
   

 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Siatki zabezpieczające 
 

AKCESORIA DO MONTA ŻU SIATEK - 2 
   
   

KLESZCZE ZACISKOWE – 
NET 022 

 

Kleszcze zaciskowe do tulejek 2,5mm przeznaczonych do 
spinania linki stalowej o średnicy 2mm. 

PIRŚCIENIE ZACISKOWE 

 

Pierścienie zaciskowe aluminiowe/ze stali galwanizowanej/ze 
stali nierdzewnej. Przeznaczone do szybkiego i wygodnego 
mocowania siatki zabezpieczającej przed ptakami lub chroniącej 
przed wypadnięciem kota. System mocowania za pomocą 
pierścieni zaciskowych stosuje się podczas szybkiego montażu 
siatki na konstrukcji z linki stalowej, do połączenia brzegów 
dwóch siatek ze sobą itp. Do zaciskania pierścieni należy 
stosować wyłącznie dedykowane kleszcze zaciskowe NET 009. 

KLESZCZE DO 
ZACISKANIA PIER ŚCIENI 
– NET 009 

 

Kleszcze zaciskowe przeznaczone do zaciskania pierścieni 
mocujących siatkę ochronną przeciw ptakom do linki stalowej 
na jej krawędziach. 

KOTWY NARO ŻNE 
NIERDZEWNE 

 

Kotwa narożna M6 – o oczku zamkniętym. Produkt 
dedykowany do głównego przymocowania linki stalowej, 
przytrzymującej siatkę ochronną przeciw ptakom – w miejscach 
zmiany kierunku przebiegu linki. Kotwa wykonana jest ze stali 
nierdzewnej. Opakowanie zawiera 4szt/10szt. 

KOTWY NARO ŻNE 
GALWANIZOWANE 

 

Kotwa narożna M6 – o oczku zamkniętym. Produkt 
dedykowany do głównego przymocowania linki stalowej, 
przytrzymującej siatkę ochronną przeciw ptakom – w miejscach 
zmiany kierunku przebiegu linki. Kotwa wykonana jest ze stali 
galwanizowanej. Opakowanie zawiera 4szt/10szt. 

KOŁKI DO SIATKI 
NIERDZEWNE – NET 080 

 

Kołki ze stali nierdzewnej do wbijania w ścianę lub strop, do 
montażu w drewnie, betonie i kamieniu. Są pomocniczym 
elementem podczas montażu siatek – stabilizują krawędzie 
siatki, utrzymując linkę stalową odpowiednio blisko ścian 
zapewniając jednocześnie równomierne naprężenie siatki. 
Opakowanie zawiera 100 szt. kołków. 

KOTWY BIR 311  

 

Kotwy do szpilek BIR 314 do dodatkowego zamocowania linki 
stalowej stanowiącej konstrukcję dla siatki ochronnej przeciwko 
ptakom lub dla bezpieczeństwa kotów. W opakowaniu znajduje 
się 100 szt. 

SZPILKI BIR 314  

 

Szpilki o długości 38 mm do dodatkowego zamocowania linki 
stanowiącej konstrukcję dla siatki ochronnej przeciwko ptakom 
lub zabezpieczającej przed wypadnięciem kotów. Do szpilek 
należy dokupić kotwy BIR 311. W opakowaniu znajduje się 
100 szt. 

DOSTĘPNOŚĆ 
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