
Siatka ogrodzeniowa

Chcesz zaproponować

wymagającemu Klientowi

kompletny system

ogrodzeniowy z siatki o

wysokiej sztywności, który

zapewni najlepszą ochronę

jego posesji? Pantanet

Protect będzie idealnym

rozwiązaniem. 

 

Siatki Pantanet Protect 

Pantanet  Protect  z  linii  Premium  to  wytrzymała  zgrzewana  siatka
ogrodzeniowa najwyższej  jakości,  którą  potwierdza  najwyższa  na  rynku
20-letnia  gwarancja.  Wysoka  sztywność  ogrodzenia,  uzyskana  dzięki
małym  oczkom  (50x50  mm)  oraz  grubym  drutom  (2,5  mm),  zapewni
Twojemu Klientowi i domownikom maksymalne bezpieczeństwo. 

Wszystkie  elementy  systemu  są  cynkowane,  a  następnie  pokrywane
powłoką PVC, która gwarantuje ogrodzeniu długotrwałe użytkowanie bez
konieczności konserwacji. Nowoczesna technologia powlekania zapewnia
systemowi  Pantanet  Protect  wysoką  odporność  antykorozyjną,  a  także
zabezpiecza  ogrodzenie  przed  negatywnym  działaniem  warunków
atmosferycznych i promieni UV.

System Pantanet Protect uzupełniają słupy stalowe (Bekaclip lub okrągłe,
przy czym najlepiej zamontować siatkę na słupach Bekaclip przy użyciu
klipsów  nierdzewnych),  bramy  skrzydłowe  Fortinet  lub  Egidia  oraz
przesuwne bramy Egidia, ręczne lub automatyczne.

Siatka ogrodzeniowa Pantanet Protect jest produkowana w Europie.

Zalety

• 20 lat gwarancji
• wysoka sztywność ogrodzenia
• długotrwałe użytkowanie
• szybki i łatwy montaż  

• mniejsze firmy
• magazyny
• parki
• szkoły

Zastosowanie



Siatka

• Siatka zgrzewana z drutu ocynkowanego i pokrytego PVC
• 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 m

Słupy 

• Siatka Pantanet Protect jest montowana na 2 rodzajach słupów stalowych: Bekaclip i okrągłych

Bramy

• System Pantanet Protect uzupełniają nowoczesne bramy skrzydłowe Fortinet i Egidia oraz bramy przesuwne Egidia

Technologia powlekania 

• Siatka zgrzewana Pantanet Protect jest wykonana z drutu ocynkowanego, a następnie powleczona PVC
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni drutu zapewnia doskonałą przyczepność powłoki do podłoża
• Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (warstwa o grubości 275 g/m2 – mierzona z dwóch stron) i pokryte proszkiem poliestrowym

(minimalna grubość powłoki wynosi 60 mikrometrów)

Kolory

• Siatka: zielony RAL 6073
• Słupy: zielony RAL 6005

Cennik

• Aktualny cennik detaliczny

System Pantanet Protect

Siatka
Bekaclip

słup naciągowy
Podpora

Bekaclip 
słup pośredni

Wysokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Średnica
[mm]

Wysokość
[mm]

Średnica
[mm]

Wysokość
[mm]

Średnica
[mm]

1020 1500 44 1400 32 1500 44

1220 1700 48 1750 38 1700 44

1520 2000 48 2200 38 2000 44

1830 2500 60 2700 38 2300 48

2030 2700 60 2700 38 2500 48

Siatka dostępna w rolkach o długości 25 m.  

http://www.ogradzamy.pl/../pliki-do-pobrania/cenniki/

