой головки идентичен цвету гофрированных плит.
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ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО
ЕЛЕМЕНАТ ЗА СПАЈАЊЕ
ПОЧЕТНИХ ПРОФИЛА (СПОЈНИЦЕ)

КОМПЛЕТ ЗА ПОЧЕТНЕ ПРОФИЛЕ

ПЕЧУРКА (КРУЖНИ ПОДМЕТАЧ)

Дистанцер + Спојница + 6/40

Опис производа: Пластични кружни подметач за
фиксирање термоизолационих плоча
Материјал: ХДПЕ
Примена: Служи за механичко фиксирање
термоизолационих фасадних плоча, при чему се
користе самонарезујући вијци или вијци за дрво.
Користе се за површине попут ОСБ плоча иверице
или металних плоча.
Предности: Због свог облика могу се користити
на свим тешко доступним местима. У комбинацији
са одговарајућим вијцима остварује се сигурно
усидрење у подлогу.

Опис производа: ПВЦ спојница
Материјал: ПВЦ
Примена: Код спајања почетних профила, поготово
код углова.
Предности: Лакши,бржи и квалитетнији рад.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Описание продукции: ПВХ элементы
Материал: ПВХ
Применение: Для соединения начальных
профилей, особенно у углов.
Преимущества: Ускоряет процесс работы, делает
ее намного легче и более качественной.

Элемент для выравнивания + Элемент для
соединения + 6/40

Дужина /
Длина
30 mm*

* dimenzije po izboru kupaca
* размеры по выбору покупателя

Паковање /
Упаковка

100 m

КАК НАС НАЙТИ
Компания “НИП Спасич” имеет удобное расположение, что
значительно облегчает сотрудничество с клиентами. Компания
расположена на автомобильном (2300 км) и железнодорожном (2525 км)
Панъевропейском транспортном коридоре 10, который начинается в
Австрии и заканчивается в Греции.

ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
Описание продукции: Пластиковый круглый
элемент для фиксации теплоизоляционных плит.
Материал: HDPE
Применение: Используется для механической
фиксации теплоизоляционных фасадных плит.
Преимущества: Благодаря своей форме элементы
можно использовать на всех труднодоступных местах.

Димензијa /

Паковање (kom.) /

58 mm

100

Диаметр головки
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Компанија „НИП СПАСИЋ“ је веома добро позиционирана, што битно
олакшава комуникацију са клијентима. Наиме, предузеће је лоцирано у
Србији, уз паневропски друмски (2.300 км дужине) и железнички (2.525 км)
Коридор 10 који се простире од Аустрије до Грчке. У индустријској зони
града Ћуприја, на 133 км јужно од Београда.

Упаковка (шт)
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РЕФЕРЕНЦЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Компанија „НИП СПАСИЋ“ спада у групу водећих добављача мултинационалне
компаније „Masterplast Group International“ из Мађарске. Такође се налази
на референтној листи мултинационалне компаније „Lorenčić“ из Аустрије и
један је од главних добављача предузећа РТМ из Бања Луке која послује у
свим земљама бивше Југославије.

Компания “НИП Спасич” является одним из ведущих поставщиков
международной компании “Masterplast Group International” из Венгрии.
Кроме того, мы активно сотрудничаем с крупной компанией “Lorencic” из
Австрии, и являемся одним из основных поставщиков компании RTM из г.
Баня-Лука.

У Републици Србији „НИП СПАСИЋ“ сарађује са свим највећим системима
стоваришта грађевинског материјала, као и са свим великим дистрибутерима
грађевинских материјала за завршну обраду: Термодом, Ванас, Златићи, ЧаТерм, Изодекор, Принт комерц, Мушовић, Јонимпекс...

В Сербии “НИП Спасич” сотрудничает со всеми крупными складами
строительных материалов, а также с дистрибьюторами строительных
материалов для отделки, к примеру: TermoDom, Vanas, Zlatici, Ca-Term,
Musovic, Jonimpex.

Објекти специјалне намене са високим термоизолационим захтевима у ски-центру Копаоник (виле Јарам) - Србија, на 1800м надморске висине.

Зданий специального назначения, вилла “Јарам”, Копаоник - Сербия
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НИП Спасић д.о.о. – Седиште
Краља Петра I ослободиоца бр. 68
35230 Ћуприја - Србија
тел. +381 35 477465
фаks +381 35 474176
мejл: office@nipspasic.com

НИП Спасић д.о.о. – Центральный Офис
Краља Петра I ослободиоца бр. 68
35230 Ћуприја - Србија
тел. +381 35 477465
фаks +381 35 474176
email: office@nipspasic.com

НИП Спасић д.о.о. - Производња
Распутница бб
35230 Ћуприја - Србија

НИП Спасић д.о.о. - Производство
Распутница бб
35230 Ћуприја - Србија

www.nipspasic.rs

у сарадњи са

