Oferta siatki - marzec 2017
1. Siatka ogrodzeniowa, pleciona-ślimakowa wykonana jest wg najnowszych technologii z drutu
ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 10218-2, PN-67/M-80026, o
właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwami jakości. Wytrzymałość na rozciąganie
Rm= 650 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo ściśle powleka się
warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na działanie promieni
ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada świadectwo jakości, deklaracje zgodności i atest producenta.
Zastosowanie: Siatkę ogrodzeniową stosuje się jako ogrodzenie posesji prywatnych; działek rekreacyjnych;
działek budowlanych; obiektów sportowych; ogrodzenia parków i terenów zielonych, terenów rolniczych,
leśnych oraz sadów i ogrodów.

1. Siatka Plast-Met
Wysokość siatki: H=1000 mm
Średnica drutu: Ø2,8 / 1,8 mm
Wymiary oczka: 50x50 mm
Długość rolki: 20 mb
Rodzaj: powlekana PVC zielona
Dostępność : 1 rolka
CENA: 99zł zł brutto za rolkę
2. Siatka Plast-Met
Wysokość siatki: H=1750 mm
Średnica drutu: Ø2,8 / 1,8 mm
Wymiary oczka: 50x50 mm
Długość rolki: 20 mb
Rodzaj: powlekana PVC zielona
Dostępność : 1 rolka
CENA: 169 zł brutto za rolkę
3. Siatka Betafence PROMO
Wysokość siatki: H=2000 mm
Średnica drutu: Ø2,8 / 1,8 mm
Wymiary oczka: 50x50 mm
Długość rolki: 25 mb
Rodzaj: powlekana PVC zielona
Dostępność: 2 rolki
CENA: 229 zł brutto za rolkę
W ofercie posiadamy również inne wysokości siatek oraz akcesoria do ich montażu.

2. Siatka zgrzewana stosowana jest do ogrodzenia prywatnych posesji, ogrodów, terenów rekreacyjnych jak
również inwestycyjnych. Siatka ta charakteryzuje się dużą sztywnością oraz wytrzymałością na uszkodzenia.
Jest bardzo estetyczna i łatwa w montażu. Nie wymaga stosowania drutu naciągowego. Pantanet Family i
Protect to kompletny system ogrodzeniowy oparty na wytrzymałej i eleganckiej siatce zgrzewanej, który
zapewni Twojej posesji pewną ochronę - 20 lat gwarancji. Wysoka sztywność i gwarancja wieloletniego
użytkowania to najważniejsze cechy siatki. Zastosowanie: ogrody prywatne, parki, szkoły, mniejsze firmy
,magazyny.

1. Siatka PANTANED FAMILY
Wysokość siatki: H=1020 mm
Wymiary oczka: 101,6x50,8 mm
Średnica drutów: poziomy - 2,50 mm, pionowy -2,50 mm
Długość rolki: 10 mb
Rodzaj: powlekana PVC zielona
Druty poziome są karbowane na każdym oczku.
U góry i na dole siatka wzmocniona jest dodatkowym drutem poziomym
Dostępność : 4 rolki
CENA: 93zł brutto za rolkę
2. Siatka PANTANED FAMILY
Wysokość siatki: H=1020 mm
Wymiary oczka: 101,6x50,8 mm
Średnica drutów: poziomy - 2,50 mm, pionowy -2,50 mm
Długość rolki: 15 mb
Rodzaj: powlekana PVC
Druty poziome są karbowane na każdym oczku.
U góry i na dole siatka wzmocniona jest dodatkowym drutem poziomym
Dostępność : 2 rolek
CENA: 125 zł brutto za rolkę
3. Siatka PANTANED FAMILY
Wysokość siatki: H=1520 mm
Wymiary oczka: 101,6x50,8 mm
Średnica drutów: poziomy - 2,50 mm, pionowy -2,50 mm
Długość rolki: 25 mb
Rodzaj: powlekana PVC
Druty poziome są karbowane na każdym oczku.
U góry i na dole siatka wzmocniona jest dodatkowym drutem poziomym
Dostępność : 3 rolki
CENA: 265 zł brutto za rolkę

4. Siatka PANTANED PROTECT
Wysokość siatki: H=1520 mm
Wymiary oczka: 50,0x50,0 mm
Druty poziome są karbowane na każdym oczku
Pojedyncze druty na końcach siatki
Średnica drutu: poziomy - 2,50 mm, pionowy - 2,20 mm
Długość rolki: 25 mb
Rodzaj: powlekana PVC
Dostępność : 5 rolek
CENA: 369 zł brutto za rolkę
3. Casanet to wielofunkcyjna zgrzewana siatka wysokiej jakości, przeznaczona m.in. do budowy wygrodzeń
dla zwierząt domowych. Siatka Casanet jest wykonana z drutów ocynkowanych, zgrzewanych na każdym
przegięciu. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki
poliestrowej do podłoża. Zastosowanie: klatki i wygrodzenia dla małych zwierząt hodowlanych (norki, króliki,
nutrie), ochrona warzyw i owoców, podpora dla pnączy

SIATKA CASANET
Rozmiary oczek: 25 mm x 25 mm
Średnica drutu: 1,6 mm
Wysokość siatki: 102 cm
Długość rolki: 25 m
Kolor: ocynk
Dostępność: 6 szt.
CENA: 349 zł brutto za rolkę

4. Brama Dwuskrzydłowa ROBUSTA SQ25 firmy Betafence + Furtka ROBUSTA SQ25 firmy Betafence
Zastosowanie: prywatne posesje, fabryki i warsztaty, centra administracyjne, budynki użyteczności
publicznej, lotniska, tereny wojskowe
Rama: Rama bramy skrzydłowej Robusta wykonana jest z profili rurowych
Wypełnienie stanowią pionowe pręty o wymiarze 25x25 mm, umieszczone co 110 mm
Słupy: Słupy o przekroju kwadratowym, wyposażone są w kapturek
Akcesoria: Regulowane zawiasy umożliwiają ruch skrzydła w promieniu 180 stopni
Bramy wyposażone są w bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem
Na skrzydle zamontowany jest rygiel ze stali nierdzewnej, wpuszczany w podłoże
Technologia powlekania: Bramy Robusta są cynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimum 275 g/m2,
łącznie z dwóch stron). Następnie nakładana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane są warstwą
proszku poliestrowego (min. 120 mikrometrów).
Znak CE: Bramy Robusta posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych i
spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych.

1.Brama Dwuskrzydłowa ROBUSTA SQ25 firmy Betafence
Kolor RAL 6005 (zielony)
Wymiary : 300cm szeroka - 203cm wysoka
Cena: 2450zł brutto
2. Furtka ROBUSTA SQ25 firmy Betafence
Kolor RAL 6005 (zielony)
Wymiary : 100cm szeroka - 203cm wysoka
Cena: 1220zł brutto

5. Furtka PLAST-MET F-U Uniwersal

Kolor RAL 6005 (zielony)
Wymiary : 120cm szeroka - 100cm wysoka
Cena: 370zł brutto

- oferta ważna do wyczerpania asortymentu
- loco PSB ELADO

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może
zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy:
powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie
rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

