KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Siatki zabezpieczające
AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK - 1
ZACZEP POŚREDNI DO
SIATEK – NASZ HIT!

Zaczepy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej
przed obecnością ptaków na balkonach lub w innych podobnych
miejscach. Umożliwiają bardzo prosty i szybki montaż siatki –
bez wiercenia otworów, montowania linek naciągowych w
miejscach takich jak balkony, loggie, wnęki i inne półotwarte
przestrzenie. Wykonane z przezroczystego poliwęglanu,
odporne nawet na najtrudniejsze warunki atmosferyczne, można
je przyklejać do dowolnej powierzchni – do tynku
strukturalnego, „baranka”, betonu, szkła, aluminium, blachy
ocynkowanej i innych. Rozpięta na nich siatka w razie
konieczności przeprowadzenia prac remontowych jest bardzo
łatwa do demontażu, a potem ponownego montażu w ten sam
sposób. Wymiary – 35mm x 30mm. Gwarancja – 5 lat od
zakupu. Sposób montażu – na kleje silikonowe, hybrydowe i
inne montażowe.

LINKA STALOWA
NIERDZEWNA

Linka stalowa ze stali nierdzewnej o średnicy 2 mm
dedykowana do montażu siatek ochronnych przed ptakami i
przed wypadnięciem. Linkę stalową należy przeciągnąć przez
narożne kotwy oczkowe i haczyki (lub kołki) pośrednie a
następnie naciągnąć śrubą rzymską. Linki stalowe cechują się
dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Produkt sprzedawany
na szpuli – 200m.

LINKA STALOWA
GALWANIZOWANA

Linka stalowa ze stali galwanizowanej o średnicy 2 mm
dedykowana do montażu siatek ochronnych przed ptakami i
przed wypadnięciem. Linkę stalową należy przeciągnąć przez
narożne kotwy oczkowe i haczyki (lub kołki) pośrednie a
następnie naciągnąć śrubą rzymską. Linki stalowe cechują się
dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Produkt sprzedawany
na szpuli – 200m.

OBCINACZ DO LINKI
STALOWEJ - NET 171

Obcinacz NET 171 to specjalistyczne narzędzie przeznaczone
do precyzyjnego i szybkiego obcinania linki stalowej podczas
prac związanych z montażem siatek zabezpieczających przed
ptakami.

TULEJKI DO LINKI
STALOWEJ - MIEDZIANE

Tulejki miedziane do spinania linki ze stali nierdzewnej o
średnicy 2mm. Tulejki są w przekroju owalne i mają
wymiary wewnętrzne 2,5mm/4,50mm. Opakowanie zawiera 20
szt. Do zaciskania tulejek należy zastosować wyłącznie kleszcze
NET 022. Metoda zaciskania tulejek umożliwia szybki i trwały
montaż konstrukcji z linki stalowej.

TULEJKI DO LINKI
STALOWEJ ALUMINIOWE

Tulejki aluminiowe do spinania linki ze stali galwanizowanej o
średnicy 2mm. Tulejki są w przekroju owalne i mają
wymiary wewnętrzne 2,5mm/4,50mm. Opakowanie zawiera
100 szt. Do zaciskania tulejek należy zastosować wyłącznie
kleszcze NET 022. Metoda zaciskania tulejek umożliwia szybki
i trwały montaż konstrukcji z linki stalowej.

DOSTĘPNOŚĆ
HANDLOWA

www.stopptak.com.pl 48 71 327 42 88 lub +48 501 174 475

