
Produkty do ogrodu

Potrzebujesz dla swojego

Klienta siatki plecionej, z

której można wykonać

podpory dla pnączy lub

osłonki drzew i krzewów?

Hexanet spełni te

oczekiwania.

 

Siatki Hexanet

Hexanet  to  wielofunkcyjna  sztywna  siatka  pleciona  o  oczku
sześciokątnym. Możesz ją wykorzystać do zaprojektowania  wygrodzeń i
klatek  dla  drobnego  inwentarza,  podpory  dla  pnączy  czy  osłonek
ochronnych dla drzew.

Siatka Hexanet z powodzeniem znajdzie też zastosowanie poza ogrodem -
w kreatywnych projektach przedmiotów codziennego użytku.  Możesz ją
wykorzystać  do  wykonania  kwietnika,  stojaka  na  gazety,  czy  też
niezwykłych ozdób świątecznych.

Siatka Hexanet  dostępna jest  w wersji  ocynkowanej  lub ocynkowanej  i
pokrytej powłoką PVC w kolorze zielonym.

Zalety

• łatwy montaż
• skuteczna ochrona drzew przed gryzoniami
• możliwość wykazania się kreatywnością i pomysłowością  

• wygrodzenia dla drobiu (kur, kaczek, indyków)
• ochrona drzew leśnych (szczególnie w

młodnikach)
• podstawa do tworzenia kwietnych konstrukcji

ogrodowych

Zastosowanie

 



Siatka 

• Rozmiary oczek: od 13 x 13 mm do 50 x 50 mm
• Średnica drutu: od 0,70 do 1,20 mm
• Wysokości siatki: od 50 do 200 cm
• Długość rolek: 10, 25 i 50 m

Technologia powlekania

• Siatka Hexanet jest wykonana z drutów ocynkowanych lub ocynkowanych i powleczonych PVC, zaplecionych w oczka w kształcie rombów
• Siatki ocynkowane po zgrzaniu pokryte są warstwą cynku 200g/m2

• Siatki ocynkowane przed zgrzaniem pokryte są warstwą cynku wg poniższej tabeli:

Średnica drutu ocynkowanego (mm) Minimalna warstwa cynku (g/m2)

0,70 130

0,80 145

0,90 155

1,00 165

Kolory

• Ocynk
• Zielony BF 6073

Siatki Hexanet Ocynk

Rozmiar oczka
[mm]

Średnica drutu
[mm]

Wysokość siatki
[cm]

Rolka 50 m

13,0 0,70 100

16,0 0,70 50/100

25,0 0,80 50/75/100/120/150/200

40,0 0,90 50/100/150/200

50,0 1,00 50/100/150/200

Rolka 25 m

13,0 0,70 50/100

20,0 0,70 50/100/150

25,0 0,80 50/100

Rolka 10 m

13,0 0,70 50/100

25,0 0,80 50/100

40,0 0,90 50/100

Rolka 5 m

25,0 0,80 50

13,0 0,70 50

Siatki Hexanet Plastic

Rozmiar oczka
[mm]

Średnica drutu
[mm]

Wysokość siatki
[cm]

Rolka 25 m

13,0 1,00 50/100

25,0 1,00 50/75/100

Rolka 10 m

13,0 1,00 50/100

25,0 1,00 50/100  

  


