
 

• 05.03.2020. – Сајам текстила 2020. у Београду 

 

Традиционални Сајам текстила одржан је и ове године у Хали 3 Београдског 

сајма. Ове године представило се 53 компаније из Турске, Кине, Португалије и 

Србије. Реч је о пословној манифестацији која окупља произвођаче текстила, 

увознике и трговце. Поред најбољих тканина, излагачи су на Сајму приказали и 

најбоље машине и опрему из текстилног сектора. 

Ученици наше школе који похађају наставу на смеру Текстилство и кожарство, у 

пратњи наставника теоријске и практичне наставе, посетили су сајам у четвртак 5. 

марта када су имали су прилику да виде: 

-репроматеријале за конфекције (ознаке, гума, траке, влакна, чарапе, украси, 

хватаљке, заковице, патентни затварачи, каишеви, перлице, вешалице и други 

прибор, и тако даље); 

-тканине и материјале за разне прилике (венчанице, вечерње хаљине, штампане 

тканине, тканине за кућни текстил, сирове тканине, свила, везене тканине, 

жакардне тканине, баршун, платнене тканине, памучне тканине, трапер тканине, 

лакосте тканине, па су ту још и ликра, најлон, памук, најлонска тканина, 

полиестерска тканина, најлонска тканина, неткана тканина, плетена тканина, 

памучна тканина, полипропиленска тканина, полиестер, вискозни полиестер и 

полиестер тканина, полипропиленска пластика, сатенска тканина, сојина тканина, 

растезљива тканина вунене тканине и тако даље); 

-разне машине за текстилну индустрију (машине за шивење, везење, 

проширивање, постељина, ласерско сечење и дигитални штампање, машине за 

савијање и паковање, машине за чишћење, машине за контролу квалитета и 

количине, машине за пеглање и пресе, а ту су и системи за одлагање и вешање, 

означавање и штампање и тако даље); 

-ту су пређе и нити (памучне и памучне мешане пређе, вунена пређа, вискозна и 

мешана пређа вискозна, акрилна и мешана акрилна пређа, полиестерске и 

мешовите пређе од полиестера, свила и мешане свилене пређе, 

полипропиленске пређе, полиамидне пређе, полиамидне пређе природна пређа, 

регенерирана пређа, метална пређа, техничка нит, конац за шивење, конац за вез, 

најлонска пређа, ручно плетена пређа, текстурирана пређа и тако даље). 
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