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Naše obchodní oddělení zastihnete na těchto číslech: 

55 let HUCK 
… to je 55 let podnikatelského ducha a myšlení kvality 
… to je 55 let vývoje v technologii sítí 
… to je mnohý profesní život.
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E-mail:  info@berger-huck.cz Internet:  www.berger-huck.cz 
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© copyright by Manfred Huck GmbH 
Technické změny vyhrazeny. Všechny rozměry jsou přibližnými hodnotami, nepatrné změny vyhrazeny. 

Vážení obchodní přátelé,

Stále čelíme pandemii Covidu a s ní spojeným problémům v dodavatelském řetězci.

Tyto turbulence na trhu způsobily úpravu cen v segmentu ochranných sítí. Katalog, který je právě před vámi nabízí

širokou paletu ochranných sítí pro různé účely, příslušenství pro sítě a další možnosti použití těchto sítí.

Naše hlavní síťové produkty jsou vyráběny pouze v naší skupině Huck a mnoho z těchto textilií obsahují organickou 
textilii Ökotex. To zaručuje výrobní proces šetrný ke zdrojům.

V turbulentních časech si ceníme kontinuity. Doufáme, že v katalogu najdete vhodný produkt pro vaše potřeby.

S pozdravem

Berger - Huck s.r.o.
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NOVINKA: Mnoho našich standardních sítí nyní i s DEKRA certifikátem!

Kontejnerové krycí 
sítě ve standardních 
rozměrech

Přibližné rozměry sítí  
pro korby

Přibližné rozměry sítí  
pro kontejnery

Sítě se svojí pružností přizpůsobí 
různému tvaru nákladu i změně jeho 
objemu.

Sítě vám pomohou zajistit i volný 
náklad (např. starý papír).

Zabrání nejen rozložení nákladu, ale 
předejdou i jeho ztrátě. 

Prodyšné kontejnerové krycí plachty 
chrání náklad před prachem, špínou  
a slunečními paprsky. Nyní ještě větší 
výběr standardních rozměrů. 

Všechny standardní kontejnerové sítě 
dodáváme do 14 dnů!

Velikost korby Rozměry

3 – 5 m3 3,00 × 4,50 m
6 – 8 m3 3,50 × 5,00 m

10 m3 3,50 × 5,50 m
12 m3 3,50 × 6,00 m
15 m3 3,50 × 7,00 m

Rozměry 
kontejneru

Rozměry

2,30 × 5,00 m 3,50 × 6,00 m
2,30 × 5,50 m 3,50 × 7,00 m
2,30 × 6,00 m 3,50 × 7,50 m
2,30 × 6,50 m 3,50 × 8,00 m

Použití sítí k zajištění nákladu
Nezajištěné nebo nedostatečně zajištěné náklady jsou trvalou příčinou vážných dopravních nehod.

Jedním z největších rizik je například přesahující náklad, který brání provozu za vozidlem a může vést k nehodám.

V důsledku toho je primárním účelem požadavku mít náklad silničních vozidel náležitě zajištěný pro přepravu a zajistit 
bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Kromě ochrany účastníků silničního provozu je samozřejmě potřeba chránit i samotný náklad před ztrátou, poškozením a 
zničením.

Obecné předpisy, jako je silniční zákon odkazují na povinnost zajistit náklad, ale neuvádějí podrobnosti. To znamená, že pro 
odpovědného řidiče vozidla není snadné vybrat ten nejvhodnější způsob zajištění nákladu. 

Sekce pro zajištění nákladu v našem katalogu průmyslových sítí ukazuje širokou škálu možností a produktů.

Jako výrobci sítí a jemných síťovin nabízíme velký výběr sítí a prodyšných krycích plachet na kontejnery.

Zatímco sítě a prodyšné plachty udrží náklad pohromadě, jako pomůcka k zajištění nákladu slouží poutací popruhy nebo fixační 
sítě na straně 22 v souladu s předpisy.
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Kontejnerové  
krycí sítě  
ve standardní  
šíři 3,50 m (bez  
gumové šňůry)

Rozměry sítě: 3,50 m × 5 m

Rozměry sítě: 3,50 m × 6 m

Metráž v šíři 3,50 m, délka: libovolná

Rozměry sítě: 3,50 m × 7 m

Rozměry sítě: 3,50 m × 8 m

Z vysokopevnostního polypropylenu 
pro bezpečnou přepravu nebo zakrytí 
naložených kontejnerů.

Všechny sítě mají pevný kraj.

Sítě mohou být navíc vybaveny krajo-
vými nebo gumovými šňůrami  
(viz. strana 20).

Z vysokopevnostního 
poly propylenu Č. 2046-045-06 s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm

2,3 mm  zelená 2041-045-01
2,5 mm  černá 2046-045-06

3,0 mm
 zelená 2030-045-01
 modrá 2030-045-04

4,0 mm
 zelená 2151-045-01
 modrá 2151-045-04

 30 mm
1,5 mm  černá 2034-030-06
2,5 mm  černá 2056-030-06

 20 mm
1,8 mm  černá 2261-020-06
2,3 mm  zelená 2291-020-01

100 mm 4,0 mm
 zelená 2032-100-01
 modrá 2032-100-04

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 
2,3 mm  zelená 2043-045-01

3,0 mm
 zelená 2028-045-01
 modrá 2028-045-04

 30 mm 2,5 mm  černá 2058-030-06
100 mm 4,0 mm  zelená 2038-100-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / m²

 45 mm
2,3 mm  zelená 200A045-01
3,0 mm  zelená 209A045-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 
2,3 mm  zelená 2044-045-01

3,0 mm
 zelená 2029-045-01
 modrá 2029-045-04

 30 mm 2,5 mm  černá 2059-030-06
100 mm 4,0 mm  zelená 2039-100-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm

2,3 mm  zelená 2042-045-01
2,5 mm  černá 2047-045-06

3,0 mm
 zelená 2031-045-01
 modrá 2031-045-04

4,0 mm
 zelená 2152-045-01
 modrá 2152-045-04

 30 mm
1,5 mm  černá 2035-030-06
2,5 mm  černá 2057-030-06

 20 mm
1,8 mm  černá 2262-020-06
2,3 mm  zelená 2292-020-01

100 mm 4,0 mm
 zelená 2033-100-01
 modrá 2033-100-04

Příplatky za menší množství pro výrobky 200A045 a 209A045  
na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %

Gumové šňůry pro upevnění sítí najdete na straně 20.
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Kontejnerové  
krycí sítě ve  
standardní šíři 3,50 m  
s gumovou šňůrou

Rozměry sítě: 3,50 m × 5 m vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 3,50 m × 7 m vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 3,50 m × 6 m vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 3,50 m × 8 m vč. gumové šňůry

Díky své pružnosti se sítě  přizpůsobí 
různým tvarům nakládky a dokáží 
kompenzovat změny objemu.

Z vysokopevnostního 
polypropylenu

Č. 2331-045-01 vč. gumové šňůry 

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm
2,3 mm  zelená 2341-045-01

3,0 mm
 zelená 2330-045-01
 modrá 2330-045-04

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

  45 mm
2,3 mm  zelená 2342-045-01

3,0 mm
 zelená 2331-045-01
 modrá 2331-045-04

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm
2,3 mm  zelená 2343-045-01

3,0 mm
 zelená 2328-045-01
 modrá 2328-045-04

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

  45 mm
2,3 mm  zelená 2344-045-01

3,0 mm
 zelená 2329-045-01
 modrá 2329-045-04

Gumová šňůra je již navlečená do sítě.

Další možnosti upevnění krycích sítí 
najdete na straně 20.

Všechny sítě na této straně jsou vybavené 6 mm silnou gumovou šňůrou!
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Kontejnerové  
krycí sítě 
ve standardní šíři 3 m 
(bez gumové šňůry)

Rozměry sítě: 3 m × 5 m

Rozměry sítě: 3 m × 7 m

Metráž v šíři 3 m, délka: libovolná

Rozměry sítě: 3 m × 6 m

Rozměry sítě: 3 m × 8 m

Z vysokopevnostního polypropylenu 
pro bezpečnou přepravu nebo zakrytí 
naložených kontejnerů.

Navíc je možnost vybavit sítě  
krajovými nebo gumovými šňůrami 
(viz strana 20).

Z vysokopevnostního 
poly propylenu 

Krycí síť s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

45 mm
2,3 mm  zelená 20411-045-01
3,0 mm  zelená 20301-045-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

45 mm
2,3 mm  zelená 20421-045-01
3,0 mm  zelená 20311-045-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / m²

45 mm
2,3 mm  zelená 200P045-01
3,0 mm  zelená 209P045-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

45 mm 
2,3 mm  zelená 20431-045-01
3,0 mm  zelená 20281-045-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

45 mm 
2,3 mm  zelená 20441-045-01
3,0 mm  zelená 20291-045-01

Příplatky za menší množství pro výrobky  200P045 a 209P045  
na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %

Gumové šňůry pro upevnění sítí najdete na straně 20.

Kontejnerové krycí sítě dle individuálně zadaných velikostí najdete na straně 11, v 
nejrůznějších sílách materiálu a velikostech oka.
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Kontejnerové  
krycí sítě
ve standardní šíři  
3 m s gumovou šňůrou

Rozměry sítě: 3 m × 5 m vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 3 m × 7 m vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 3 m × 6 m vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 3 m × 8 m vč. gumové šňůry

Z vysokopevnostního polypropylenu

pro bezpečnou přepravu nebo zakrytí 
naložených kontejnerů. 

Díky své pružnosti se sítě přizpůsobí 
nejrůznějším tvarům nákladu a mohou 
kompenzovat změny objemu.

Z vysokopevnostního 
poly propylenu 

Č. 23311-045-01 vč. gumové šňůry 

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm
2,3 mm  zelená 23411-045-01

3,0 mm
 zelená 23301-045-01
 modrá 23301-045-04

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

  45 mm
2,3 mm  zelená 23421-045-01

3,0 mm
 zelená 23311-045-01
 modrá 23311-045-04

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm
2,3 mm  zelená 23431-045-01

3,0 mm
 zelená 23281-045-01
 modrá 23281-045-04

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

  45 mm
2,3 mm  zelená 23441-045-01

3,0 mm
 zelená 23291-045-01
 modrá 23291-045-04

Gumová šňůra je již navlečená do sítě.

Další možnosti upevnění krycích sítí 
najdete na straně 20.

Všechny sítě na této straně jsou vybavené 6 mm silnou gumovou šňůrou!
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Otvor háku Materiál Výrobek č.
Cena / 

kus

11 mm litina 21291
8 mm litina 21292

17 mm zinko-niklová vrstva 21294

NOV.

Standardní  
krycí sítě  
pro přívěsy

Hák na plachtu, k našroubování

Všechny sítě na této straně jsou 
 vybavené 6 mm silnou gumovou 
šňůrou! 

Z vysokopevnostního 
poly propylenu

Sítě pro přívěsy v různých velikostech a sílách materiálu

Rozměry sítě: 1,50 m × 2,20 m, vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 2 m × 3 m, vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 3 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 1,50 m × 2,70 vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 2,50 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 3 m × 4 m, vč. gumové šňůry

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 30 mm 1,8 mm  černá 2355-030-06
 45 mm 3,0 mm  zelená 2365-045-01
100 mm 4,0 mm  zelená 2375-100-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 30 mm 1,8 mm  černá 2351-030-06
 45 mm 3,0 mm  zelená 2361-045-01
100 mm 4,0 mm  zelená 2371-100-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 30 mm 1,8 mm  černá 2353-030-06
 45 mm 3,0 mm  zelená 2363-045-01
100 mm 4,0 mm  zelená 2373-100-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 30 mm 1,8 mm  černá 2354-030-06
 45 mm 3,0 mm  zelená 2364-045-01
100 mm 4,0 mm  zelená 2374-100-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 30 mm 1,8 mm  černá 2350-030-06
 45 mm 3,0 mm  zelená 2360-045-01
100 mm 4,0 mm  zelená 2370-100-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 30 mm 1,8 mm  černá 2352-030-06
 45 mm 3,0 mm  zelená 2362-045-01
100 mm 4,0 mm  zelená 2372-100-01
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Standardní  
krycí sítě  
pro přívěsy

Z vysokopevnostního polypropylenu 
pro bezpečnou přepravu nebo zajištění 
naložených přívěsů nejrůznějších veli-
kostí a provedení.

Cenově výhodná alternativa:  
kosočtvercová oka.

Navíc nabízíme sítě se čtvercovými oky, 
vybavené krajovými nebo gumovými 
šňůrami (viz strana 20).  

Z vysokopevnostního  
poly propylenu 

Rozměry v m Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

1,50 × 2,20 2,5 mm  zelená 2544-045-01
1,50 × 2,70 2,5 mm  zelená 2545-045-01
2,00 × 3,00 2,5 mm  zelená 2540-045-01
2,50 × 3,50 2,5 mm  zelená 2541-045-01
3,00 × 3,50 2,5 mm  zelená 2542-045-01
3,00 × 4,00 2,5 mm  zelená 2543-045-01

Č. 2541-045-01 s kosočtvercovými oky

Krycí síť s kosočtvercovými oky a elastickým krajem

Čtvercová oka, 45 mm, bez gumové šňůry Kosočtvercová oka, 45 mm, 2 strany s elastickým krajovým okem

Rozměry v m Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

1,50 × 2,20
2,3 mm  zelená 2494-045-01
3,0 mm  zelená 2464-045-01

1,50 × 2,70
2,3 mm  zelená 2495-045-01
3,0 mm  zelená 2465-045-01

2,00 × 3,00
2,3 mm  zelená 2490-045-01
3,0 mm  zelená 2460-045-01

2,50 × 3,50
2,3 mm  zelená 2491-045-01
3,0 mm  zelená 2461-045-01

3,00 × 3,50
2,3 mm  zelená 2492-045-01
3,0 mm  zelená 2462-045-01

3,00 × 4,00
2,3 mm  zelená 2493-045-01
3,0 mm  zelená 2463-045-01

Krycí sítě v individuálních rozměrech najdete na straně 11 v různých sílách mate-
riálu a velikostech ok.
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Standardní  
krycí sítě  
pro korby
s obvodovým lanem  
6 – 9 mm

Krycí síť se střídavým barevným vzorem (šachovnicový vzor) 

Z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3,5 mm, kosočtvercová oka cca 45 mm, 
vč. 6 mm silné gumové šňůry.

Z vysokopevnostního 
 poly propylenu 
Upevňovací materiál a doplňkové kra-
jové šňůry najdete na straně 20.

Sítě pro přívěsy v různých sílách materiálu a velikostí ok

Evropský patent č. 22 85 456

Rozměry sítě Výrobek č. Cena / kus

2 × 3 m 3360-045-76
3 × 5 m 33301-045-76

Rozměry sítě: 2,70 m × 2,50 m, vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 2,70 m × 3,10 m, vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 2,70 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 2,70 m × 4,10 m, vč. gumové šňůry

Rozměry sítě: 2,70 m × 2,50 m

Rozměry sítě: 2,70 m × 3,10 m

Rozměry sítě: 2,70 m × 3,50 m

Rozměry sítě: 2,70 m × 4,10 m

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3,0 mm  zelená 2466-045-01
100 mm 5,0 mm  černá 2486-100-06

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3,0 mm  zelená 2467-045-01
100 mm 5,0 mm  černá 2487-100-06

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3,0 mm  zelená 2468-045-01
100 mm 5,0 mm  černá 2488-100-06

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3,0 mm  zelená 2469-045-01
100 mm 5,0 mm  černá 2489-100-06

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3,0 mm  zelená 2366-045-01
100 mm 5,0 mm  černá 2386-100-06

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3,0 mm  zelená 2367-045-01
100 mm 5,0 mm  černá 2387-100-06

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3,0 mm  zelená 2368-045-01
100 mm 5,0 mm  černá 2388-100-06

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3,0 mm  zelená 2369-045-01
100 mm 5,0 mm  černá 2389-100-06
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Č. 209-045-04 s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %

Netýká se sítí ve standardních rozměrech.

Všechny sítě mají pevný kraj cca ø 5 – 7 mm,  
který je zahrnut v ceně za m². 

Gumové šňůry pro upevnění sítí najdete na straně 20. 

Č. 215 zelená, bezuzlová síť, z vyso-
kopevnostního polypropylenu, cca ø 4 mm

Č. 209 modrá, bezuzlová síť, z vyso-
kopevnostního polypropylenu, cca ø 3 mm

Kontejnerové  
krycí sítě 
v libovolných rozměrech

Z vysokopevnostního polypropylenu 
pro bezpečnou přepravu nebo zakrytí  
naložených kontejnerů.

Všechny sítě mají pevný kraj.

Díky své pružnosti se sítě přizpůsobí 
nejrůznějším tvarům nákladu a mohou 
kompenzovat změny objemu.

Z vysokopevnostního 
poly propylenu

Kontejnerové krycí sítě v libovolných rozměrech

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / m²

 20 mm
1,8 mm  černá 201-020-06
2,3 mm  zelená 200-020-01

 30 mm
1,5 mm  černá 203-030-06
1,8 mm  černá 201-030-06

 45 mm

2,3 mm
 zelená 200-045-01
 černá 200-045-06

3,0 mm
 zelená 209-045-01
 modrá 209-045-04

4,0 mm
 zelená 215-045-01
 modrá 215-045-04

100 mm 4,0 mm
 zelená 215-100-01
 modrá 215-100-04

Přibližné rozměry sítí  
pro korby

Přibližné rozměry sítí  
pro kontejnery

Velikost korby 
Rozměry  

sítě

3 – 5 m3 3,00 × 4,50 m
6 – 8 m3 3,50 × 5,00 m

10 m3 3,50 × 5,50 m
12 m3 3,50 × 6,00 m
15 m3 3,50 × 7,00 m

Velikost  
kontejneru

Rozměry  
sítě

2,30 × 5,00 m 3,50 × 6,00 m
2,30 × 5,50 m 3,50 × 7,00 m
2,30 × 6,00 m 3,50 × 7,50 m
2,30 × 6,50 m 3,50 × 8,00 m
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Prodyšné  
syntetické plachty 
ve standardních  
rozměrech pro korby  
a kontejnery

Rozměry: 3,50 m × 5 m

Metráž v šíři 3,50 m, délka: libovolná

Rozměry: 3,50 m × 6 m

Rozměry: 3,50 m × 7 m

Rozměry: 3,50 m × 8 m

Vhodné především pro zamezení od-
létnutí písku, křemene a podobných 
drobných částí.

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné tka-
niny odolné vůči UV záření, se zesíleným 
krajem a zapracovanými oky ve vzdále-
nosti 0,50 m.

Prodyšný materiál zabraňuje 
 nafouknutí plachty při silném větru  
a přepravě kontejneru.

Dodávka do 14 dnů! 

Č. 7201-015 s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Č. 7701-06 černá, polyetylenové  
monovlákno, cca 180 g/m²

Č. 7201-015 tmavě zelená, polyetylenový  
pásek, cca 200 g/m²

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

180 PE monovlákno  černá 7701-06
200 PE pásek  tm. zelená 7201-015
240 PE pásek  černá 7601-06

Rozměry Barva Výrobek č. Cena / kus

3,00 × 5,00 m  tm. zelená 7221-015
3,00 × 6,00 m  tm. zelená 7226-015
3,00 × 7,00 m  tm. zelená 7222-015
3,00 × 8,00 m  tm. zelená 7228-015
2,30 × 5,00 m  tm. zelená 7229-015

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

180 PE monovlákno  černá 7706-06
200 PE pásek  tm. zelená 7206-015
240 PE pásek  černá 7606-06

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

180 PE monovlákno  černá 7702-06
200 PE pásek  tm. zelená 7202-015
240 PE pásek  černá 7602-06

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / m²

200 PE pásek  tm. zelená 723-015

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

180 PE monovlákno  černá 7708-06
200 PE pásek  tm. zelená 7208-015
240 PE pásek  černá 7608-06

Příplatky za menší množství (pro výrobek č. 723-015)  
na jednotlivou plachtu

plachty pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
plachty pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %

Gumové šňůry a další možnosti upevnění pro krycí plachty najdete na straně 20.

Prodyšné standardní syntetické plachty 
Z páskového vlákna, cca 200 g/m², bez gumové šňůry, další rozměry
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Prodyšné  
syntetické plachty 
ve standardních  
rozměrech vč. gumové 
šňůry, ale i plachty  
pro přívěsy/korby

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné 
pleteniny odolné vůči UV záření, se 
zesíleným krajem a zapracovanými oky 
ve  vzdálenosti 0,50 m. 

Dodávka do 14 dnů!

Rozměry 
Hmotnost 

g/m²
Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

3,50 m × 5 m 200 PE pásek  tm. zelená 72011-015
3,50 m × 6 m 200 PE pásek  tm. zelená 72061-015
3,50 m × 7 m 200 PE pásek  tm. zelená 72021-015
3,50 m × 8 m 200 PE pásek  tm. zelená 72081-015

3 m × 5 m 200 PE pásek  tm. zelená 72211-015
3 m × 6 m 200 PE pásek  tm. zelená 72261-015
3 m × 7 m 200 PE pásek  tm. zelená 72221-015
3 m × 8 m 200 PE pásek  tm. zelená 72281-015

2,30 m × 5 m 200 PE pásek  tm. zelená 72291-015

Prodyšné syntetické plachty vč. gumové šňůry

Ve standardních rozměrech vč. gumové šňůry, ale i plachty pro přívěsy/korby

Všechny plachty na této stránce jsou opatřeny 6 mm silnou gumovou šňůrou!  

Přibližné rozměry plachet  
pro korby

Rozměry  
korby

Rozměry  
sítě

3 – 5 m3 3,00 × 4,50 m
6 – 8 m3 3,50 × 5,00 m

10 m3 3,50 × 5,50 m
12 m3 3,50 × 6,00 m
15 m3 3,50 × 7,00 m

Přibližné rozměry plachet 
pro kontejnery

Rozměry  
kontejneru

Rozměry  
sítě

2,30 × 5,00 m 3,50 × 6,00 m
2,30 × 5,50 m 3,50 × 7,00 m
2,30 × 6,00 m 3,50 × 7,50 m
2,30 × 6,50 m 3,50 × 8,00 m
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Těžké prodyšné 

syntetické plachty 

ve standardních 

rozměrech

Z prodyšné tkaniny odolné vůči  
UV záření se zesíleným krajem a 
 zapracovanými oky ø 16 mm, ve 
 vzdálenosti 50 cm.

V mimořádně hustém, tedy těžkém 
provedení.

Další gumové šňůry pro upevnění 
 plachet najdete na straně 20. 

Č. 77536-04 vč. gumové šňůry

Těžké prodyšné syntetické plachty s prodyšností cca 10 %

Těžké prodyšné syntetické plachty s prodyšností cca 50 % 

Č. 7851-01 zelená, 
vysokopevnostní polypropylen, cca 550 g/m²

Č. 77531-04 modrá, 
polyetylenový rašl, cca 320 g/m²

Rozměry
Hmotnost 

g/m²
Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

2,90 m × 5 m 320 PE rašl  modrá 77531-04
2,90 m × 6 m 320 PE rašl  modrá 77536-04
2,90 m × 7 m 320 PE rašl  modrá 77532-04
2,90 m × 8 m 320 PE rašl  modrá 77538-04

Rozměry
Hmotnost 

g/m²
Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

3,15 m × 5 m 550 PP vysokopevnostní  zelená 7851-01
3,15 m × 7 m 550 PP vysokopevnostní  zelená 7852-01

vč. gumové šňůry

bez gumové šňůry
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Prodyšné  
syntetické plachty  
s gumovou šňůrou 
ve standardních 
rozměrech pro přívěsy

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné 
pleteniny odolné vůči UV záření, se 
zesíleným krajem a zapracovanými oky 
ve  vzdálenosti 0,50 m. 

Všechny plachty na této straně jsou 
opatřeny 6 mm silnou gumovou 
šňůrou!

Dodávka do 14 dnů!

Č. 7218-015 vč. gumové šňůry

Zesílené rohy a tvarované rohy na vyžádání! Přibližné rozměry plachet  
pro přívěsy / korby

Rozměry  
přívěsu / korby

Potřebné 
rozměry plachty

1,30 × 2,50 m 2,00 × 3,00 m
1,50 × 3,00 m 2,50 × 3,50 m
2,00 × 2,70 m 3,00 × 3,50 m
2,20 × 3,60 m 3,00 × 4,00 m

Rozměry 1,50 m × 2,20 m, vč. gumové šňůry Rozměry 1,50 m × 2,70 m, vč. gumové šňůry

Rozměry 2 m × 3 m, vč. gumové šňůry

Rozměry 3 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Rozměry 2,50 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Rozměry 3 m × 4 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7217-015
240 PE pásek  černá 7617-06

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7213-015
240 PE pásek  černá 7613-06

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7215-015
240 PE pásek  černá 7615-06

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7218-015
240 PE pásek  černá 7618-06

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7214-015
240 PE pásek  černá 7614-06

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7216-015
240 PE pásek  černá 7616-06
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Hák na plachtu, k našroubování.

Otvor háku Materiál Výrobek č.
Cena / 

kus

11 mm litina 21291
8 mm litina 21292

17 mm zinko-niklová vrstva 21294

NOV.

Prodyšné  
syntetické plachty  

vč. gumové šňůry ve 

standardních rozměrech

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné 
pleteniny odolné vůči UV záření, se 
zesíleným krajem a zapracovanými oky 
ve vzdálenosti 0,50 m. 

Všechny plachty na této straně jsou 
opatřeny 6 mm silnou gumovou 
šňůrou! 

Dodávka do 14 dnů!

Č. 7667-06 vč. gumové šňůry

Polyetylen, cca 240 g/m²Polyetylen, cca 200 g/m²

Rozměry 2,70 m × 2,50 m, vč. gumové šňůry

Rozměry 2,70 m × 3,50 m, vč. gumové šňůry

Rozměry 2,70 m × 3,10 m, vč. gumové šňůry

Rozměry 2,70 m × 4,10 m, vč. gumové šňůry

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7266-015
240 PE pásek  černá 7666-06

Hmotnost 
g/m²

Rozměry Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7268-015
240 PE pásek  černá 7668-06

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7267-015
240 PE pásek  černá 7667-06

Hmotnost 
g/m²

Rozměry Barva Výrobek č. Cena / kus

200 PE pásek  tm. zelená 7269-015
240 PE pásek  černá 7669-06
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Prodyšné  
syntetické plachty  
v libovolných  

rozměrech

Plachty jsou vyrobeny z prodyšné 
pleteniny odolné vůči UV záření, se 
zesíleným krajem a zapracovanými oky 
ve vzdálenosti 0,50 m. 

Prodyšný materiál zabraňuje nafou-
knutí plachty při silném větru, resp. při 
přepravě kontejneru.

 
Prodyšné plachty pro zakrytí kontejneru 
chrání přepravovaný náklad před 
prachem, špínou a slunečním zářením.Č. 760-06 s gumovou šňůrou (viz str. 20)

Č. 790-01 zelená, polyesterová 
mřížková tkanina, cca 450 g/m²

Č. 795-08 barvy konopí,  
jutová tkanina, cca 450 g/m²

Č. 790-01 zelená, polyesterová 
mřížková tkanina, cca 450 g/m²

Č. 760-06 černá, 
polyetylen, cca 240 g/m²

Hmotnost 
g/m²

Materiál Barva Výrobek č. Cena / m²

200 polyetylen  tm. zelená 720-015
220 polyetylen  tm. zelená 765-015
240 polyetylen  černá 760-06
320 polyetylen  modrá 775-04

450 polyester-tkanina  zelená 790-01

450 juta  béžová 795-08
550 PP vysokopevnostní  zelená 785-01

Prodyšné syntetické plachty v libovolných rozměrech

Příplatky za menší množství na jednotlivou plachtu:

plachty pod  1 m² + 200 % 
plachty pod  5 m² + 100 % 
plachty pod 10 m² +  35 % 
plachty pod 20 m² +  20 %

Netýká se prodyšných plachet ve standardních rozměrech.

Možnosti upevnění a napnutí krycích plachet pro kontejnery najdete na stranách 
20 a 27.  

Zesílené rohy a tvarované rohy na vyžádání!

Podívejte se na naše ocelové sítě pro extrémní zátěž,  
např. pro návěsy se šrotem, stavební suť atd. na straně 69!
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Neprodyšné  
krycí plachty

Krycí plachty ve standardních rozměrech Krycí plachty v libovolných rozměrech

Jako ochrana před povětrnostními 
vlivy, špínou a prachem. 

Ekologické, recyklovatelné a 
 stabilizované vůči UV záření.

Příplatky za menší množství  
pro výrobek č. 340-025 
na jednotlivou plachtu:

plachty pod  1 m² + 200 % 
plachty pod  5 m² + 100 % 
plachty pod 10 m² +  35 % 
plachty pod 20 m² +  20 %

Č. 35103-025 (malý obrázek) a č. 35002-04

Tarpaulinové plachty z povrstvené PP nosné tkaniny, cca 220 g/m²,  
s 5 cm širokými pásky s očky a předděrovanými upevňovacími body   
každých 10 cm.

Z HDPE tkaniny z páskového vlákna, s ochrannou vrstvou, olemované po obvodu  
a očka ve vzdálenosti 50 cm. Podélná a příčná pevnost v tahu: cca 880 N/5 cm. 
Tepelná odolnost: –40 °C až +80 °C.

Rozměr role 
 v m

Hmotnost 
g/m²

Barva Výrobek č. Cena / kus

3 ×  4 220  modrá* 35001-04
4 ×  5 220  bílá 35002-02
6 ×  8 220  bílá  35003-02
6 × 10 220  bílá 35004-02

Materiál
Hmotnost 

g/m²
Barva Výrobek č. Cena / m²

HDPE pásek 180  neutrální 340-025

Krycí plachty z tarpaulinu s hliníkovými oky každých 100 cm, cca 150 g/m², s navlečenou 
PE šňůrou, stabilizované proti UV záření. Odolnost proti přetržení: cca 515 N/5 cm.

Gumové šňůry a lana k upevnění, 
navlečené do plachty

* v modré do vyprodání zásob, poté v bílé barvě.

Rozměr role 
 v m

Hmotnost 
g/m²

Barva Výrobek č. Cena / kus

 6 × 10 150  neutrální 35101-025
 8 × 10 150  neutrální 35102-025
10 × 12 150  neutrální 35103-025
10 × 15 150  neutrální 35104-025

Materiál Síla Barva Výrobek č.
Cena / 
metr

Gumová šňůra 6 mm
 bílá  

s proužky
2126

Polyetylen. 
lano

6 mm  zelená 2130-01

Krycí plachty jako metráž Č. 340; neutrální, s oky, HDPE tkanina z páskového vlákna, cca 180 g/m²

Nedodáváme v individuálních rozměrech

Rozměr role 
 v m

Hmotnost 
g/m²

Barva Výrobek č. Cena / role

4 × 100 180  neutrální 34005-025

Z HDPE tkaniny z páskového vlákna, s ochrannou vrstvou, podélná a příčná pevnost 
v tahu: cca 880 N/5 cm. Odolnost při teplotě: –40 °C až +80 °C.
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Sítě z vysokopevnostního polypropylenu 

pro zajištění palet

Bezpečnostní síť pro bezpečnou nakládku a  
vykládku ocelových nosníků, trapézových plechů atd.

Sítě z vysokopevnostního  
polypropylenu pro zajištění nákladu

Elastická síť pro zajištění nádob  
z vysokopevnostního polypropylenu / elastanu

Záchytná síť vyrobená z elastické síťoviny!Záchytná síť vyrobená z pevné síťoviny!

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 45 mm 3 mm  zelená 2055-045-01
100 mm 3 mm  zelená 2055-100-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / m²

 70 mm 5 mm  červená 1903-070-07
100 mm 5 mm  červená 1903-100-07

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / m²

45 mm 5 mm  zelená 212-045-01
60 mm 5 mm  zelená 212-060-01

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena / kus

 20 mm 1,8 mm  černá 3055-020-06

Rozměry: 25 × 35 ok, pro velikost nádoby cca 80 × 120 cm
 25 mm 2,5 mm  černá 3156-025-06

Příplatky za menší množství pro výrobky  212 a 1903 na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %

Gumové šňůry pro upevnění sítí najdete na straně 20.

Kosočtvercová oka,  dole s gumovou šňůrou (síla cca 8 mm)

Pro palety základních rozměrů:   80 cm × 120 cm × 1 m výšky nebo 
100 cm × 120 cm × 1 m výšky 

Z vysokopevnostního polypropylenu, cca 5 mm, kolem dokola 
s navlečenou krajovou šňůrou 12 mm (30 kN)

Síť chrání osoby, které pracují při nakládce a vykládce na nákladním autě. 
Kompletní systém vyvinula firma Easi-edge, z Velké Británie.

Kosočtvercová oka,  kolem dokola s gumovou šňůrou (síla cca 4 mm)

Rozměry: 25x27 ok, velikost nádoby cca 60x80 cm

Ostatní rozměry bezpečnostních sítí se čtvercovými oky v pevné pozici  
pro skladovací prostory, viz str. 46 / 47
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Č. 21255

Č. 21291

Č. 21252

Č. 21293

Č. 21292

Č. 2155
Č. 21253/ 
Č. 21254Hák na plachtu, k našroubování

Otvor háku Materiál Výrobek č.
Cena / 

kus
11 mm litina 21291
8 mm litina 21292

17 mm zinko-niklová vrstva 21294

Příslušenství

Upevňovací materiál pro gumová lana

Materiál Síla Barva Výrobek č.
cena / 
metr

Nylon  8 mm  bílá 2132-02
Nylon 12 mm  bílá 2136-02

Háky Síla Délka Výrobek č. Cena / kus

nastavitelné  8 mm 80 cm 2115
nenastavi-
telné  8 mm 80 cm 2125

s háky  
+ koncovým 
uzávěrem

10 mm 20 m 2129-04  
(  modrá)

Vázací šňůry 
Vázací šňůra musí mít vždy dvojnásobnou délku obvodu sítě!

Sandowclick – uzávěr pro gumová lana o síle až cca 8 mm, bez ostrých hran, 
snadno se „bere do rukou“.

Gumová lana, pevné délky 
Oboustranně s háky nebo s hákem a koncovým uzávěrem.

Č. 21254  
(s gumovou šňůrou)

Č. 2115

Č. 2129

Č. 2124

Č. 2125

Síla Barva Výrobek č.
cena / 
metr

 6 mm  bílá 2126
 8 mm  zelená 2127-01
10 mm  modrá 2128-04

Popis Výrobek č. Cena / kus

pro lano 8 mm 21252

Popis Výrobek č. Cena / kus

Holdon-Clip 2155

Gumová lana, libovolná délka 
Bez háků na koncích.

Holdon – clip pro upevnění šňůr do cca 8 mm na kraji plachty.

Celá délka Výrobek č. Cena / kus

40 cm 21255

Pro průměr lana Výrobek č. Cena / kus

8 mm a 10 mm 21293

Gumový kroužek – černý, EPDM, odolný vůči UV záření, odolný proti oděruTrubičky s háky pro gumová lana v libovolných rozměrech

Popis Výrobek č. Cena / kus

pro lano 6 mm 21253
pro lano 8 mm 21254

Plastové háky – dvoudílné

Celá délka Výrobek č. Cena / kus

80 cm 21251

Sandowclick s gumovým lanem

Celá délka Výrobek č. Cena / kus

12 cm 2124

Upínací smyčka z gumové šňůry  
o síle cca 6 mm a ocelového háku potaženého plastem
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Příplatky za menší množství pro jednotlivou síť:

sítě pod 1 m2 + 200 % | pod 5 m2 + 100 %

sítě pod 10 m2 + 35 % | pod 20 m2 + 20 %
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Fixační sítě HUCK

Naše fixační sítě s čtvercovými oky, chráněné patentem EP 3 208 374, najdou mimo jiné uplatnění jako fixační nebo sportovní sítě. Tyto sítě vyrobené speciální technologií se 
vyznačují tím, že mají z každé strany stejný vzhled.  

Fixační sítě z polyesteru v oranžové, s lemem a plachtovými oky ve vzdálenosti 50 cm, až do šíře 4 m (větší šíře na vyžádání). 

Jako alternativu k plachtovým okům a lemu dodáváme sítě s našitými D kroužky ve vzdálenosti 50 cm.

Na následujících stranách nalez-
nete výtah z našeho nového 

prospektu fixačních sítí. 

Dále nabízíme: 
fixační sítě s vázacím bodem 

350 daN pro osobní vozy.

NOV
.

Existuje mnoho způsobů zajištění nákladu na vozech. Pokud je to možné, měla by mít nakládka pevný tvar. 

V mnoho případech se ale náklad skládá z více částí i různých rozměrů bez stanovených bodů, 
na které lze fixační popruh upevnit. 
Praktické zajištění nákladu musí být použitelné na různé zboží a nesmí být přitom časově náročné.  

Fixační sítě Huck 
–  získaly certifikační značku GS a dodáváme je s vhodnými fixačními popruhy.

–  lze je flexibilně používat např. jako kombinované sítě pro různé náklady.

–  lze je používat k tvarování (úhlopříčné i šikmé upevnění) i pevnému upnutí 
(stahováky) nákladu pro všechny typy vozidel.

–  mají trvalé označení, dodáváme je s podrobným návodem k použití 
a lze je individuálně uzpůsobit.

– dodáváme je jako sadu s vhodnými fixačními popruhy.

Fixační sítě

Velikost oka 
cca mm

Šíře pásů Výrobek č. Cena / m²

200 x 200 25 mm 6325-200-03
100 x 100 25 mm 6325-100-03

NOV
.
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Fixační síť 

k zajištění nákladu 

pro skříňové vozy 

a přívěsy

Fixační síť 300-25-400 
Fixační síť 150-25-400

Vázací body (LC): 400 daN pro

–  skříňový vůz do 2 t  
(dle DIN 75410-3)

–  korba/přívěs do 3,5 t 
(dle DIN 75410-1)

Se značkou GS a označením dle  
VDI 2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2.

Fixační síť 300-25-400 a 150-25-400: 

LC 
vázací bod  400 daN

LC 
síť celkem 1.300 daN

Výpočet pro 4 napínací pásy, vždy 2 v jednom směru

Koeficient tření µ
Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°
kov na kov 0,1 270 660 270 380

dřevo na dřevo  
kov na dřevo

0,2 450 820 610 570

protiskluzová podložka 0,5 3.000 1.900 2.300 1.800
protiskluzová podložka 0,6 4.600 3.000 3.900 3.200

Maximální hmotnosti nákladu

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro skříňový vůz a korbu s LC vázacím bodem 400 daN

Rozměry (mm)
Velikost oka 

(mm)
Šíře pásu 

(mm)

Počet 
přiložených 
napínacích 

pásů

Provedení  
s  hustou  
krycí sítí

Výrobek č. 
sada

Cena Kč 
sada

1525 × 3025 300/20 25 6 ano 59400K-320-03
1525 × 3025 150 25 6 ne 59400-150-03
1525 × 4825 300/20 25 6 ano 59400K-320-04
1525 × 4825 150 25 6 ne 59400-150-04

směr jízdy

vázací body

nakládací plocha

vázací úhel α

Zkušební a certifikační úřad  
pro dopravu a krajinu DGUV Test

Fixační síť jako sada, vč. vhodných napínacích pásů
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LC 
vázací bod  500 daN

LC 
síť celkem 1.300 daN

Výpočet pro 4 napínací pásy, vždy 2 v jednom směru

Koeficient tření µ
Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°
kov na kov 0,1 330 830 340 480

dřevo na dřevo  
kov na dřevo

0,2 560 1.000 760 720

protiskluzová podložka 0,5 3.700 2.400 2.900 2.300
protiskluzová podložka 0,6 5.800 3.700 4.900 4.000

Rozměry (mm)
Velikost oka 

(mm)
Šíře popruhu 

(mm)

Počet 
přiložených 
napínacích 

popruhů

Provedení  
s  hustou  
krycí sítí

Výrobek č.
Cena Kč 

sada

1525 × 3025 300/20 25 6 ano 59500K-320-03
1525 × 3025 150 25 6 ne 59500-150-03
1525 × 4825 300/20 25 6 ano 59500K-320-04
1525 × 4825 150 25 6 ne 59500-150-04

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro skříňový vůz a korbu s LC vázacím bodem 500 daN

Fixační síť 300-25-500

Fixační síť 150-25-500

Vázací body (LC): 500 daN 
pro 
- skříňový vůz od 2 t do 5 t 
(dle DIN 75410-3)

Se značkou GS a označením dle  
VDI 2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2

Fixační síť Huck 300-25-500 a 150-25-500: 

směr jízdy

vázací body

vázací úhel β

nakládací plocha

Zkušební a certifikační úřad  
pro dopravu a krajinu DGUV Test

Detail upevňovacího kruhu

Maximální hmotnosti nákladu
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Fixační síť 300-25-800

Fixační síť 150-25-800

Vázací body (LC): 800 daN 
pro 
- skříňový vůz od 5 t do 7,5 t 
(dle DIN 75410-3)

- korba/přívěs  od 3,5 t do 7,5 t 
(dle DIN EN 12640)

Se značkou GS a označením dle 
VDI 2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2

Fixační síť 300-25-800 a 150-25-800

LC 
vázací bod  800 daN (skutečné zatížení ve vázacím pásu max. 600 daN)

LC 
síť celkem 1.300 daN

Výpočet pro 4 napínací popruhy, vždy 2 v jednom směru

Koeficient tření µ
Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°
kov na kov 0,1 405 1.000 410 580

dřevo na dřevo  
kov na dřevo

0,2 670 1.200 910 860

protiskluzová podložka 0,5 4.500 2.800 3.500 2.800
protiskluzová podložka 0,6 6.900 4.500 5.800 4.800

Rozměry (mm)
Velikost oka 

(mm)
Šíře popruhu 

(mm)

Počet 
přiložených 
napínacích 

popruhů

Provedení  
s  hustou  
krycí sítí

Výrobek č.
Cena Kč 

sada

1525 × 3025 300/20 25 6 ano 59800K-320-03
1525 × 3025 150 25 6 ne 59800-150-03
1525 × 4825 300/20 25 6 ano 59800K-320-04
1525 × 4825 150 25 6 ne 59800-150-04

Maximální hmotnosti nákladu

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro skříňový vůz a korbu s LC vázacím bodem 800 daN

Zkušební a certifikační úřad  
pro dopravu a krajinu DGUV Test

Další vhodné vázací popruhy na straně 27
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Fixační síť 
300-50-1000

Vázací body (LC): 1000 daN 
pro 
- nákladní vůz od 7,5 t do 12 t 
(dle DIN EN 12640)

Se značkou GS a označením dle VDI 
2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2

Fixační síť 300-50-1000: 

LC 
vázací bod 1.000 daN

LC 
síť celkem 5.600 daN

Výpočet pro 8 napínacích popruhů, vždy 4 v jednom směru

Koeficient tření µ
Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°
kov na kov 0,1 1.300 3.300 1.300 1.900

dřevo na dřevo  
kov na dřevo

0,2 2.200 4.100 3.000 2.800

protiskluzová podložka 0,5 15.000 9.600 11.800 9.400
protiskluzová podložka 0,6 23.600 15.100 19.600 16.000

Rozměry (mm)
Velikost oka 

(mm)
Šíře popruhu 

(mm)

Počet 
přiložených 
napínacích 

popruhů

Provedení  
s  hustou  
krycí sítí

Výrobek č.
Cena Kč 

sada

3050 × 4250 300 50 8 ne 591000-300-51
3050 × 6050 300 50 8 ne 591000-300-61

Maximální hmotnosti nákladu

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro nákladní vůz s LC vázacím bodem 1000 daN

Fixační síť jako sada, vč. vhodných napínacích popruhůDetail upevňovacího kruhu Ochrana hran, viz strana 27
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Fixační síť 300-50-2000: 

LC 
vázací bod 2.000 daN

LC 
síť celkem 5.600 daN

Výpočet pro 8 vázacích popruhů, vždy 4 v jednom směru

Koeficient tření µ
Maximální hmotnost nákladu (kg) na síť při

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°
kov na kov 0,1 1.800 4.600 1.900 2.700

dřevo na dřevo  
kov na dřevo

0,2 3.100 5.700 4.200 4.000

protiskluzová podložka 0,5 21.000 13.000 26.000 13.000
protiskluzová podložka 0,6 32.000 21.000 27.000 22.000

Rozměry (mm)
Velikost oka 

(mm)
Šíře popruhu 

(mm)

Počet 
přiložených 
napínacích 

popruhů

Provedení  
s  hustou  
krycí sítí

Výrobek č.
Cena Kč 

sada

3050 × 4250 300 50 8 ne 592000-300-51
3050 × 6050 300 50 8 ne 592000-300-61

Maximální hmotnosti nákladu

Poznámky: hodnota zrychlení v podélném směru: 0,8 / hodnota zrychlení v příčném směru: 0,5

Fixační síť pro nákladní vůz s LC vázacím bodem 2000 daN

Fixační síť  
300-50-2000

Vázací body (LC): 2000 daN pro 
-  nákladní vůz nad 12 t 

(dle DIN EN 12640)

Se značkou GS a označením dle 
VDI 2700 list 3.3 a DIN EN 12195-2

jízdní směr

vázací body

nakládací plocha

vázací úhel α

protiskluzové podložky, viz strana 28
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Typ vozu Povolená celková hmotnost LC vázací bod Typ Norma

osobní – 350 daN typ A DIN 75410-2

skříňový
do 2 t   400 daN typ B

DIN 75410-3od 2 t do 5 t   500 daN typ B
od 5 t do 7,5 t   800 daN typ C

korba/přívěs
do 3,5 t   400 daN typ B DIN 75410-1

od 3,5 t do 7,5 t   800 daN typ C DIN EN12640

nákladní
od 3,5 t do 7,5 t   800 daN typ C

DIN EN 12640od 7,5 t do 12 t 1000 daN typ C
větší než 12 t 2000 daN typ D

Šíře popruhu Popis Výrobek č.
Cena Kč 

kus
Každý  

další metr

25 mm

1dílný, standardní délka: 2 m 
schválená síla v tahu  
LC 350 daN = 1dílný /  
stahování přezkou

5502-025  
(typ A)

– nebo +

25 mm

2dílný, standardní délka: 2 m 
schválená síla v tahu  
LC 400 daN 
= 0,50 m pevný konec (FE)  
+ 1,50 m volný konec (LE).

5500-025  
(typ B)

– nebo + 

35 mm

2dílný s lehkou ráčnou 
schválená síla v tahu LC 
1.000 daN  
standardní délka: 2 m = 
0,50 m pevný konec (FE)  
+ 1,50 m volný konec (LE)

5510-035  
(typ C) – nebo +

Šíře pásu Popis Výrobek č. Kus
Každý  

další metr

50 mm

2dílný s drátěnými háky, 
standardní délka: 4 m = 
0,50 m pevný konec (FE)  
+ 3,50 m volný konec (LE) 
schválená síla v tahu  
LC 2.000 daN

5519-050 
(typ D) – nebo +

Vázací popruhy k zajištění nákladu podle DIN EN 12195

Ochrana hran pro napínací popruhy

Popis Velikost
Výrobek 

č.
Cena 
kus

Plastová ochrana hran otevřená pro napínací popruhy 
Hladký povrch pro měkké materiály, např. papír

130 × 95 mm 559000

Vázací popruhy k zajištění nákladu podle DIN EN 12195, značka GS  
Nastavovací pás, impregnovaný, oděruodolný

Nastavovací popruh, se 4 černými značícími pruhy, impregnovaný, oděruodolný

Certifikováno pro vázací popruhy

... další vázací popruhy najdete na straně 28

5502-025

5500-025 

5510-035

5519-050 

Zkušební a certifikační úřad  
pro dopravu a krajinu DGUV Test
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5501-025

5512-035

5522-050

Protiskluzové podložky

Smykové tření (µ) Rozměry (mm) Výrobek č. Kus

0,78 1.000 × 125 × 8 mm 59000-125
0,78 1.000 × 250 × 8 mm 59000-250

Na přání dodáváme také jako role, 
desky nebo jiné přířezy!

Ať už vyhýbání, prudké brždění nebo nerovnosti na vozovce - náklad se nesmí pohnout!  
Protiskluzové podložky zlepšují bezpečnost tím, že zvyšují tření mezi nákladem a vozem. To je zvlášť 
důležité při dopravě těžkého zboží, jelikož protiskluzová podložka snižuje zatížení v napínacích systémech. 

Podle VDI 2700 by mělo být maximální zatížení protiskluzových podložek zvoleno tak,   
aby nedošlo k překročení 30 % deformace síly materiálu. Pro horní to znamená 125 t/m².

Protiskluzové podložky splňují požadavky podle VDI 2700, list 3.2, list 9 a list 15.  
Používání odpovídá normám DIN 75410 a BGI 649.

Šíře pásu Popis Výrobek č.
Cena Kč 

kus
Každý  

další metr

25 mm

1dílný, standardní délka: 2 m 
povolená síla v tahu  
1.000 daN (kp)  
= 1dílný / stahování přezkou

5501-025 – nebo +

35 mm

2dílný s těžkou ráčnou 
schválená síla v tahu 1.500 daN 
(kp)/ 3.000 daN (kp) standardní 
délka: 2 m = 0,50 m, pevný konec 
(FE) + 1,50 m volný konec (LE)

5511-035 – nebo +

1dílný s lehkou ráčnou 
schválená síla v tahu 2.000 daN 
(kp) standardní délka: 2 m  
= 1dílný / stahování přezkou

5512-035 – nebo +

1dílný s těžkou ráčnou 
schválená síla v tahu 3.000 daN 
(kp) standardní délka: 2 m  
= 1dílný / stahování přezkou

5513-035 – nebo + 

50 mm 
 

Popruh se  
4 značícími pruhy

1dílný, standardní délka:  
8 m = 1-dílný / stahování přezkou 
schválená síla v tahu  
 4.000 daN (kp)

5520-050 – nebo + 

2dílný s dvojitým hákem, stan-
dardní délka: 8 m = 0,50 m sevný 
konec (FE) + 7,50 m, volný konec 
(LE) schválená síla v tahu 
2.000 daN (kp) / 4.000 daN (kp)

5521-050 – nebo +

2dílný s jednoduchým hákem, stan-
dardní délka: 8 m = 0,50 m pevný 
konec (FE) + 7,50 m volný konec 
(LE) schválená síla v tahu 
2.000 daN (kp) / 4.000 daN (kp)

5522-050 – nebo +

Napínací pásy k zajištění nákladu podle DIN EN 12195-2
Napínací pásy k zajištění nákladu podle DIN EN 12195-2  
Nastavovací pás, impregnovaný, oděruodolný

... další napínací pásy najdete na straně 27
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Horizontální 
bezpečnostní sítě  
pro paletové regály

V novém předpisu DGUV 101-011 
ochranné sítě jsou v dodatku 2 
uvedena pravidla pro montáž  
horizontálních bezpečnostních sítí 
pro výškové regály.

Oblast použití

Sítě pro zajištění výškových regálů 
chrání osoby před zraněním v důsledku 
pádu z velké výšky, při práci na 
pracovišti a dopravních komunikacích 
ve skladech s výškovými regály. 

Požadavky

Sítě pro zajištění výškových regálů se skládají z:

sítě typu A1 dle DIN EN 1263-1, zesílené hrany sítě, velikost oka však nesmí 
překročit 45 mm, ocelového lana o minimálním průměru 6 mm, spojovacích prvků 
mezi zesílenou hranou sítě a ocelovým lanem, jako jsou např. karabiny nebo 
závěsné oko s dostatečnou pevností v tahu, a napínáku s tažnou silou odpovídající 
průměru lana.

Rozměry

Minimální velikost sítě pro zajištění výškových regálů musí být 2 m2. U obdélníko-
vých ochranných sítí musí mít délka nejkratší strany minimálně 1,0 m.

Výška pádu

Sítě pro zajištění výškových regálů musejí být pokud možno zavěšeny ve stejné 
výšce jako zajištované pracoviště a dopravní komunikace. Výškový rozdíl nesmí 
překročit 0,10 m.

Upevnění

Vzdálenost mezi kotvícími body pro upevnění ocelového lana, např. pomocí oček, 
nesmí být větší než 1,0 m.

Sítě pro zajištění výškových regálů lze v kotvících bodech upevnit např. pomocí  
karabiny nebo závěsného oka.

Kotvící body musejí být kromě toho dimenzovány v důsledku možného pádu pod 
úhlem a = 45° na charakteristickou hodnotu zatížení P minimálně 6 kN.

Stavební prvky je nutné dimenzovat na tři charakteristické hodnoty zatížení 4 kN, 
6 kN a 4 kN na nejméně výhodném místě. 

Spojování

Pokud jsou sítě pro zajištění výškových regálů vzájemně spojovány, je nutné použít 
spojovací lana tak, aby velikost mezery mezi sítěmi nepřesáhla 45 mm, a sítě se tak 
nemohly od sebe posunout o více než 45 mm.

Zkouška únavy materiálu

Sítě pro zajištění výškových regálů mají od výrobce zapracovaná zkušební oka, aby 
bylo možné zjistiti sníženou pevnost sítě v důsledku únavy materiálu. Za tímto 
účelem je třeba provést zkoušku při které je ze sítě o velikosti 1 000 m2 z míst různě 
zatížených UV zářením odebráno minimálně 5 zkušebních ok. Při roční zkoušce  
provedené zkušebnou nebo výrobcem musí být potvrzeno, že sítě vykazjí  
minimální hodnotu pohlcení energie/pevnosti ok udávanou výrobcem.  
Zkušební metoda (zpravidla dle ISO 1806) je popsána v normě EN 1263-1.

Montážní příslušenství najdete na straně 31.

z vysokopevnostního poly propylenu.

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena Kč/ 

kus

45 mm 5 mm
 zelená

212-045 modrá
 černá

Horizontální bezpečnostní sítě pro paletové regály
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Rozměry sítě Síla Barva Výrobek č.
Cena / kus 

Kč

2,80 m × 3 m
3,0 mm

 zelená 25301-045-01
 modrá 25301-045-04

5,0 mm  modrá 25501-045-04

2,80 m × 5 m
3,0 mm

 zelená 25302-045-01
 modrá 25302-045-04

5,0 mm  modrá 25502-045-04

2,80 m × 6 m
3,0 mm

 zelená 25303-045-01
 modrá 25303-045-04

5,0 mm  modrá 25503-045-04

Rozměry sítě Síla Barva Výrobek č.
Cena / kus 

Kč

5,60 m × 3 m
3,0 mm

 zelená 25304-045-01
 modrá 25304-045-04

5,0 mm  modrá 25504-045-04

5,60 m × 5 m
3,0 mm

 zelená 25305-045-01
 modrá 25305-045-04

5,0 mm  modrá 25505-045-04

5,60 m × 6 m
3,0 mm

 zelená 25306-045-01
 modrá 25306-045-04

5,0 mm  modrá 25506-045-04

Rozměry sítě Síla Barva Výrobek č.
Cena / kus 

Kč

8,40 m × 3 m
3,0 mm

 zelená 25307-045-01
 modrá 25307-045-04

5,0 mm  modrá 25507-045-04

8,40 m × 5 m
3,0 mm

 zelená 25308-045-01
 modrá 25308-045-04

5,0 mm  modrá 25508-045-04

8,40 m × 6 m
3,0 mm

 zelená 25309-045-01
 modrá 25309-045-04

5,0 mm  modrá 25509-045-04

Vertikální 
bezpečnostní sítě  
pro paletové regály

Použití 
U výškových regálů je nutné učinit 
bezpečnostní opatření, aby uskladněný 
materiál nemohl spadnout, resp. 
 padající materiál nezranil osoby.

Proto je vhodné použít bezpečnostní 
sítě pro paletové regály.

Pozitivní vedlejší efekt představuje 
ochrana hodnotného zboží před  
rozsáhlými škodami, které mohou na-
stat v důsledku jeho pádu.

Bezpečnostní sítě pro paletové regály ve standardních rozměrech 
z vysokopevnostního polypropylenu jako zajištění padajícího zboží.

Všechny sítě jsou opatřeny pevným krajem.

pro 1 regálové pole šíře 2,70 m, pro různé výšky 
velikost oka cca 45 mm

pro 3 regálová pole šíře 2,70 m, pro různé výšky 
velikost oka cca 45 mm

pro 2 regálová pole šíře 2,70 m, pro různé výšky 
velikost oka cca 45 mm

Vertikální bezpečnostní sítě pro paletové regály pro různé rozměry sítí a výšky

Vertikální 
bezpečnostní sítě  
pro paletové regály
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Rozměry sítě
Ocelové lano  

(1)
Napínací souprava  

(2)
Distanční prvky  

(3a)
Matice s okem (3b)/ 
šroub s okem (3b)

Karabiny  
(4)

3 × 2,80 m 12 m (2 × 6 m) 2 napínací soupravy 4 kusů 4 kusy  48 kusů
5 × 2,80 m 16 m (2 × 8 m) 2 napínací soupravy 4 kusů 4 kusy  64 kusy
6 × 2,80 m 18 m (2 × 9 m) 2 napínací soupravy 6 kusů 6 kusů  72 kusy
3 × 5,60 m 18 m (2 × 9 m) 2 napínací soupravy 4 kusů 4 kusy  72 kusy
5 × 5,60 m 20 m (2 × 10 m) 2 napínací soupravy 4 kusů 4 kusy  80 kusů
6 × 5,60 m 22 m (2 × 11 m) 2 napínací soupravy 6 kusů 6 kusů  88 kusů
3 × 8,40 m 23 m (2 × 11,50 m) 2 napínací soupravy 6 kusů 6 kusů  92 kusy
5 × 8,40 m 27 m (2 × 13,50 m) 2 napínací soupravy 6 kusů 6 kusů 108 kusů
6 × 8,40 m 31 m (2 × 15,50 m) 2 napínací soupravy 6 kusů 6 kusů 124 kusy

Č. 2106 Č. 2171

Č. 2107

Č. 2018

Č. 2108

Č. 2100

Č. 2118

Položka Síla Výrobek č.
Cena Kč/ 

metr

pozinkované ocelové lano 6 mm 2100

Výrobek Složení Výrobek č.
Cena Kč / 

kus

distanční prvky 173 mm

1 stojna  
2 spojky  
4 matice  
4 podložky

2171

matice s okem, M10

matice s okem 
podložka  
šestihranný šroub

2107

šroub s okem, M10
šestihranný šroub 
podložka matice 2106

Výrobek Výrobek č. Cena Kč

napínací souprava M10, vidlice/vidlice se 2 
očnicemi a 6 svorkami z ocelového lana 2118

Výrobek Popis Výrobek č.
Cena Kč / 

kus

karabina, volná 60 × 6 mm,  
pozinkovaná 2018

karabina,  
upevněná na síti

60 × 6 mm,  
pozinkovaná 20180

Položka Popis Výrobek č.
Cena Kč / 

kus

spojka nosníku, volná M10 2108

na T nosníky, U profily a úhlové profily. Šestihranný stavěcí šroub má kvalitu 8.8 a  
je v provedení M10. Rozsah sevření 20 mm.

Ocelová lana (1)

Distanční prvky (3a) / matice s okem (3b)

Očnice / napínáky (2)

Karabiny (4)

Spojka nosníku pro montáž



32

Be
zp

eč
no

st
ní

 sí
tě

 p
ro

 p
al

et
ov

é r
eg

ál
y

Výrobek č. 2100 
ocelové lano, 6 mm silné, pozinkované m

Výrobek č. 2118 
napínací souprava M10, vidlice/vidlice 
se 2 očnicemi a 6 svorkami z ocelového lana  sada

Výrobek č. 2018 
karabina, volná  kus

Výrobek č. 20180 
karabina, upevněná na síti  ks

Bezpečnostní sítě 
pro paletové regály 
v libovolných 
rozměrech

Jako zajištění padajícího zboží, z vyso-
kopevnostního poly propylenu.

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena Kč/ 

m²

 25 mm 1,8 mm  černá 201-025-06

 45 mm

2,3 mm
 zelená 200-045-01
 černá 200-045-06

3,0 mm

 zelená 209-045-01
 modrá 209-045-04
 žlutá 209-045-05
 černá 209-045-06

4,0 mm  zelená 215-045-01

5,0 mm
 zelená 212-045-01
 modrá 212-045-04
 černá 212-045-06

100 mm

4,0 mm  žlutá 215-100-05

5,0 mm

 zelená 212-100-01
 modrá 212-100-04
 žlutá 212-100-05
 černá 212-100-06

Materiál Síla Barva Výrobek č.
Cena Kč/ 

metr

polysteel 12 mm  bílá 2137-02
polysteel 10 mm  bílá 2138-02

Délka Barva Výrobek č.
Cena Kč / 

kus

55 cm  
jednotlivě

 zelená 3011-01
 modrá 3011-04
 černá 3011-06
 červená 3011-07

100 cm  
jednotlivě

 zelená 3017-01
 modrá 3017-04
 černá 3017-06
 červená 3017-07

Č. 3011- všechny barvy

Bezpečnostní sítě pro paletové regály z vysokopevnostního polypropylenu 

Krajové lano navlečené již v síti Rychloupínací popruh

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %
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Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %

Z vysokopevnostního polypropylenu, v libovolných rozměrech

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena Kč / 

m²

  20 mm 2,3 mm
 zelená 200-020-01
 bílá 200-020-02
 černá 200-020-06

  45 mm

2,3 mm
 zelená 200-045-01
 modrá 200-045-04
 černá 200-045-06

3,0 mm

 zelená 209-045-01
 modrá 209-045-04
 žlutá 209-045-05
 černá 209-045-06

4,0 mm
 zelená 215-045-01
 modrá 215-045-04
 černá 215-045-06

5,0 mm
 zelená 212-045-01
 modrá 212-045-04
 černá 212-045-06

Bezpečnostní sítě pro dopravníky

Ocelová lana 

Očnice / napínáky

Bezpečnostní sítě 
pro dopravníky

Použití 
Tyto bezpečnostní sítě se používají na 
bocích dopravníků a pod nimi pro  
zachycení padajících předmětů a mate-
riálu.

Výhody 
Oproti tvrdým mřížím pojmou sítě  
padající předměty a materiál měkce.

Sítě chrání padající předměty 
a materiál, zabrání ale i poranění osob.

Položka Síla Výrobek č.
Cena Kč / 

metr

pozinkované 
ocelové lano

6 mm 2100

4 mm 2102

Položka Síla Výrobek č.
Cena Kč 
á lano

navíc na obou  
stranách očnice napínák

pro 6 mm 2101

pro 4 mm 2103

Položka Popis Výrobek č.
Cena Kč/ 

kus

karabina, volná 60 × 6 mm,  
pozinkovaná 2018

karabina,  
upevněná na síti

60 × 6 mm,  
pozinkovaná 20180

Karabiny 

Matice s okem / šroub s okem

Položka Složení Výrobek č.
Cena Kč / 

kus

matice s okem
matice s okem, 
podložka, 
šestihranný šroub

2107

šroub s okem, M10
šroub s okem, 
podložka,  
matice

 2106
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Závěs z polyesterového pásu

Rozměry sítě: 4 m × 4 m

Bezuzlová síť z PE, síla materiálu cca 8 mm, s vyšší odolností proti oděru. Se 16 mm 
nylonovým krajovým lanem a 4 smyčkami s ochranou proti oděru na rozích. Navíc 
se 2 traverzovými lany kolem sítě (PS 14 mm), která jsou spojená s krajovým lanem 
(pro lepší vkládání břemena).

Č. 2061-060-01

Č. 2062-130-04

Č. 2066-106

Č. 2064-07

NOV
.

Ochranná síť EN 1263-1 z vysokopevnostního bezuzlového polypropylenu.  
Se 14 mm nylonovým krajovým lanem a 4 smyčkami s ochranou proti oděru na 
rozích. Navíc s 2 traverzovými lany kolem sítě (PA 14 mm), která jsou spojená  
s krajovým lanem (pro lepší vkládání břemena).

Velikost oka Síla
Užitná 

nosnost
Barva Výrobek č. Cena / kus

 60 mm 5 mm 1 t  zelená 2061-060-01
100 mm 6 mm 2 t  bílá 2060-100-02

Sítě pro přepravu nákladu

Rozměry sítě: 4 m x 4 m

Velikost oka Síla 
Užitná 

nosnost
Barva Výrobek č. Cena / kus

130 mm 15 mm 3 t  modrá 2062-130-04

Ochranná síť EN 1263-1 z vysokopevnostního bezuzlového polypropylenu.  
Se 16 mm nylonovým krajovým lanem  
a 4 smyčkami s ochranou proti oděru na rozích. Navíc  
s 2 traverzovými lany kolem sítě (PA 14 mm), která jsou spojená  
s krajovým lanem (pro lepší vkládání břemena).

Síť pro přepravu nákladu (těžké provedení)

Rozměry sítě: 3,30 m × 3,30 m

Velikost oka Síla 
Užitná 

nosnost
Barva Výrobek č. Cena / kus

100 mm 8 mm 3,5 t  černá 2066-106

Název Barva Výrobek č. Cena / kus

závěs z PES pásu  červená 2064-07

Šíře pásu cca 40 mm, síla pásu cca 10 mm. Užitná délka 2 m.  
Nahoře 3dílný kruh, dole háky s oky.

nosnost při  0° - 45° = 3,4 t 
nosnost při 45° - 60° = 2,4 t

Vhodný pro všechny naše sítě pro přepravu nákladu.

Sítě pro přepravu nákladu 

(mimořádně odolné provedení)
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obr. 2

obr. 3

obr. 1

Doporučený výrobek: č. 1903-100 (viz strana 76).

Přepravní síť pro užitnou nosnost 1 t:

Doporučený výrobek: č. 1903-045 (viz strana 76).

Přepravní síť pro užitnou nosnost 2 t:

Použití zde: při dopravě střešních tašek  
(foto firma Probst, Erdmannhausen).

Zásadně určené pro šetrnou přepravu zboží, které je malé pro drapák. 

Doporučený výrobek: č. 212-045/-060/-100  
(viz strana 47).

Sítě pro zajištění zboží

Jednoduché řešení pro rychlou a pohodlnou přepravu stavebního a podobného  
materiálu do výšky. 

Jednoduše rozprostřete síť na zem (obrázek 1), na ni položíte zvedaný náklad a 
následně upevníte obvodové lano do závěsu.

Podle zvoleného materiálu sítě můžete zvednout až 2 t nákladu. 

Překládací sítě (Cargo Net)
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Zvedací kruhové popruhy z polyesteru  
s dvojitým pláštěm
dle DIN EN 1492-2

Ochranný plášť z PU – oděruvzdorný. Barevné rozlišení dle evropské normy EN,  
s vyraženou nosností a identifikačními proužky. Vetkaná nosnost na objednávku.

užitná délka

Délky pod 1 m počítáme všechny jako 1 m užitné délky!   
Nabízíme i přířez na délku po 0,50 m.

Výrobek 
č.

Nosnost WLL (kg) 

Zavěšení:  
svisle, resp. 

kolmo

Zavěšení:  
jednoduchý 

úvaz

Zavěšení:  
tvar U

Zavěšení:  
šikmý tah  
45° – 60°

56005   500   400  1.000   700
56010  1.000   800  2.000  1.400
56020  2.000  1.600  4.000  2.800
56030  3.000  2.400  6.000  4.200
56040  4.000  3.200  8.000  5.600
56050  5.000  4.000 10.000  7.000

Technické údaje o nosnosti WLL (kg)

Toto je jen malý výběr z velké palety zvedacích popruhů a smyček.

Pokud máte speciální přání nebo zvláštní problémy,  
obraťte se prosím na naše prodejní oddělení.

Výrobek 
č.

Nosnost WLL (kg) 

Zavěšení:  
svisle, resp. 

kolmo

Zavěšení:  
jednoduchý 

úvaz

Zavěšení:  
tvar U

Zavěšení:  
šikmý tah  
45° – 60°

56060  6.000  4.800 12.000  8.400
56080  8.000  6.400 16.000 11.200
56100 10.000  8.000 20.000 14.000
56120 12.000  9.600 24.000 16.800
56150 15.000 12.000 30.000 21.000
56200 20.000 16.000 40.000 28.000

Výrobek 
č.

Barva
Cena za kus v Kč při užitné délce: Cena Kč za 

další metrL
1
 = 1,0 m L

1
 = 1,5 m L

1
 = 2,0 m L

1
 = 2,5 m L

1
 = 3,0 m L

1
 = 3,5 m L

1
 = 4,0 m L

1
 = 5,0 m

56005  oranžová
56010  fialová
56020  zelená
56030  žlutá
56040  šedá
56050  červená
56060  hnědá
56080  modrá
56100  oranžová
56120  oranžová
56150  oranžová
56200  oranžová
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vytvoření smyčky
1/1 šíře pásu

1/2 šíře pásu 1/3 šíře pásu

Smyčkové popruhy se zesílenými oky ze syntetické tkaniny, na přání  
také s kůží za příplatek. Barevné rozlišení dle evropské normy EN. Na přání s 
vyraženou nosností.

Smyčkové popruhy, tvar B, dvouvrstvé
z polyesteru dle DIN EN 1492-1

Šíře popruhu x 
síla popruhu v 

mm
Barva Výrobek č.

Nosnost WLL (kg) Délka 
smyčky  
v mm

Cena Kč za kus  
při užitné délce:

Cena Kč za 
každý další 

metr2 m 3 m 4 m

 30 ×  6  fialová 58030  1.000  2.000   800 200
 50 ×  5  fialová 58050  1.000  2.000   800 200
 60 ×  6  zelená 58060  2.000  4.000  1.600 250
 75 ×  6  zelená 58075  2.500  5.000  2.000 300
 90 ×  6  žlutá 58090  3.000  6.000  2.400 350
100 ×  6  žlutá 58100  3.600  7.200  2.900 350
100 × 10  šedá 58100S  4.000  8.000  3.200 400
120 ×  6  šedá 58120  4.000  8.000  3.200 400
125 × 10  červená 58125  5.000 10.000  4.000 500
150 ×  6  červená 58150  5.000 10.000  4.000 500
150 × 10  hnědá 58150S  6.000 12.000  4.800 550
180 ×  6  hnědá 58180  6.000 12.000  4.800 550
200 ×  6  hnědá 58200  6.000 12.000  4.800 550
200 × 10  modrá 58200S  8.000 16.000  6.400 600
250 ×  6  modrá 58250  8.000 16.000  6.400 600
250 × 10  oranžová 58250S 10.000 20.000  8.000 650
300 ×  6  oranžová 58300 10.000 20.000  8.000 650
300 × 10  oranžová 58300S 13.000 26.000 10.400 700

Smyčkové popruhy v délce pod 2 m jsou počítány  
všechny jako v délce 2 m.

Toto je jen malý výběr z velké palety zvedacích popruhů a smyček.

Pokud máte speciální přání nebo zvláštní problémy,  
obraťte se prosím na naše prodejní oddělení.

užitná délka

dvouvrstvé
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Rozměry  
v cm

SWL  
v kg

SF Barva Výrobek č. Cena / kus 

90 × 90 × 110 1.000 5:1  bílá 32501-02

S ochrannou PP vrstvou, se 4 smyčkami,  
nahoře s násypkou, dole s uzavřeným dnem.

Big Bag / s uzavřeným dnem

s násypkou uzavřené dno

Rozměry  
v cm

SWL  
v kg

SF Barva Výrobek č. Cena / kus 

90 × 90 × 110 1.000 5:1  bílá 32502-02

S ochrannou PP vrstvou, se 4 smyčkami,  
se vtokem a výtokem 35 x 50 cm

Big Bag / se vtokem a výtokem 35 x 50 cm

Jako skládkový vak pro eternitové desky nebo jako jumbo container pro zlomky 
desek (i pro azbest!!!)

–  snadná manipulace, úspora nákladů

–  značná úspora času při plnění

–  úsporná přeprava z hlediska nákladů

–  racionální skladování: lze skládat  
více vaků na sebe!!

Jumbo pro desky

Rozměry  
v cm

SWL  
v kg

SF Barva Výrobek č.

260 × 125 × 30 1.000 5:1  bílá 32511-02
300 × 105 × 30 1.000 5:1  bílá 32512-02

Z tkaniny s ochrannou polypropylenovou vrstvou se 4 smyčkami,  
vnitřní zakrytí násypky, kryt k zavazování.

Jumbo pro desky

plnicí hrdlo výtok s jedním uzávěrem
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Síla Pevnost v tahu Metr/cívka Barva Výrobek č.
Cena/ cívka  

 3 mm  80 daN 1.000 m  zelená 38030-01
 4 mm 100 daN   600 m  modrá 38040-04
 6 mm 160 daN   500 m  červená 38060-07
 8 mm 290 daN   250 m  černá 38080-06
10 mm 360 daN   150 m  béžová 38100-08

HUCK – Isilink
Upevňování a nastavování se meze nekladou – bez kovových částí 

Šňůra na opravu

Síla
Pevnost 
v tahu

Barva Výrobek č.
Cena/ návin 

4,5 mm 260 daN  zelená 35223-01

Pletená šňůra z vysokopevnostního polypropylenu, 8násobně 
pletená cca 7,5 g/m, lepenková cívka, návin 25 m

Isilink firmy Huck, chráněná  
EU slovní známka.

Síla
Pevnost 
v tahu

Barva Výrobek č.
Cena/ cívka 

4,5 mm 260 daN

 zelená 35203-01
 bílá 35203-02
 oranžová 35203-03
 modrá 35203-04
 žlutá 35203-05
 černá 35203-06
 červená 35203-07
 béžová 35203-08

V rolích pro průmysl, řemesla a kutily, především  
ale pro opravu a upevňování sítí

Pletená šňůra z vysokopevnostního polypropylenu, 
8násobně pletená, cca 7,5 g/m, návin 500 m
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Jsou osvědčené a mnohokrát 
vyzkoušené pomocné prostředky  
pro upevňování v průmyslu  
a stavebnictví. 

Všechny rozměry jsou  
přibližné hodnoty, nepatrné  
odchylky si vyhrazujeme. 

Syntetická lana a 
pletené šňůry  
z polypropylenu

Délka  
návinu

Síla lana  
v mm

Hmotnost 
na metr  

v g

Min.  
nosnost  

daN
Výrobek č.  cívka

 50

14  88 2.690 40205-08
16 103 3.330 40206-08
20 176 5.120 40208-08
24 234 7.170 40210-08
28 370 9.440 40212-08

100

 6  17   590 40201-08
 8  30 1.040 40202-08
10  45 1.530 40203-08
12  68 1.950 40204-08

Syntetická lana z polypropylenu
v přírodní barvě

Síla lana  
v mm

Hmotnost  
na metr  

v g

Min.  
nosnost  

daN
Výrobek č.  cívka

 3  3   100 35211-01
 4  6   150 35212-01
 6 17   335 35214-01
 8 30   625 35215-01
10 45   960 35216-01
12 65 1.330 35217-01

Pletené šňůry z vysokopevnostního 
polypropylenu, zelená, kotoučová cívka: 100 m

Č. 2013 lano na lešení

Syntetické lano z polysteelu

polypropylen, barva bílo-modrá, 2 m délka, cca 8 mm průměr, se sponou,  
4 prameny, malá smyčka

Výrobek č. 2013      ks

Lešeňové lano

Síla lana  
v mm

Hmotnost  
na metr  

v g

Min.  
nosnost  

daN
Výrobek č.  cívka

 9 50 1.500 21380R-02
12 74 3.000 21370R-02

Syntetická lana z polysteelu
bílá, délka návinu: 220 m

Délka  
návinu

Síla lana  
v mm

Barva Výrobek č.  cívka

 50  8   bílá s pruhy 21270R-2H

100
 6   bílá s pruhy 21260R-2H
10  modrá 21280R-04

Gumová šňůra
kotoučová cívka

gumové lano
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Zákony dnes vyžadují od každého provozovatele skládky ochranu před možným znečištěním jejího okolí.

Proto je plot pro záchyt papíru již neodmyslitelnou součástí skládkového hospodářství.

Zabraňuje zvláště snosu lehkého odpadu jako papír, fólie, pěny atd. ze skládky na přilehlé plochy.

Přitom plot pro záchyt papíru chrání okolí skládky před znečištěním a šetří současně provozovateli skládky peníze a starosti.

Sítě pro záchyt papíru pro čisté životní prostředí
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Sítě dodáváme také v jiných 
rozměrech, dle požadavku. 

Ceny na vyžádání.

Všechny sítě pro záchyt papíru ve 
 standardních rozměrech dodáváme  
se zesíleným krajem, cca ø 9 mm 
a se 4 oky v rozích pro napnutí sítě.

Sítě pro záchyt 
papíru ve standard-
ních rozměrech

Rozměry sítě: 4 m × 50 m

Síť pro záchyt papíru z vysokopevnostního polypropylenu

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena / kus 

Kč

45 mm
2,3 mm  černá 2421-045-06
3,0 mm  zelená 2425-045-01

20 mm
1,8 mm  černá 2431-020-06
2,3 mm  zelená 2435-020-01

Rozměry sítě: 3 m × 50 m

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena / kus 

Kč

45 mm
2,3 mm  černá 2423-045-06
3,0 mm  zelená 2427-045-01

20 mm
1,8 mm  černá 2433-020-06
2,3 mm  zelená 2437-020-01

Rozměry sítě: 4 m × 25 m

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena / kus 

Kč

45 mm
2,3 mm  černá 2422-045-06
3,0 mm  zelená 2426-045-01

20 mm
1,8 mm  černá 2432-020-06
2,3 mm  zelená 2436-020-01

Rozměry sítě: 3 m × 25 m

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena / kus 

Kč

45 mm
2,3 mm  černá 2424-045-06
3,0 mm  zelená 2428-045-01

20 mm
1,8 mm  černá 2434-020-06
2,3 mm  zelená 2438-020-01

Důležité: Při zavěšování sítí pro záchyt papíru  je nutné dbát na to, aby byly sítě 
pevně vypnuté a zabránilo se tak odření hran a materiálu sítí.  
To platí především pro sítě s menší velikostí ok.  
Doporučujeme zde navíc oka pro zavěšení ve vzdálenosti 5 m.

Příplatek za zapracování dodatečného oka u lana 6 mm.

Výrobek-č. 2117 kus

Oka 

Pro výšku  
sítě

Výrobek č.
Cena / kus 

Kč

pro sítě o výšce 4 m 245
pro sítě o výšce 3 m 246

Trojnohý stojan ze žárově pozinkované ocelové trubky 1,25” dle DIN 2440, v horní 
části s hákem pro zavěšení sítě, v dolní části zkosený, proto i stabilnější. S otvory 
pro zemní skoby. 

Komplet se 3 zemními skobami a spojovacími šrouby.

Trojnohý stojan k sítím pro záchyt papíru
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Na vyžádání nabízíme následující provedení

materiál  síla materiálu  velikost oka

polyetylen  cca 8,0 mm  100 mm (pouze kosočtvercová oka) 
polyetylen  cca 4,5 mm   50 mm 
polyetylen  cca 4,5 mm  100 mm 
UHMWPE  cca 1,8 mm   20 mm 
UHMWPE  cca 1,8 mm   30 mm 
UHMWPE  cca 1,8 mm   50 mm

Sítě nabízíme jak s kosočtvercovými, tak i čtvercovými oky. Cena na vyžádání.  

V případě materiálu UHMWPE se jedná o polyetylen s ultra vysokou molekulární hmotností, který patří k vysoce výkonným vláknům. Tato vlákna mají nejnižší hustotu ze 
všech výztužných vláken a nejvyšší měrnou pevnost (poměr pevnosti a hmotnosti).

Ochranné sítě ve splétaném provedení

Sítě ve splétaném provedení (SUPERCROSS) spojují výhody uzlových sítí (vysoká lineární pevnost ve stěně, resp. šňůry) s přednostmi pletených bezuzlových 
pletených sítí (stálá pevnost ve stěně a spojení oka). 

Kromě toho sítě mají 
- nepatrný oděr ve spojení ok 
- rovnoměrnou šířku oka a 
- velmi malou roztažnost.

Sítě ve splétaném provedení

„Heavy Duty“, PE sítě ve splétaném provedení, síla materiálu cca 8 mm

cca 1,8 mm, velikost oka: 50 mm PE, cca 4,5 mm, velikost oka: 50 mm

Č. SCPE450-100 Ochranná síť, síla 8 mm, polyethylen v nové bezuzlové technologii.

Velikost oka: 10 cm, čtvercové oko, zapošitá.

Barva: m2

Připlatky za menší množství na jednotlivou síť: pod 1 m2 + 200 % | pod 5 m2 + 100 % | pod 10 m2 + 35 % | pod 20 m2 + 20 %

Ochranná síť Ultra v bezuzlové technologii, síla 4,5 mm
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Č. 200 zelená, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,3 mm ø

Č. 200 bílá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,3 mm ø

Č. 200 tmavě zelená, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,3 mm ø

Č. 200 černá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,3 mm ø

Č. 201 černá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 1,8 mm ø

Č. 201 bílá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 1,8 mm ø

Č. 203 černá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 1,5 mm ø

Č. 205 oranžová, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 2,8 mm ø

Č. 207 fialová, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 3,5 mm ø

Č. 209 zelená, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm ø

Č. 209 bílá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm ø

Č. 209 modrá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm ø 

Informace o výrobku

Oc
hr
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Č.. 212 šedá, bezuzlová
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø

Č. 209 černá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm ø

Č. 210 bílá, bezuzlová 
polyester, cca 4 mm ø 

Č. 212 zelená, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø 

Č. 212 oranžová, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø 

Č. 212 modrá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø 

Č. 212 černá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø 

Č. 212 červená, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 5 mm ø

Č. 213 bílá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 6 mm ø

Č. 215 zelená, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 4 mm ø

Č. 215 žlutá, bezuzlová 
vysokopevnostní polypropylen, cca 4 mm ø

Č. 216 bílá, bezuzlová 
polyester, cca 3 mm ø

Informace o výrobku
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** Výrobek č. 1202 020 až 1202 050 pouze stříhané  ***  Výrobek č. 1203 010 v černé - kosočtvercová oka, pouze stříhané.

Síla materiálu 1 až 3 mm

Výrobek 
č.

Popis
Ø 

cca mm
Velikost oka  

cca mm
Barva Kč / m²

1202-020 polyprop. vp., bezuzlová ** 1 20    

1202-030 polyprop. vp., bezuzlová ** 1 30    

1202-050 polyprop. vp., bezuzlová ** 1 50     

1203-010 polyprop. vp., bezuzlová *** 1,5 10  (kosočtvercová)

203-020 polyprop. vp., bezuzlová 1,5 20

203-028 polyprop. vp., bezuzlová 1,5 28

203-030 polyprop. vp., bezuzlová 1,5 30  

203-050 polyprop. vp., bezuzlová 1,5 50  (do vyprodání zásob)

203-060 polyprop. vp., bezuzlová 1,5 60

203-100 polyprop. vp., bezuzlová 1,5 100

201-020 polyprop. vp., bezuzlová 1,8 20  

201-025 polyprop. vp., bezuzlová 1,8 25  

201-030 polyprop. vp., bezuzlová 1,8 30

200-020 polyprop. vp., bezuzlová 2,3 20      

200-025 polyprop. vp., bezuzlová 2,3 25

200-030 polyprop. vp., bezuzlová 2,3 30  

200-035 polyprop. vp., bezuzlová 2,3 35  

200-045 polyprop. vp., bezuzlová 2,3 45      

200-100 polyprop. vp., bezuzlová 2,3 100      

200-120 polyprop. vp., bezuzlová 2,3 120      

205-100 polyprop. vp., bezuzlová 2,8 100

205-120 polyprop. vp., bezuzlová 2,8 120

209-030 polyprop. vp., bezuzlová 3 30

209-045 polyprop. vp., bezuzlová 3 45         

209-100 polyprop. vp., bezuzlová 3 100      

209-120 polyprop. vp., bezuzlová 3 120    

216-035 polyester, bezuzlová 3 35

216-045 polyester, bezuzlová 3 45

216-100 polyester, bezuzlová 3 100

216-130 polyester, bezuzlová 3 130

Pro volně visící sítě je nutné připočítat k zakrývané ploše dle velikosti oka sítě tyto délky: 
a) velikost oka do 45 mm + 20 % b) velikost oka od 60 mm do 100 mm  + 15 % c) velikost oka od 110 mm do 150 mm + 10 %.

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:  pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 % | pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 % 
Výjimkou jsou sítě ve standardních rozměrech

Pro venkovní použití doporučujeme polypropylen. Všechny sítě mají pevný kraj cca 5 - 7 mm ø, který je zahrnut v ceně za m2,  
kromě výrobku č. 1202 a výrobku č. 1203-010. Tyto sítě dodáváme pouze stříhané.

Sítě z polyamidu
204-020 polyamid, bezuzlová 2 20

208-038 polyamid, bezuzlová 3,5 38

219-050 polyamid, bezuzlová 4,5 50

219-100 polyamid, bezuzlová 4,5 100
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Č. 4415 130 modrá, bezuzlová, polypropylen,  
cca 15 mm

Síla materiálu od 3,5 do 6 mm

Výrobek 
č.

Popis
Ø 

cca mm
Velikost oka  

cca mm
Barva Kč / m²

207-045 polyprop. vp., bezuzlová 3,5 45   ****

207-100 polyprop. vp., bezuzlová 3,5 100   ****

207-120 polyprop. vp., bezuzlová 3,5 120   ****

210-035 polyester, bezuzlová 4 35

210-045 polyester, bezuzlová 4 45

210-100 polyester, bezuzlová 4 100

210-120 polyester, bezuzlová 4 120

215-030 polyprop. vp., bezuzlová 4 30  

215-045 polyprop. vp., bezuzlová 4 45      

215-100 polyprop. vp., bezuzlová 4 100       

215-120 polyprop. vp., bezuzlová 4 120      

215-120 polyprop. vp., bezuzlová 4 120       

214-045 polyprop. vp., bezuzlová 4,2 45

212-030 polyprop. vp., bezuzlová 5 30  

212-045 polyprop. vp., bezuzlová 5 45       

212-060 polyprop. vp., bezuzlová 5 60    

212-070 polyprop. vp., bezuzlová 5 70  

212-100 polyprop. vp., bezuzlová 5 100         

212-120 polyprop. vp., bezuzlová 5 120  

212-300 polyprop. vp., bezuzlová 5 300

213-100 polyprop. vp., bezuzlová 6 100

Síla materiálu 15 mm (Mahulan)

Tabulka barev

Pokud mají sítě ve zvláštním provedení čtvercová oka, je technicky 
nemožné dodat všechny rozměry sítě bez připojovacího švu.  

Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s kosočtvercovými oky   
a následně se převádějí na čtvercová oka. 

Takto vzniklým švům nelze technicky zabránit a nepředstavují 
snížení kvality.

Výrobek 
č.

Popis
Ø 

cca mm
Velikost oka  

cca mm
Barva Kč / m²

4415-130 polypropylen, bezuzlová 15,0 130   

**** Výrobek č. 207 ve fialové barvě: do vyprodání zásob

U objednávek uvádějte vždy prosím číslo barvy! 
např. 212-100-07 = PP vp., cca 5 mm, velikost oka 100 mm, červená.

 = 01 = zelená

 = 015 = tm. zelená

 = 02 = bílá

 = 03 = oranžová

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

 = 08 = béžová

 = 09 = fialová

 = 65 = šedá

 =  4 barvy (v jedné 
síti)

 = 12 = zelená/bílá

 = 42 = modrá/bílá

 = 72 =červená/bílá

 = 45 = modrá/žlutá

 = 62 = černá/bílá

 = 65 = černá/žlutá

 = 67 = černá/červená
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Ochranné a záchytné sítě, metráž v šíři 5 m, libovolná délka.

Standardní záchytné sítě

Standardní záchytné sítě z  
vysokopevnostního polypropylenu
Velikost  
oka cca

Síla cca Barva Výrobek č. Cena Kč / m2

120 mm
3 mm  zelená 2140-120-01
4 mm  zelená 2142-120-01

Všechny sítě mají pevný kraj ø cca 5 – 7 mm, který je zahrnut v ceně.

Ochranné a záchytné sítě s ocelovou vložkou jako ochrana před vandalismem, viz 
také strana 68.

Č. 2116-02  Zakončení sítě polyesterovým popruhem,  
šíře 100 mm, (přehnutý 50 mm) 

Krajové šňůry navlečené v síti
Síla mm Materiál Barva Výrobek č. Cena Kč / m

 6 polyetylen
 zelená 2130-01
 oranžová 2130-03
 černá 2130-06

 5 nylon  bílá 2131-02
 8 nylon  bílá 2132-02
12 nylon  bílá 2136-02

Krajové šňůry přiložené volně
Síla mm Materiál Barva Výrobek č. Cena Kč / m

 6 polyethylen
 zelená 21300-01
 oranžová 21300-03
 černá 21300-06

 5 nylon  bílá 21310-02
 8 nylon  bílá 21320-02
12 nylon  bílá 21360-02

K ochranným sítím nabízíme nejrůznější příslušenství. 
Také pro dodatečné vybavení.

Příslušenství k sítím / krajové šňůry

Pokud mají sítě ve zvláštním provedení čtvercová oka, je technicky nemožné 
dodat všechny rozměry sítě bez připojovacího švu. 

Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s kosočtvercovými oky a následně 
se převádějí na čtvercová oka. 

Pro čisté zakončení a větší ochranu sítě i pro uchycení např. 
v rámových a pásových systémech.

Příslušenství k sítím / další olemování

Olemování sítě polyesterovým popruhem
Šíře mm Materiál Barva Výrobek č. Cena Kč / m

100 polyester  bílá 2116-02

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %

Kvalita a barva našich ochranných a záchytných sítí viz strany 46 a 47.

Příplatky za menší množství:
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Pro zavěšení a napnutí ochranných sítí doporučujeme naše pozinkovaná ocelová 
lana nebo ocelová lana potažená PVC, oboustranně vybavená oky a napínákem.

Příslušenství k sítím /  
napnutí a zavěšení

Ocelová lana, pozinkovaná
Výrobek Síla Výrobek č. Cena Kč / m

ocelové lano pozinkované
6 mm 2100
4 mm 2102

Ocelová lana, potažená PVC 
Výrobek Síla Výrobek č. Cena Kč / m

ocelové lano potažené
5/7 mm 2097
4/5 mm 2099
3/4 mm 2098

Oka / napínáky
Výrobek Síla Výrobek č. Cena Kč

oboustranně doplňkové 
oko + napínák

pro 6 mm 2101
pro 4 mm 2103

Pro zavěšení sítí a pro lehčí posuv sítě po ocelovém lanku.

Příslušenství k sítím / pro zavěšení

Otevřené nylonové kroužky 

Provedení Výrobek č. Cena Kč

upevněno na síti (na metr 3 kusy) 2122
volně 2123

ø 9 mm, délka 53 mm, šíře 30 mm, vnitřní délka: 35 mm, černá

Č. 2101

Č. 2123

Všechny ochranné a záchytné sítě mohou být pro zatížení opatřeny olověnou 
šňůrou.

Příslušenství k sítím / zátěž

Olověná šňůra upevněná na síti
Hmotnost  

na metr
Provedení

Výrobek 
č.

Cena Kč / m

400 g uvnitř popruhu 2110
200 g uvnitř popruhu 2111
200 g bez popruhu 2112

Z ocelového lanka, délka 40 cm se smyčkou s okem. Zemní kotvu zatlučete do země 
pomocí kusu kruhového železa (hřebíku) dlouhého 45 cm a poté vytáhnete. 
Natažením ocelového lanka na smyčce s okem se zemní kotva v zemi vzpříčí a tím 
mimořádně pevně ukotví: cca 100 kg.

Zarážecí zemní kotvy

Materiál Síla Výrobek č.
Cena Kč  

včetně železa

nerezové lanko cca 3 mm 21091

Č. 2109

Oc
hr

an
né

 sí
tě
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Všechny rozměry jsou přibližné hodnoty, nepatrné odchylky si vyhrazujeme. 

Výrobek 
 č.

Popis Barva
Síla materiálu 

 (mm)
Velikost oka 

 (mm)
Hmotnost 

g/m2
Max. pevnost 

oka v tahu (kN)

200-020 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová      2,3 20 180 0,80
200-030 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   2,3 30 135 0,80
200-035 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   2,3 35 135 0,80
200-045 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová      2,3 45 90 0,80
200-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová     2,3 100 50 0,80
200-120 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová     2,3 120 35 0,80
201-020 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   1,8 20 130 0,60
201-025 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   1,8 25 100 0,60
201-030 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová 1,8 30 85 0,60
1202-020 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   1 20 50 0,20
1202-030 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   1 30 30 0,20
1202-050 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   1 50 20 0,20
1203-010 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová  (kosočtvercová) 1,5 10 150 0,25
203-020 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová 1,5 20 80 0,25
203-030 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová  1,5 30 50 0,25
203-050 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová 1,5 50 35 0,25
203-060 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová 1,5 60 30 0,25
203-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová 1,5 100 15 0,25
205-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová  2,8 100 60 1,00
205-120 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová  2,8 120 50 1,00
207-045 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   3,5 45 200 1,40
207-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   3,5 100 100 1,40
207-120 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   3,5 120 70 1,40
209-030 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová 3 30 260 1,10
209-045 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová         3 45 148 1,10
209-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová     3 100 75 1,10
209-120 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová    3 120 65 1,10
210-035 polyester, bezuzlová  4 35 350 2,00
210-045 polyester, bezuzlová  4 45 285 2,00
210-100 polyester, bezuzlová  4 100 150 2,00
210-120 polyester, bezuzlová  4 120 100 2,00
212-045 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová       5 45 400 3,00
212-050 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová  5 50 350 3,00
212-060 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová      5 60 300 3,00
212-070 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   5 70 275 3,00
212-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová         5 100 200 3,00
212-120 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová  5 120 170 3,00
212-300 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová  5 300 55 3,50
213-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová 6 100 360 4,20
214-045 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová  4,2 45 235 1,80
215-030 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   4 30 330 1,60
215-045 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová       4 45 210 1,60
215-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová       4 100 110 1,60
215-120 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová       4 120 90 1,60
216-035 polyester, bezuzlová 3 35 230 1,25
216-045 polyester, bezuzlová 3 45 185 1,25
216-100 polyester, bezuzlová 3 100 90 1,25
216-130 polyester, bezuzlová 3 130 70 1,25
1903-045 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová     5 45 475 3,00
1903-060 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   5 60 375 3,00
1903-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová        5 100 275 3,00
2003-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová        5 100 300 3,00
2007-020 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   1,8 20 170 0,60
3000-045 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová      5 45 450 3,00
3000-060 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová   5 60 350 3,00
3000-100 vysokopevnostní polypropylen, bezuzlová        5 100 250 3,00

Technické údaje
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Síť , která splní každé vaše barevné přání!
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Velikost 
oka

Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

 25 mm 2,3 mm
 tm. zelená 200F025-015
 bílá 200F025-02
 modrá 200F025-04

 45 mm

2,3 mm

 tm. zelená 200F045-015
 bílá 200F045-02
 modrá 200F045-04
 černá 200F045-06

3,0 mm

 zelená 209F045-01
 bílá 209F045-02
 modrá 209F045-04
 černá 209F045-06

5,0 mm
 zelená 212F045-01
 bílá 212F045-02
 černá 212F045-06

 50 mm 1,5 mm  černá 203F050-06
 60 mm 5,0 mm  černá 212F060-06

100 mm 5,0 mm
 zelená 212F100-01
 bílá 212F100-02

Některé naše ochranné sítě nabízíme také v nehořlavé úpravě vlákna. Díky tomu si 
sítě zachovají tuto svoji nehořlavou vlastnost i ve venkovních prostorech za 
působení různých povětrnostních vlivů.  

Sítě byly přezkoušeny a splňují požadavky normy DIN 4102, resp. EN 13501-1.

„Tuhá“ provedení
Tyto sítě mají dodatečné „tuhé“ provedení, díky němuž jsou zvlášť vodoodpudivé.

Čtyřbarevná síť se často používá ve vnitřních prostorech 
jako dekorace nebo dělicí síť v mateřských školách nebo na dětských hřištích. 

Nejrůznější druhy použití, ale i rozdílné  
klimatické a technické požadavky se staly 
podnětem pro tyto nově vyvinuté výrobky 
firmy Huck.

Přizpůsobit se vždy potřebám zákazníka  
a trhu je jednou ze základních filozofií naší 
firmy. 

Máte dotazy nebo speciální projekty?

Neváhejte a poraďte se s našimi  
odbornými prodejci.! 

Nové výrobky v oblasti  
ochranných sítí

Velikost 
oka

Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

45 mm 3 mm
 černá 209S045-06
 čtyřbarevná 209S045-4F

Ochranné sítě v „tuhém“ provedení,  
z vysokopevnostního polypropylenu

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m2 + 200 % 
sítě pod  5 m2 + 100 % 
sítě pod 10 m2 +  35 % 
sítě pod 20 m2 +  20 %

Nehořlavá úprava

Ochranné sítě s nehořlavou úpravou,  
z vysokopevnostního polypropylenu

209-045
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Velikost 
oka

Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

15 mm* 1 mm  černá 1202-015-06*

20 mm 1 mm
 bílá 1202-020-02
 černá 1202-020-06
 béžová 1202-020-08

30 mm 1 mm
 bílá 1202-030-02
 černá 1202-030-06
 béžová 1202-030-08

50 mm 1 mm
 bílá 1202-050-02
 černá 1202-050-06
 béžová 1202-050-08

(*) kosočtvercová oka

Zde jako síť na ochranu před ptáky  
v blízkosti letiště, napnutá  
přes lagunu.

Místo: terminál 5, 
letiště Heathrow/Londýn

Doporučené výrobky: 
č. 203-050/-100 
polypropylen, síla cca 1,5 mm  
(viz strana 46)

Ochranné sítě  
z vysokopevnost-
ního polypropylenu

Sítě na ochranu před ptáky
Sítě na ochranu před ptáky firmy HUCK chrání budovy, památníky atd. před ptáky 
všeho druhu!

Díky své síle materiálu jen 1 mm jsou téměř neviditelné.

Sítě se vyrábějí speciálně na přání zákazníka a řežou na přesný rozměr dle 
požadavku. Pokud jsou správně zavěšeny, udrží si vysokou kvalitu a dlouhou 
životnost.

Sítě na ochranu před ptáky 
z vysokopevnostního polypropylenu, stříhané

Doporučené velikosti ok sítí proti:

holubům: 50 mm velikost oka 
špačkům: 30 mm velikost oka 
vrabcům: 20 mm velikost oka

Příplatky za menší množství  
na jednotlivou síť:

pod  1 m2 + 200 % 
pod  5 m2 + 100 % 
pod 10 m2 +  35 % 
pod 20 m2 +  20 %
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WA2239

WA2273

WA2281

WA2255

PW2191

WA2250/WA2251 WA2386

PW2193

eabfc

d

Příslušenství pro upevnění sítí na ochranu před ptáky
Toto příslušenství je vhodné k montáži sítí na ochranu před ptáky na běžné betonové zdi.

Mezi rohovými body by měla být síť upevněna cca každých 0,5 m závlačkami a nylonovými hmoždinami.

Předpokladem dlouhé životnosti sítě je samozřejmě odborná montáž.

Ocelové lano / vypnutí
Výrobek Síla Výrobek č. Cena Kč

oko + napínák M6 WA2273  10 kusů v balení
hmoždina pro  
velkou zátěž +  
matice s okem

M6 WA2281  10 kusů v balení

svorka ocelového 
drátu

3 mm WA2255  50 kusů v balení

závlačky +  
nylonové hmoždiny

25 mm PW2191 100 kusů v balení
25 mm PW2193 100 kusů v balení

kroužky Hog R8 WA2251 2500 kusů v balení

Ocelová lana na cívkách 250 m

Výrobek Síla Výrobek č. Cena Kč

ocelové lano, 
 pozinkované

2 mm WA2239 cívka

Nářadí

Pro upevnění kroužků Hog, ale i vrtáky pro závlačky  
s nylonovými hmoždinami (6,5 mm) a hmoždiny pro velkou zátěž  (11 mm ).

Popis Výrobek č. Cena Kč

kleště (pro kroužky Hog) WA2250
vrták, 6,5 mm WA2383
vrták, 11 mm WA2386

a  ocelové lano, 2 mm

b   oko + napínák M6

c   hmoždina pro velkou zátěž  
s maticí s okem M6

d   svorka ocelového drátu, 3 mm

e   závlačka s nylonovou hmoždinou

f   kroužky Hog

Možnosti upevnění/vázací prostředky pro  
dřevěné nebo kovové stěny na vyžádání!
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Tyto sítě z vysokopevnostního polypro-
pylenu se vyrábějí speciálně na přání 
zákazníka a stříhají na přesný rozměr. 
Vyznačují se vysokou kvalitou a 
dlouhou životností. Předpokladem je 
samozřejmě jejich odborná montáž.

Doporučený výrobek:  
č. 200-020-06 

polypropylen, síla cca 
2,3 mm(viz strana 46)

Sítě pro voliéry  

a výběhy

Sítě pro divoké kočky v přírodním parku v Moritzburgu v Sasku

Sítě ve splétaném provedení

Materiál Síla materiálu Velikost oka

UHMWPE cca 1,8 mm cca 20 mm
UHMWPE cca 1,8 mm cca 30 mm
UHMWPE cca 1,8 mm cca 50 mm

Sítě nabízíme s kosočtvercovými i čtvercovými oky. Cena na vyžádání.

V případě UHMWPE materiálu se jedná o polyetylen s ultra vysokou molekulární 
hmotností, který patří k vysoce výkonným vláknům. Vlákna mají nejnižší hustotu ze 
všech výztužných vláken a nejvyšší měrnou pevnost (poměr pevnosti a hmotnosti).

NOV.

Upevňovací šňůra z polyetylenu
Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / metr

3 mm  černá 2133-06

Sítě na ochranu bažantů / drůbeže

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

 10 mm (*) 1,5 mm  černá 1203-010-06
 20 mm 1,5 mm  černá 1203-020-06
 30 mm 1,5 mm  černá 1203-030-06
 60 mm 1,5 mm  černá 1203-060-06
100 mm 1,5 mm  černá 1203-100-06

(*) kosočtvercová oka

Pro zakrytí a oplocení bažantích výběhů. Z odolného polypropylenu  
stabilizovaného proti UV, stříhané.
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Č. 200-045-01 krycí síť pro pískoviště s gumovou šňůrou

Č. 720-015 krycí síť pro pískoviště s gumovou šňůrou + PE knoflíky

Krycí sítě pro pískoviště

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

20 mm 2,3 mm
 zelená 200-020-01
 bílá 200-020-02

45 mm 2,3 mm
 zelená 200-045-01
 bílá 200-045-02

Krycí plachta pro pískoviště 

Hmotnost 
cca g/m2

Materiál Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

200
PE-páskové 

vlákno

 světle zelená  720-010
 tm. zelená  720-015
 modrá  720-04

z prodyšné PE tkaniny, s oky ve vzdálenosti 0,50 m 
a zesilovacím páskem kolem dokola. 

Příplatky za menší množství pro výrobek č. 200 + 720:

sítě pod  1 m2 + 200 % 
sítě pod  5 m2 + 100 % 
sítě pod 10 m2 +  35 % 
sítě pod 20 m2 +  20 %

Z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlové.

Příslušenství pro upevnění krycích  
sítí/plachet pro pískoviště

Název Barva Výrobek č. Cena Kč

gumová šňůra, 6 mm  bílá  2126  metr
PE-knoflíky  černá  2120-1  10 kusů

Krycí plachty pro pískoviště ve standardních 
rozměrech vč. gumové šňůry

Rozměry plachty  
v cca m

Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / kus

2,00 m × 2,00 m  tm. zelená 7210-015
3,50 m × 3,50 m  tm. zelená 7211-015
4,00 m × 4,00 m  tm. zelená 7212-015

Z prodyšné PE tkaniny, cca 200 g/m2, s oky ve vzdálenosti 0,50 m 
a gumovou šňůrou kolem dokola. 

Uzavírací síť nebo bezpečnostní síť pro 
schodiště z polyesteru potaženého PVC

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / metr

40 mm 4 mm  černá 9100-06

Nahoře s krajem 
Výška sítě: 1 m. 
Se 6 pásovými rychloupínáky pro boční upevnění. Minimální délka: 1 m.

Č. 9100-06 Uzavírací síť / bezpečnostní síť pro schodiště

Při objednávcepřekrývaných sítí a plachet zohledněte  
prosím přesah 20 cm kolem dokola.

Pro sítě a plachty, které nemají obdélníkový tvar,  
si vyžádejte  naši nabídku.
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Ideální koberec nejen pro stany,  
ale i pro terasy, balkóny a mnoho 
dalších použití. Koberec před  
karavan z odolné polyetylenové  
pásové tkaniny, cca 300 g/m².  
Odolný proti slunečnímu záření a  
vodě, snadno se skládá a čistí.

Z polyetylenové pásové tkaniny,  
cca 300 g/m2

Tkanina na  
ochranu trávníku

 Vlastnosti: nesmekavý

  izoluje teplo

  odolný proti opotřebení

  odolný proti povětrnostním vlivům

  stálobarevný

  omyvatelný

Naše tkanina na ochranu trávníku je šetrná vůči životnímu prostředí, odolná a UV 
stabilní. Díky své otevřené struktuře představuje ideální řešení pro venkovní pro-
story, např. camping i zahradu. Tkanina je prodyšná a propustná, tzn. trávník je 
chráněný, provzdušňovaný a neodumírá.

Materiál lze běžnými nůžkami zastřihnout na individuální rozměr  
a přitom se netřepí. Pro čištění postačí tkaninu zamést,  
vyklepat nebo jednoduše ostříkat zahradní hadicí.

Tkanina na ochranu trávníku je při  
chůzi příjemná a oboustranně  
použitelná. 

Velikost  
v m

Hmotnost 
g/m2 Barva Výrobek č.

Cena Kč / 
role

2,50 × 25,00 300  tm. zelená 788-015
2,50 ×  5,00 300  tm. zelená 7881-015

Rozměry  
m

Hmotnost 
g/m2 Barva Výrobek č.

Cena  
Kč / kus

4,50 × 4,50 200  modrá 5740-04
6,00 × 6,00 200  modrá 5760-04

Sluneční křídlo z prodyšné  
PE tkaniny

Včetně 2 stabilních  
vzpěr (ø 40 mm)  
a vypnutí. 
Připraveno k montáži.
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Vyznačují se vysokou kvalitou a 
dlouhou životností.

Z vysokopevnostního polypropy-
lenu, síla cca 5 mm, v zelené 
barvě, kolem dokola olemované 
zesíleným krajem.

Další standardní sítě na  
seno naleznete také na straně 58.

Sítě na seno /  
síť na krmení 
síť na úsporu krmiva

Síť na seno - kapsa

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

45 mm 5 mm  zelená 212-045-01
60 mm 5 mm  zelená 212-060-01

Kolem dokola olemovaná pevným krajem, s přesahem 30 cm.

Doporučený výrobek:

Síť na krmení

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

30 mm 5 mm  zelená 212-030-01
45 mm 5 mm  zelená 212-045-01
60 mm 5 mm  zelená 212-060-01

Kolem dokola olemovaná pevným krajem.

Tvarované sítě na seno

Velikost oka Rozměry m Výrobek č.
Cena  

Kč / kus

45 mm 1,50 × 1,50 × 1,50 8510-045-01
60 mm 1,50 × 1,50 × 1,50 8510-060-01

Dole se dnem, nahoře otevřené. 

Tuto síť lze hodit přes celý balík sena, balík převrátit a na druhé straně svázat, resp. 
zavěsit na kladku. 

Včetně jedné 2 m stahovací šňůry!

Síť na krmení z výrobku č. 212-045-01

Tvarovaná síť na seno, výrobek č. 8510-045-01

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %
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Síť na seno pro jezdectví a zemědělství

Velikost  
oka

Síla
S pozinko-
vanými oky

Výrobek č.
Cena  

Kč / kus

100 mm 4 mm ano 850-01
 45 mm 3 mm ne 851-01
 45 mm 4 mm ne 852-01

Z polypropylenu, bezuzlová. Délka: 1,10 m (pytlový tvar).  
Velký objem, v zelené barvě a nahoře se stahovací šňůrou.

Ochranná síť pro bioplynové stanice
Bezpečností sítě se používají pro

a)  zajištění membrány plynojemu při rozpínání směrem ven

b)  ochranu vnitřní membrány plynojemu před ponořením do obsahu nádrže

Vnější síť bioplynové stanice v USA s bezpečnostní sítí
z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, velikost oka cca 45 mm

Sítě Huck „Do-it-yourself“

Síla
Velikost 

oka
Rozměry  

m
Barva

Výrobek 
č.

Cena  
Kč / kus

1,5 mm  30 mm 4 × 4 m  černá 50 000
2,3 mm  20 mm 1 × 4 m  bílá 50 100
2,3 mm  45 mm 2 × 5 m  tm. zelená 50 200
2,8 mm 120 mm 3 × 5 m  oranžová 50 300
3,0 mm 100 mm 2 × 5 m  zelená 50 400
4,0 mm 100 mm 2 × 5 m  žlutá 50 500

z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlové. 
Všechny sítě mají čtvercová oka, jsou kolem dokola olemované pevným krajem 
(obšité). 

Typické oblasti použití jsou vyobrazeny na čtyřjazyčném 
prospektu (viz obrázek vlevo).

Rozměry balení:  cca 40 cm × 35 cm × 10 cm

Materiál balení:  PE taška, znovu uzavíratelná, 
nahoře s ramínkovým úchytem

Obsah:  –  síť- krycí list / list s obsahem

 –  zadní část z kartonu s vloženou sítí 
(pro lepší zobrazení velikosti oka)

Do vyprodání zásob
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Zavazadlové sítě pro auto, autobus,  
vlak, letadlo atd.

Zraněním způsobených poletujícími těžkými předměty nebo předměty s ostrými 
hranami během nehody nebo při prudkém brzdění lze předejít, pokud je vše dobře 
uloženo.  

Situace, kdy se použití sítí přímo nabízí. Sítě jsou rozměrově variabilní a téměř vždy 
se přizpůsobí tvaru vložených předmětů. Kromě toho dovolují cestujícím vyjmout 
ze sítě bez námahy kdykoli vše potřebné a opět to tam jednoduše  
a bezpečně uložit.

Obsah je navíc vždy dobře viditelný. 

U sítí označovaných jako „convenience nets“ rozlišujeme zásadně mezi  
bezuzlovými pletenými sítěmi (běžně bez zapracovaných elastických vláken) a 
elastickými sítěmi.

Elastické sítě lze vytáhnout natažením materiálu o 50 – 100 %, používají se jako 
samostatné kapsové sítě či sítě upevněné na podlaze, navíc se velmi dobře 
přizpůsobí tvaru nákladu.

Bezuzlové sítě bez gumy najdou své uplatnění většinou ve spojení s rámem 
apod., protože jsou rozměrově přesnější. Samozřejmě se i tyto sítě v rámu mohou 
přizpůsobit obsahu vlastním vytažením, jelikož se jedná o přirozenou vlastnost 
každé sítě.

Pevná síť na podlahu

Síla
Velikost  

oka
Rozměry  

mm
Výrobek č.

Cena  
Kč / kus

3 mm 40 mm 900 × 900 mm 860-06

Z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová, kosočtvercová oka, černá, kolem  
dokola s gumovou šňůrou cca 5 mm, na 4 rozích s háky k upevnění sítě.

Pružná síť na podlahu s protiskluzovými nopky

Síla
Velikost  

oka
Rozměry  

mm
Výrobek č.

Cena  
Kč / kus

2 mm 18–20 mm 800 × 1000 mm 876-65

Z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová, kosočtvercová oka, šedá, kolem 
dokola s gumovou šňůrou cca 5 mm, na 4 rozích s háky k upevnění.

Odnímatelná síť na podlahu

Síla
Velikost  

oka
Rozměry  

mm
Výrobek č.

Cena  
Kč / kus

2 mm 18–20 mm 900 ×  900 mm 884-06
3 mm 25 mm 800 × 1000 mm 875-06

Z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová, nehořlavé provedení/elastan, 
kosočtvercová oka, černá, kolem dokola s gumovou šňůrou cca 5 mm, na 4 rozích s 
háky k upevnění.
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Naše závěsy nabízejí cenově výhodnou 
alternativu rozdělení haly na jednotlivé 
části.

Pro získání částečné „neprůhlednosti“ 
lze sítě nahradit prodyšnými úplety.

Příslušenství pro zavěšení viz také 
strana 48 + 49.

Závěsy pro  
dělení hal

Závěsy pro dělení hal z vysokopevnostního 
polypropylenu

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

45 mm 2,3 mm
 zelená  200-045-01
 tm. zelená  200-045-015
 modrá  200-045-04

Prodyšné plachty ze syntetického materiálu

Hmotnost 
g/m2 Materiál Barva Výrobek č.

Cena  
Kč / m2

200
PE-páskové 

vlákno

 světle zelená  720A-010
 tm. zelená  720A-015
 modrá  720A-04

Po obvodu zesílené popruhem, pro našití na dělicí sítě.

Upevnění / našití
plachet č. 720A na ochrannou síť č. 200-045.

výrobek č. 7222  běžný metr

Příplatky za menší množství  
na jednotlivou síť/plachtu:

sítě pod  1 m2 + 200 % 
sítě pod  5 m2 + 100 % 
sítě pod 10 m2 +  35 % 
sítě pod 20 m2 +  20 %

Prosím nezapomeňte:

Protože je třeba tyto kombinace sítí a plachet velmi individuálně uzpůsobit 
podmínkám haly, zašlete nám nejprve vaši poptávku.

Velikost sítě/plachty neodpovídá pokrývané ploše, skutečné rozměry je nutné 
nejprve spočítat.

Na vyžádání s plachtou v nehořlavém provedení (č. 775).
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No Climb sítě
Ztěžují šplhání po sítích a nabízejí tak vyšší bezpečnost. 
Barva:  černá

Doplňkové vybavení „No Climb“ sítěmi 
ztěžuje šplhání po nich a zvyšuje tak 
obecně bezpečnost.  

Nabízíme je v různých sílách materiálu 
ve velikosti oka od pouhých 8 mm. 

Bezpečnostní sítě 
pro hřiště

Příplatek za menší množství 
pro bezpečnostní sítě pro hřiště / No 
Climb sítě á jednotlivá síť: 

sítě pod  1 m2 + 200 % 
sítě pod  5 m2 + 100 % 
sítě pod 10 m2 +  35 % 
sítě pod 20 m2 +  20 %

Velikost oka Síla Materiál Výrobek č. Cena / m2

8 mm 1,8 mm
PES, nehořlavá 

úprava.
204F008-06

8 mm 1,5 mm PP vysokopev.. 203-008-06

Výrobek č. 204F008-06 a výrobek č. 203-008-006 s šestihrannými oky jsou pouze 
řezané, olemování na vyžádání!  

Bezpečnostní sítě pro hřiště 
z vysokopevnostního polypropylenu

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2 

45 mm 3 mm

 zelená 209-045-01
 bílá 209-045-02
 modrá 209-045-04
 žlutá 209-045-05
 černá 209-045-06
 červená 209-045-07
 béžová 209-045-08
 čtyřbarevná (*) 209-045-4F

(*) čtyřbarevná =   zelená/  žlutá/  červená/  modrá (obr. viz výřez nahoře)

Sítě pro multifunkční hřiště
Síť z vysokopevnostního polypropylenu. Podle druhu sportu dodáváme tyto sítě v 
různých sílách, velikostech ok a barvách.  

Cena a rozměry na vyžádání

Sítě v nehořlavé úpravě nebo  
„tuhém“ provedení

Různé barvy a velikosti ok naleznete na straně 51.
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Č. 2009-045-02 zajišťovací síť pro vodní skluzavky

Velikost 
oka

Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

510
PP vysokopev-

nostní

 zelená 771-01
 bílá 771-02 
 modrá 771-04

Zajišťovací sítě / plachty
Jen stěží splní nějaký materiál požadavky zajištění tak variabilně a za výhodnou 
cenu jako síť nebo plachta.

Zavolejte nám a nechte si poradit. Jistě máme správné řešení 
pro váš problém.

Zajišťovací síť pro vodní skluzavky

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

45 mm 3 mm  bílá 209-045-02

z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlová.

Záchytná síť šípů z vysokopevnostního polypropylenu 

V nehořlavé úpravě příze, hustá tkanina, nahoře s háky pro zavěšení ve vzdálenosti 
30 cm, kolem dokola olemovaná, v libovolných rozměrech.

Č. 771-01 záchytná síť šípů

Č. 216-015-02D síť na katamaran

Č. 2160-045-00 síť na zábradlí

Polyesterová síť na katamaran

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / kg

13 mm 3 mm  bílá 216-015-02D
30 mm 4 mm  bílá 210-030-02D

S kosočtvercovým postavením ok jako zboží v balících, šíře cca 500 ok,  
(nedodáváme se čtvercovými oky).

Polyesterové sítě na zábradlí (relingové sítě)

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena Kč / 

cívka

45 mm 3 mm  bílá 2160-045-02

Se čtvercovými oky  na cívkách 60 cm x 50 m.

Polyesterové sítě na zábradlí (relingové sítě) 

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena Kč / 

metr

45 mm 3 mm  bílá 2160-045-00

S pevnou šíří 0,60 m.

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť a plachty:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %
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Záchytné sítě –  další možnosti
Možnosti uplatnění sítě jako záchytné sítě jsou téměř neomezené. Jedná se o 
mimořádně přizpůsobivý materiál. Ochranné sítě dodáváme v různých velikostech 
oka, různých rozměrů a síly materiálu.

Bezpečnostní síť pro dálniční mosty

Bezpečnostní sítě pro dálniční mosty
Dodatečná ochrana osob na dálničních mostech v případě volných prostorů mezi 
 jízdními pruhy.

Zde se jedná o záchytné sítě osob (sítě chránící před pádem)  
dle EN 1263-1.

Doporučený výrobek č.: 1903-100-01 (viz strana 76).

Bezpečnostní sítě pro čističky odpadních vod
Pro zajištění extrémně nebezpečných prostorů čističek odpadních vod mohou být 
použity velkoplošné ochranné sítě.

Cena na vyžádání 

Sítě pro zajištění svahů

Velikost oka Síla  Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m2

 45 mm

3 mm  zelená 209-045-01
4 mm  zelená 215-045-01

5 mm
 zelená 212-045-01
 bílá 212-045-02

100 mm 6 mm  bílá 213-100-02

z vysokopevnostního polypropylenu, bezuzlové. 

Bezpečnostní síť pro čističky odpadních vod

Č. 209-045-01 síť pro zajištění svahů

Sítě na prádlo, vhodné pro praní v pračce,  
se stahovací šňůrou  

Šíře cca Výška cca Barva Výrobek č. Cena Kč / kus

40 cm  60 cm  bílá 275-02
60 cm  80 cm  bílá 276-02
70 cm 100 cm  bílá 277-02
80 cm 120 cm  bílá 278-02

Pro prádelny, z bezuzlového  polyesteru

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %
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Individuálně vyráběné bezpečnostní sítě na ochranu osob pro orchestřiště zabraňují 
zbytečným nebezpečím/poraněním, která by mohla vzniknout při pádu z jeviště. 

Kromě toho dávají představitelům „větší“ jistotu, jelikož by byli v případě pádu 
bezpečně zachyceni.

Síť pro orchestřiště Huck nabízí tyto výhody:

- schválená záchytná síť osob

- umožňují dirigentovi nerušené dirigování

- propouštějí světlo a vzduch

- umožňují přímý vizuální kontakt s dirigentem, hudebníky a představiteli

- zajišťují celé orchestřiště mezi jevištěm a hledištěm

- jsou zvukově transparentní

Použitý materiál sítě:

výrobek č. 1903-100 a 1903F-100 (nehořlavě impregnovaný materiál)

Síť pro orchestřiště

Neustále dochází k závažným úrazům v dílnách, ve kterých nejsou dílenské jámy 
zajištěné.

Nabízíme vám proto ochranu proti prošlápnutí, která by osobu v případě pádu za-
chytila.

Tento systém lze během několika sekund otevřít a zavřít.

I první instalaci zvládne bez velkých problémů každá dílna sama.

Výhody sítí pro dílenské jámy:  

- snadno se instalují

- otevření a zavření během několika minut

- sítě pro dílenskou jámu zajišťují maximální průhled, takže výhled pracovníků není 
omezen

- umožňují volnou cirkulaci vzduchu, čímž nejsou pracovníci vystaveni zatuchlému 
vzduchu

- přispívají k bezpečnosti vaší dílny. Díky rychlému a jednoduchému používání je 
pracovníci dobře přijmou a vyšší pocit bezpečnosti usnadní jejich soustředění na 
práci

- lze je instalovat v každém rozměru a tvaru. I výšku upevnění je možné v každé 
   jámě přímo na místě uzpůsobit.

- jsou odolné proti pohonným hmotám – oleje a paliva sítě nepoškodí.

Síť pro dílenské jámy

Součásti: 

výrobek č. 212-045-01/-06/-07 
síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla 5 mm, velikost oka: 45 mm, nejvyšší 
přípustná tažná síla oka: 320 kN 
barva:  zelená  černá  červená  m² 

výrobek č 2100 
ocelové lano, 6 mm silné, pozinkované m

výrobek č. 2118 
napínák M10, vidlice/vidlice se 2 očnicemi 
a 6 svorkami z ocelového lana  sada

výrobek č. 2016 
požární karabinové háky, 120x11 mm, 
pro spojení několika sítí (největší vzdálenost: 1 m)  kus

Č. 2100 Č. 2118Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %
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Zesílené rohy a tvarované rohy  
na vyžádání!

Č. 790  zelená 
polyesterová mřížková tkanina 
cca 450 g/m²

Č. 795  béžová 
krycí plachta z přírodních vláken juty 
cca 450 g/m²

Č. 785  zelená 
polypropylen, vysocepevnostní, 
cca 550 g/m²

Č. 775  modrá 
polyetylenová tkanina, nehořlavá, 
cca 320 g/m²

Č. 760  černá 
polyetylenová tkanina, 
cca 240 g/m²

Č. 775  tm. zelená 
polyetylenová tkanina, nehořlavá, 
cca 320 g/m²

Č. 775  stříbrná /  krémová 
polyetylenová tkanina, (ve stříbrné: 
nehořlavá) cca 320 g/m²

Č. 720  oranžová /  terakota,  
 modrá /  tm. zelená 

polyetylenová tkanina, cca 200 g/m²

Materiál*
Hmotnost  
cca g/m2 Barva Stínování Výrobek č.

Cena  
Kč / m2

polyetylen 200 g  světle zelená  tm. zelená  bílá  modrá 50 : 50 720

polyetylen 200 g  oranžová  červená  terakota  stříbrná   krémová 50 : 50 720

polyetylen 220 g  tm. zelená 90 . 10 765

polyetylen 240 g  černá 50 : 50 760

polyetylen 320 g
 tm. zelená  modrá  šedá

 stříbrná (nehořlavé provedení)
90 : 10 775

polyetylen 320 g  krémová  90 : 10 775

polyesterová mřížková 
tkanina 450 g  zelená 50 : 50 790

tkanina z juty 450 g  béžová (přírodní vlákna!) 795

polypropylen  
vysokopevnostní 550 g  zelená 50 : 50 785

 = 01 = zelená

 = 010 = světle zelená

 = 015 = tm. zelená

 = 025 = přírodní

 = 02 = bílá

 = 03 = oranžová

 = 04 = modrá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

 = 08 = béžová

 = 65 = šedá

 = 66 = stříbrná

 = 76 = terakota

 = 86 = krémová

Při objednávce uveďte prosím vždy číslo barvy!

příklad čísla výrobku: 775-06

provedení     barva

Příplatky za menší množství  
pro prodyšné syntetické plachty  
na jednotlivou plachtu:

plachty pod  1 m² + 200 %  
plachty pod  5 m² + 100 % 
plachty pod 10 m² +  35 % 
plachty pod 20 m² +  20 %

Prodyšné syntetické plachty v libovolných rozměrech á m²
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Č. 7714-01 zelená 
polypropylenová tkanina, cca 510 g/m²

Výpočet vždy na roli. 

(*) HDPE = High density Polyethylene

Vyobrazení kvality viz  
také strana  65.

Technické tkaniny – 
metráž

Rašlová tkanina  
z PE pásku s oky 

Hmotnost  
cca g/m2

Rozměry  
cca m

Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / role

 75 2,57 × 20,00
 zelená  7401-01
 modrá  7401-04

 75 3,07 × 20,00
 zelená  7402-01
 modrá  7402-04

 75 2,57 × 10,00
 zelená  7403-01
 modrá  7403-04

 75 3,07 × 10,00
 zelená  7404-01
 modrá  7404-04

 75 2,57 × 50,00
 zelená  7405-01
 bílá  7405-02
 modrá  7405-04

 75 3,07 × 50,00
 zelená  7406-01
 bílá  7406-02
 modrá  7406-04

100  6   × 10,00  zelená  74201-01
100  8   × 10,00  zelená  74202-01
100 10   × 12,00  zelená  74203-01
100 10   × 15,00  zelená  74204-01

Oka ve vzdálenosti 5 cm.

Rašlová tkanina z PE pásku  
bez ok

Hmotnost  
cca g/m2

Rozměry  
cca m

Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / role

200 2,00 × 100,00
 světle zelená 7204-010
 tm. zelená 7204-015

200 3,50 × 100,00  tm. zelená 7203-015

Obě podélné strany s dvojitě pleteným krajem.

Různé plachty bez ok
Hmotnost  

g/m2 Materiál
Rozměry  

cca m
Barva

Výrobek 
č.

Cena  
Kč / role

cca 450

polyesterová 
mřížková 
 tkanina s 
 vrstvou PVC

3,02 × 50,00  zelená 7903-01

cca 550
rašlový úplet z 
polypropylenu

3,18 × 50,00  zelená 7853-01

Rašlová tkanina z PE pásku bez ok

Hmotnost  
cca g/m2

Rozměry  
cca m

Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / role

510 4,00 × 50,00
 zelená 7714-01
 bílá 7714-02

V nehořlavé úpravě pro použití jako záchytná síť šípů, dělicí závěs, atd.

Hmotnost  
cca g/m2

Rozměry  
cca m

Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / role

 40 2,95 × 100,00  zelená  7301-01

200 4,10 × 100,00
 světle zelená  7205-010
 tm. zelená  7205-015
 modrá  7205-04

320 3,00 ×  32,00

 tm. zelená  7753-015
 modrá  7753-04
 stříbrná  7753-66
 šedá  7753-65

240 4,14 × 100,00  černá  7605-06

Těžká PP tkanina, hustě tkaná (bez ok)
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Fixační síť z vysokopevnostního  
polyesteru, síla materiálu cca  
30000 tex, minimální pevnost  
jednotlivého popruhu cca 1200 daN, 
šíře jednotlivých popruhů cca 25 mm.

Zboží v rolích 
Technické tkaniny

NOV.

NOV

Pěstitelská síť z polyetylenového úpletu

Hmotnost  
cca g/m2

Rozměry  
cca m

Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / role

40 2,95 × 100  zelená 7301-01

Stabilizovaná proti UV záření. Pro kvalitní sklizeň oliv, ořechů a pod.

Krycí plachta z polyetylenového úpletu

Hmotnost  
cca g/m2

Rozměry  
cca m

Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / role

200 4,10 ×  100  tm. zelená 7205-015

Také použitelná jako krycí plachta sila. 

Další rozměry (6 × 10 m, 8 × 10 m, 10 × 15 m), viz strana 66 !

Ochranné sítě pro žáby z polyetylenového úpletu

Výška Délka Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m

0,50 m libovolná  tm. zelená 721-015-00

Prodyšné, se zesíleným krajem a oky ve vzdálenosti 1 m.  
Pro ochranu žab během jejich putování. 

Zástěny pro bránění ve výhledu z polyetylenového úpletu

Hmotnost  
cca g/m2 Výška Délka Barva

Výrobek 
č.

Cena  
Kč / m

200 2 m libovolná  tm. zelená 712-015

Prodyšné, po obvodu se zesíleným krajem a kovovými oky ve vzdálenosti 50 cm.
Volně přiložené karabiny.

Velikost oka
Hmotnost 

á m2 Rozměry
Barvy 

( strana 65 )
Výrobek č.

Cena  
Kč / role 

200 x 200 mm 340 g 4,825 x 100 m    6325-200

200 x 100 mm 535 g 4,825 x  50 m    6325-200100

200 x 100 mm 535 g 2,025 x  96 m       6325-200100

100 x 100 mm 650 g 4,825 x  50 m    6325-100
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Hřiště na sídlištích
jako multifunkční 
 plochy

Multifunkční hřiště mají na sídlištích 
důležitou sociální funkci. Místo, kde  
se může scházet mládež a věnovat se 
individuálním nebo kolektivním 
sportům beze strachu, že rozbije okno 
apod. Tato zařízení, vybavená sítěmi 
zabraňujícími vandalismu, mají nejen 
dlouhou životnost, ale zvyšují i kvalitu 
bydlení. 

Při použití jako záchytná síť míčů bránící vandalismu tlumí  
naše síť Herkules hluk lépe než pletivo z drátěných ok nebo  

ocelový mřížový plot.  
Hladina hlukových emisí byla měřena dle EN ISO 11202.  

Záchytné sítě s ocelovou vložkou

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / m2

 45 mm 5 mm  zelená 4305-045-01
100 mm 5 mm  zelená 4305-100-01

Ostatní barvy na vyžádání

Vhodné k uzavření hřiště nebo také jako záchytné sítě míčů.  
Uzlové spojení klipy DBGM. 
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Ocelové sítě typ Dralo®
Dralo® jako obvodové zajištění pro přistávací plochu 
helikoptéry na nemocnici v Meranu  

Použití:

Ocelové sítě typ DRALO se používají

–  jako horizontální sítě k zajištění proti pádu  
(např. přistávací plochy pro helikoptéry)

–  jako vertikální sítě mimo jiné pro boční ochranu 
(zábradlí)

Pro tyto účely použití byl od DIBT vystaven obecný 
certifikát.

1 2 3 4 5

Montáž/ukončení sítě 
Sítě Dralo mají čtvercové oka. Díky meandrovému kladení ok jsou sítě  vybaveny po 
obvodu v každém druhém oku smyčkou. Tato smyčka slouží zásadně k upevnění. 
Sítě jsou upevněny provléknutým ocelovým krajovým lankem, které  
je opět po obvodu napnuté, nebo jsou smyčky zavěšeny přímo do kroužků.  
Pro četné možnosti montáže si vyžádejte prosím detailní nabídku.

Sítě DRALO® dodáváme 
volitelně s:

1  okem se smyčkou

2   fitinkem s vnitřním závitem

3  závitovým fitinkem

4  fitinkem s okem

5  fitinkem s vidlicí

DŮLEŽITÉ: Při vlastní montáži nesmí být  
sítě sevřené nebo protažené. Sevřené nebo 
protažené sítě mají z důvodu vznikajících 
smykových sil, resp. z důvodu dalšího pnutí  
v oblasti kraje podstatně nižší pevnost.

Nosnost/lámavost  
U použití jako záchytná/dopadová síť je nutné zohlednit, že se jedná o tuhé spojení 
sítí, které má na rozdíl od syntetické sítě nerovnoměrné a nízké pohlcení energie. 
Síly lomu použitých drátěných lan odpovídají normě, boční síla předávání 
křížových bodů se pohybuje mezi 80 kg a 350 kg. Rozhodující pro celkové 
posouzení jsou:

a) upevnění a 
b) celkové rozměry sítě

Maximální šíře jednotlivých sítí bez napojovacího spoje činí 5 m, hmotnosti 
 jednotlivých sítí by neměly překročit 300 kg.

Velikost oka (mm)

síla drátu 25 50 75 100 125 150 175 200

1,5 mm ø
2,0 mm ø
3,0 mm ø
4,0 mm ø
5,0 mm ø

Sítě DRALO® dodáváme v následujících provedeních:

a) pozinkované ocelové lano s hliníkovými spojkami 
b) lano z ušlechtilé oceli 1.4401 se spojkami z ušlechtilé oceli 
c) lano z ušlechtilé oceli 1.4401 s hliníkovými spojkami

Prosím vyžádejte si pro vaše speciální použití detailní nabídku!
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Dralo® „Xtreme“
Síť z ocelového lana „Xtreme“ ve 
zkušebním rámu. 

Tato verze je vyrobena ve šroubovaném 
provedení a má tak velmi vysoké 
pevnosti.

Pro extrémní zatížení: např. jako síť 
proti padajícímu kamení. 
v betonárnách. 

Možné jsou i jiné tvary: čtverec,. 
obdélník, ovál ...

Tlumiče lze plynule nastavit podle 
požadavků.

Na ochranu před padajícími předměty 
Pro extrémní zatížení: např. jako síť proti padajícímu kamení v betonárnách, ... 

Pro stanovení možnosti zatížení byly provedeny pádové zkoušky oprávněným or-
gánem (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Pro pokusy byly zvoleny sítě Dralo s průměrem lana 6 mm a velikostí oka 100 mm. 
Jako zkušebna posloužil speciálně zhotovený ocelový rám s ležícím nosičem kruhu 
na 8 sloupech s výškou 3 m.

Při pádových zkouškách byla zachycena zkušební hmota bez poškození sítě rele-
vantního z hlediska bezpečnosti nebo systémů tlumičů.

Pro odstranění nárazové energie při zachycení zkušebního tělesa sloužily speciálně 
vyvinuté systémy tlumičů.

Č. 4860-100

Síť z pozinkovaného ocelového lana cca ø 6 mm, velikost oka100x100 mm, čtvercová 
oka. 
 Cena na vyžádání.

Stav po pádové zkoušce, s aktivovanými „tlumiči“

Zkušebním tělesem byl úlomek skály nepravidelného tvaru, hmotnost cca 685 kg, výška pádu: 7,50 m.
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Mahulan Steel
Strojově vyráběná ochranná síť  
s vložkou z ušlechtilé oceli s  
výrobním označením „Mahulan Steel“ 
(DBGM 20 2006 011 018).

Tato bezuzlová síť se vzhledově  
téměř neliší od našich běžných 
 textilních sítí, má však vložku   
z ušlechtilé oceli pro ochranu před 
vandalismem, a přesto nabízí vysoké 
vlastní tlumení hluku.

Měkká síť s tvrdým jádrem.

„Mahulan Steel“ bezuzlová síť s vložkou z ušlechtilé oceli 
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavém provedení příze, síla materiálu cca 4,75 mm,  
včetně pramene z ušlechtilé oceli o síle cca 1,25 mm  

Příplatky za menší množství  
na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m2 + 200 % 
sítě pod  5 m2 + 100 % 
sítě pod 10 m2 +  35 % 
sítě pod 20 m2 +  20 %

Pevná šíře sítě  
(m)

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / m2

3 m
 50 mm 1,25/4,75 mm  tm. zelená 9830-050-015
 60 mm 1,25/4,75 mm  tm. zelená 9830-060-015
105 mm 1,25/4,75 mm  tm. zelená 9830-105-015

4 m
 50 mm 1,25/4,75 mm  tm. zelená 9840-050-015
 60 mm 1,25/4,75 mm  tm. zelená 9840-060-015
105 mm 1,25/4,75 mm  tm. zelená 9840-105-015

Ocelové sítě typ „Powernet“

Velikost oka Síla
Postavení 

ok
Výrobek č. Cena Kč / m2

100 mm 6 mm čtvercové 4000-100 na vyžádání
150 mm 8 mm čtvercové 4001-150 na vyžádání

Ve šroubovaném provedení! Dosahují nejvyšší pevnosti. 

Pro extrémní zatížení: jako dělicí síť, síť na ochranu před padajícím kamením, 
kmeny stromů, atd.
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Provazové žebříky z polypropylenových  
lan, ø 16 mm

Příčka Šíře příčky
Počet 

příček á m
Barva lan

Výrobek 
č.

Cena Kč / 
m

akát 40,0 cm 3
 oranžová 40-03
 béžová 40-08

Z polypropylenových lan (DIN EN  699) cca 16 mm. Pro průmysl i záchranářské akce. 
Odolné proti UV záření. Na horních koncích vždy s okem  
a závěsným šroubem.

Provazové žebříky s lany Herkules, ø 16 mm

Příčka Šíře příčky
Počet 

příček á m
Barva lan

Výrobek 
č.

Cena Kč / 
m

hliník 45,0 cm 3  modrá 42-04
akát 40,0 cm 3  modrá 44-04
plast 40,5 cm 3  modrá 44-10-04

Na horních koncích vždy s okem a závěsným kruhem.

Provazové žebříky z pozinkovaného  
ocelového lana, ø 5 mm

Délka 
příčky

Světlá 
 vzdálenost 

příček

Distanční 
prvek

Výrobek 
č.

Cena  
Kč

450 mm 280 mm
bez

 50 (hlavová část = 1 m)
 50-00 (= každý další m)

s
 51 (hlavová část = 1 m)
 51-00 (= každý další m)

Nad 18 m na objednávku.

– konstrukce: 6 × 9 + 1 SE (1 + 6 + 12 = 114 drátů) 
– příčky z hliníku s drážkovaným profilem 
– bezpečnostní hák dle DIN 5290 
– hmotnost: 1,4 kg /metr 
– nosnost: 240 kg 
– použití: maximálně 3 osoby současně 
– vyráběná délka 1 m – 18 m

Dodáváme také z nerezové oceli (materiál 4401)!

Doporučená světlá výška: 40 cm až po první příčku.

Objednávaná délka: vždy od bodu závěsu až po nejspodnější příčku. 

Při výpočtu všech našich provazových žebříků zaokrouhlujeme na celé metry.

č. 40-03 č. 42-04 č. 44-10-04 č. 51-00



73

Pl
ot

 p
ro

 za
ch

yc
en

í s
ně

hu
 / 

za
jiš

tě
ní

 sj
ez

do
ve

k

Plot pro zachycení sněhu  
se zapracovanými polyesterovými tyčemi

Z polyetylenové tkaniny odolné vůči zpuchření, se zapracovanými pružnými 
 polyesterovými tyčemi zesílenými skelným vláknem. Tyč s krytkou z polyamidu  
a se 2 oky pro upevnění napínacích lan. Z důvodu zvláštního tvaru ok dochází  
k  optimálnímu zavátí sněhem. 

– délka plotu: 50 m 
– výška plotu: 1,10 m 
– vzdálenost tyčí: 3 m 
– počet tyčí: 18 kusů, ø 12 mm 
– příslušenství: 18 dvojitých napínacích lan, 36 zemních kotev a 18 zemních pouzder 
–  celková hmotnost vč. příslušenství: cca 49 kg

Plot pro zachycení sněhu

Podloží
Hmotnost 

plotu
Celková 

hmotnost
Barva Výrobek č.

Cena 
Kč / role

pro tuhé 
půdy

17 kg cca 50 kg  zelená 7040-01

pro sypké 
půdy

17 kg cca 52 kg  zelená 7040-2-01

Lyžařské sítě pro vymezení sjezdovek  
se zapracovanými polyesterovými tyčemi

Z polyetylenové tkaniny odolné vůči zpuchření, s pružnými polyesterovými  
tyčemi zesílenými skelným vláknem. 

– délka plotu: 50 m 
– výška plotu: 1,10 m 
– délka tyčí: 1,50 
– vzdálenost tyčí: 2,50 m 
– počet tyčí: 21 kus, ø 12 mm s ocelovými hroty 
– příslušenství: 2 zemní kotvy, 2 napínací lana, 1 pytel pro skladování

Přípravek na vytahování tyčí a zemních kotev

Pro demontáž našeho plotu pro zachycení sněhu nabízíme přípravek speciálně 
zkonstruovaný k tomuto účelu.. Tím lze plot šetrně demontovat.

Výrobek č. 2156  kus

Podloží Popis Výrobek č.
Cena 

Kč / kus

pro všechny půdy zemní pouzdro,  
délka: 280 mm

2158-4

pro velmi měkké půdy opěrný talíř 2158-12

Zemní pouzdro / opěrný talíř
Ocelové zemní pouzdro, galvanicky pozinkované. Nyní zesílené a s podložením 
vnitřních hran. Vhodné pro každé podloží, bezproblémové zasunutí tyčí. Aby se  
zabránilo u velmi měkkých půd propadnutí zemního pouzdra, protáhne se toto 
opěrným talířem (pouze spolu s prodlouženým zemním pouzdrem). 

Č. 7040-2  a Č. 2158-4)

Č. 7040-01 plot pro zachycení sněhu

Č. 7030-03 se zapracovanými tyčemi

Plot pro zachycení  
sněhu Huck:

– snadná přeprava 
– jednoduché přemístění 
– rychlá montáž

Č. 2158-4

Č. 2158-12

Doporučení pro montáž:

Plot rozbalte, zarazte zemní pouzdra 
(viz níže). Před zaražením napněte 
každé jednotlivé pole.  
Na tyče nasaďte krytky s napínacími 
šňůrami. 

Pozor:  
Zarazte zemní kotvy, pokud možno,  
na plnou délku a plot předepněte,  
příp. napněte. Z důvodu co nejmenší 
plochy pro vítr a umožnění průchodu 
zvěři se ploty staví posunuté vůči sobě 
o 50 m.

Náš video návod pro montáž a 
demontáž najdete na: 

www.snh-huck.net 

Barva
Výrobek 

č.
Cena / 

role

 oranžová 7030-03
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Lyžařské bezpečnostní sítě  
pro sjezdovky dle NF S 52-106

Požadavky na lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky určovala doposud FIS, která 
požadovala maximální velikost oka. Dále měla síť zachytit lyžaře, který určitou 
rychlostí najel do sítě. Požadavky na příslušné zkoušky doposud neexistují. Také 
momentálně nejsou stanoveny evropské normy. Tato mezera vedla k tomu, že byla 
ve Francii vyvinuta národní norma NF S 52-106 „Výroba sítí pro ochranná zařízení“. 

V souladu s EN 1263-1 „Záchytné sítě osob“ byly určeny minimální požadavky na 
schopnost pohlcení energie. Tato minimální energie je:

a)  pro lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky pro tuhé sloupky (ochranná síť S1) 
3.800 joulů (velikost zkušebního vzorku: 3 x 3 m)

b)  pro lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky pro pružné sloupky (ochranná síť S2) 
3.400 joulů (velikost zkušebního vzorku: 3 x 2 m)

Minimální výška sítě S1 a S2 je 1,30 m.

Velikost zkušebních sítí, ale i typ pádových zkoušek a zkoušek pro zjištění  
energie se od EN 1263-1 liší.  
Také naše firma, zastoupená společností Huck-Occitania S.A., se podílela na  
normování.

Můžeme vám nabídnout certifikované produkty.

Lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky S1 
(pro tuhé sloupky)

Z vysokopevnostního polypropylenu, cca 5 mm, po obvodu s navlečeným 
 krajovým lanem 12 mm (30 kN).

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / m2

 70 mm 5 mm  červená 1903-070-07
100 mm 5 mm  červená 1903-100-07

Tyto sítě dodáváme také v barvě  03 oranžová.

Výrobek Č. 1903-070-07

Lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky S2
(pro pružné sloupky)

Z vysokopevnostního polypropylenu, cca 5 mm, po obvodu s přišitým  
lemovacím lanem.

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / m2

 70 mm 5 mm  červená 3000-070-07
100 mm 5 mm  červená 3000-100-07

Tyto sítě dodáváme také v barvě  03 oranžová.

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | pod 20 m² +  20 %

Zkušební protokoly

Výrobek  
č.

Zkušební 
 protokol č.

1903-070-07 ES-635-A
1903-100-07 ES-634-A
3000-070-07 ES-636-A
3000-100-07 ES-637-A

Č. 3000-100-07
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Trojúhelníkové sítě pro sjezdovky  
z vysokopevnostního polypropylenu

Se 12 mm polypropylenovým krajovým lanem. Základní délka 2,50 m, svislá výška 
6 m, se 3 oky na základní délce a 1 okem na špici.

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / kus

  70 mm** 5 mm  oranžová 2065-070-03
 100 mm 5 mm  oranžová 2065-100-03

Trojúhelníkové sítě pro sjezdovky  
z vysokopevnostního polypropylenu

Se 12 mm polypropylenovým krajovým lanem. Základní délka 6 m,  
svislá výška 6 m, s 5 oky na základní délce a 1 okem na špici. 

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / kus

  70 mm** 5 mm  oranžová 2067-070-03
 100 mm 5 mm  oranžová 2067-100-03

Lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky z vysokopev-
nostního polypropylenu, bezuzlové, bez příslušenství

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / m2

  70 mm** 5 mm  oranžová 212-070-03
 100 mm 5 mm  oranžová 212-100-03

**  Velikost oka odpovídá předpisům FIS (Féderation Internationale de Ski).

Tyče pro sjezdovky

Síla Délka Výrobek č. Cena Kč / kus

35 mm 1.600 mm 21610
35 mm 2.500 mm 21620

Polykarbonátové tyče, s háky, krytkou a hrotem.

Uzavírací sítě pro sjezdovky z vysokopevnostního 
polypropylenu ve standardních rozměrech

Rozměry
Velikost 

oka
Síla Barva

Výrobek  
č.

Cena 
Kč / kus

1,20 × 25 m 100 mm 3,5 mm  oranžová 2073-100-03
1,80 × 25 m 100 mm 3,5 mm  oranžová 2074-100-03

Další potřebná oka jsou účtována zvlášť  
(s výjimkou standardních sítí), viz. výrobek 2017/2019/2021.

Materiál Síla Barva Výrobek č. Cena Kč

polyetylen  6 mm  oranžová  2130-03  metr
příplatek za oka v krajovém laně  2017 kus

příplatek za smyčky v krajovém laně  2019  kus

příplatek za úchyt s okem v krajovém laně  2021 kus

Krajová nebo upevňovací lana

Napínací souprava
Pro lyžařské bezpečnostní sítě pro sjezdovky, obsahuje 1 uzávěru s rychlospojkou a jedno 
syntetické pletené lano cca 9 mm, oranžové, dlouhé 2 m, s nastavitelnou délkou. 

Výrobek č. 536 kus

Lyžařské sítě pro vymezení sjezdovek  
z vysokopevnostního polypropylenu bez tyčí

Velikost oka Síla Barva Výrobek č. Cena Kč / m2

 45 mm
3,0 mm  modrá 209-045-04
3,5 mm  oranžová 207-045-03

100 mm

2,8 mm  oranžová 205-100-03
3,0 mm  modrá 209-100-04
3,5 mm  oranžová 207-100-03
4,0 mm  červená 215-100-07

120 mm
2,8 mm  oranžová 205-120-03
3,0 mm  modrá 209-120-04
3,5 mm  oranžová 207-120-03

Č. 207-045-03 síť bez tyčí
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s obvodovým lanem

Popis: Bezuzlová ochranná síť EN 1263-1, systém S (ochranná síť s krajovým 
lanem), z vysokopevnostního polypropylenu, čtvercová oka. 
Síla materiálu cca 4,75 mm, obvodové lano 30 kN, síla cca 12 mm. 

Pohlcení energie cca 4,6 kJ. Třída sítě A2. GS certifikát: PS č. 18100015.

s obvodovým lanem a závěsnými lany ve vzdálenosti 2,50 m

Popis:  Bezuzlová ochranná síť EN 1263-1, systém S, z vysokopevnostního polypro-
pylenu, čtvercová oka, velikost oka cca 100 mm, síla materiálu cca 5 mm, obvodové 
lano 30 kN, síla cca 12 mm. Na síti jsou upevněna závěsná lana ve vzdálenosti  
2,50 m: typ M z PA 12 mm (30 kN), délka 2,50 m, černé bez smyčky, (nedodáváme 
samostatně). 

Záchytné sítě dle  
EN 1263-1

Pro práce s nebezpečím pádu  
je nařízeno zajištění. 

Naše záchytné sítě se starají  
o bezpečnost.

Všechny údaje o pohlcení  
energie se vztahují na zkušební  
síť 3 × 3 m! 

Vyžádejte si náš 
speciální katalog!

Záchytné sítě EN 1263-1, ochranný systém S, 
(ochranná síť s obvodovým lanem) 

Záchytné sítě EN 1263-1, ochranný systém S 
 – kompletní – 
(ochranná síť s obvodovým lanem  
a závěsnými lany ve vzdálenosti 2,50 m) 

Rozměry sítě Barva Výrobek č. Cena Kč / kus

 5,00 × 10,00 m
 zelená 21030-100-01
 černá 21030-100-06

 6,00 × 10,00 m
 zelená 21031-100-01
 černá 21031-100-06

Rozměry sítě Barva Výrobek č. Cena Kč / kus

 5,00 × 10,00 m
 zelená 19040-100-01
 modrá 19040-100-04

 6,00 × 10,00 m
 zelená 19041-100-01
 modrá 19041-100-04

10,00 × 10,00 m
 zelená 19042-100-01
 modrá 19042-100-04

 7,50 × 15,00 m
 zelená 19043-100-01
 modrá 19043-100-04

Zavěšení pomocí závěsných lan  
EN 1263-1 (typ L)

Pro jednoramenné zavěšení, jedna strana se zapletenou smyčkou, druhá strana 
zavařená s pevným koncem, délka 2,50 m. 

Minimální  pevnost v tahu lana je 30 kN. 
 
Výrobek č. 2011  kus

Lano polysteel á bm v návinu 220 m viz strana 40.

Záchytné sítě EN 1263-1, ochranný systém S,  
z vysokopevnostního polypropylenu, – á m² –

Čtvercová oka, s obvodovým lanem 12 mm (30 kN), GS certifikát.

Velikost 
oka

Síla
Pohlcení 
energie

Síť 
třídy

Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / m²

100 mm 5 mm cca 4,8 kJ A2
 zelená 1903-100-01
 modrá 1903-100-04

 60 mm 5 mm cca 6,1 kJ A1
 zelená 1903-060-01
 modrá 1903-060-04

 45 mm 5 mm cca 9,0 kJ B1
 zelená 1903-045-01
 modrá 1903-045-04

Pro výrobek 1903 jsou příplatky na jednotlivou síť: sítě pod 1 m² + 200 % | pod 5 m² + 100 % | pod 10 m² + 35 % | pod 20 m² + 20 %
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Standardní rozměry 
Bezuzlové boční ochranné sítě EN 1263-1 systém ochranných sítí U. Z vysokopevnostního polypropylenu, cca 5 mm, s obvodovým lanem a našitými Isilink clipy ve  
vzdálenosti cca 75 cm. Schváleno od Bau BG, s číslem Euro Test certifikátu:  
velikost oka  45 mm: ET PS 18100026 
velikost oka  60 mm: ET PS 18100027 
velikost oka 100 mm: ET PS 18100028

Použití:  
Pro boční ochranné sítě a sítě na střešních záchytných lešeních jsou určující normy 
EN 1263-1 a DIN EN 13374, pro montáž EN 1263-2 a předpisy DGUV-I 201-203. 
Podrobný popis naleznete v návodu k použití. 
Tyto sítě jsou označovány jako systém ochranných sítí U (ochranná síť v nosných 
konstrukcích pro vertikální použití). Při použití sítí není třeba podpěra. Velikost oka 
smí být nejvýše 100 mm. Sítě jsou opatřeny obvodovým lanem. Doporučujeme 
montáž bočních ochranných sítí pomocí našich Isilink clipů, které jsou našité podle 
požadavků směrnice Bau-BG na našich bočních ochranných sítích ve vzdálenosti 
maximálně 75 cm. 

Boční ochranné sítě DIN EN 1263-1 ve standardních rozměrech,  
kompletně s našitými šňůrami Isilink

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / kus

 45 mm 5 mm
 zelená 3005-045-01
 modrá 3005-045-04
 červená 3005-045-07

 60 mm 5 mm
 zelená 3005-060-01
 modrá 3005-060-04

100 mm 5 mm
 zelená 3005-100-01
 modrá 3005-100-04
 červená 3005-100-07

Velikost 1: 1,50 m × 5 m, počet Isilink klipů: 18

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / kus

 45 mm 5 mm
 zelená 3006-045-01
 modrá 3006-045-04
 červená 3006-045-07

 60 mm 5 mm
 zelená 3006-060-01
 modrá 3006-060-04

100 mm 5 mm
 zelená 3006-100-01
 modrá 3006-100-04
 červená 3006-100-07

Velikost 2: 2 m × 5 m, počet Isilink klipů: 20

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / kus

 45 mm 5 mm
 zelená 3007-045-01
 modrá 3007-045-04
 červená 3007-045-07

 60 mm 5 mm
 zelená 3007-060-01
 modrá 3007-060-04

100 mm 5 mm
 zelená 3007-100-01
 modrá 3007-100-04
 červená 3007-100-07

Velikost 3: 1,50 m × 10 m, počet Isilink klipů: 32

Velikost oka Síla Barva Výrobek č.
Cena  

Kč / kus

 45 mm 5 mm
 zelená 3008-045-01
 modrá 3008-045-04
 červená 3008-045-07

 60 mm 5 mm
 zelená 3008-060-01
 modrá 3008-060-04

100 mm 5 mm
 zelená 3008-100-01
 modrá 3008-100-04
 červená 3008-100-07

Velikost 4: 2 m × 10 m, počet Isilink klipů: 34

Boční ochranné sítě dle EN 1263-1  
ve standardních rozměrech, kompletně  
s našitými šňůrami Isilink (DGBM)
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Bezpečnostní ploty pro stavby 
Postavené obratem ruky!

Všude, kde chcete zajistit své staveniště, postavíte během několika minut tento 
bezpečnostní plot. Tato bariéra odolná proti povětrnostním vlivům vymezí 
bezpečně a viditelně nebezpečné úseky. 

Tímto způsobem ochráníte bez velkých nákladů jak kolemjdoucí, tak i pracovníky. 
Materiál je odolný proti UV záření, hnilobě a zpuchření, navíc je prodyšný a vhodný 
pro vícenásobné použití. Plot dodáváme v rolích. 

Bezpečnostní plot pro stavby

Bezpečnostní plot pro stavby, odolný vůči hnilobě a zpuchření, prodyšný.  
Stabilizovaný proti UV záření. K dodání jen v roli 50 m × 1 m. 

– délka role: 50 m 
– výška role: 1 m 
– hmotnost role: cca 10 kg 
– hmotnost za m2: cca 200 g 
– velikost otvorů: cca 35 × 85 mm 

Barva Výrobek č. Cena Kč / role

 oranžová 7001-03

Zarážecí kolík

Pro postavení doporučujeme naše zarážecí kolíky: T-profil,  
galvanicky pozinkovaný.

průměr: 20 × 20 × 3 mm 
délka: 130 cm, s příčníkem o síle 6 mm

Výrobek č. 2159  kus

Plot pro vymezení staveniště  
se zapracovanými polyesterovými tyčemi

Z prodyšné polyetylenové tkaniny se zapracovanými polyesterovými tyčemi  
s ocelovými hroty.  

–  délka plotu: 25 m
–  výška plotu: 0,85 m
–  délka tyče: 1,10 m
–  vzdálenosti tyčí: 2,50 m
–  počet tyčí: 11 kusů, ø 12 mm s ocelovými hroty
–  hmotnost včetně tyčí: cca 4 kg 

Barva Výrobek č. Cena Kč / role

 oranžová 7050-03



Kontrola kvality- ISO 9001 prodlouženo do 2024!

Prodejní a dodací podmínky – platné od 1. 1. 2022

Bezpečnost: Pravidelné kontroly kvality garantují náš vysoký standard. 

Od roku 1997 je náš závod certifikován podle normy ISO 9001.

Všechny sítě jsou vyráběny za dodržení platných EN norem, 

zkoušek TÜV a předpisů DIN.

Berger-Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, ČR 

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Pavlem Krnáčem zrealizuje Vaši 
objednávku na základě následujících obchodních podmínek: Kupující uznává 
tyto obchodní podmínky okamžikem udělení zakázky. Odchylné 
podmínky objednatele jsou pro nás nezávazné i tehdy, pokud jim 
výslovně neodporujeme.

Ceny: ceny se rozumí netto. DPH v nyní platné výši 21 % bude přičteno. Kupní 
vztah je platný poté, co akceptujeme Vaši objednávku. Kupující obdrží od 
prodávajícího potvrzení objednávky s informacemi o zakázce.

Reklamace, vrácení zboží: zboží je možné vrátit pouze do 14 dnů ode dne 
převzetí zboží zákazníkem, po předchozí dohodě s prodávajícím. Vrácené zboží 
nesmí být použité a musí být originálně zabaleno se všemi příslušnými doklady 
včetně písemného vyjádření důvodu vrácení. Speciální výrobky a výrobky 
vyrobené nebo upravené podle požadavků kupujícího jsou zásadně vyloučeny z 
výměny a vrácení zpět, pokud nevykazují vady. Písemné stížnosti týkající se 
hmotnosti, počtu nebo kvality je možné uplatnit do 8 dnů od přijetí dodávky. Jinak 
jsou stížnosti na zřejmé vady vyloučeny. Pro výpočet lhůty v délce osmi dnů je 
směrodatný příjem stížnosti u prodávajícího. 

Vrácené zásilky budou převzaty jen po předchozí písemné dohodě, jinak bude 
příjem odmítnut. Vrácená zásilka, která bude poslána na dobírku, nebude 
převzata.

Záruky: platí zákonná ustanovení. Naše sítě jsou textilními výrobky, jejichž 
vlastnosti mohou být ovlivněny UV-zářením. Proto jsou všechny sítě upraveny UV-
stabilizátorem, který ale představuje jen doplňkovou ochranu. Záruka se vztahuje 
jen na vlastnosti zaručené v novém stavu, které samozřejmě zahrnují běžný 
přídavek UV zářením. U bezpečnostních sítí pro ochranu osob je třeba z tohoto 
důvodu nutně dbát na výrobcem předepsané kontrolní zkoušky (zkušební šňůry).

Speciální výroba na přání zákazníka:

Speciální výrobky jsou zásadně vyloučeny z výměny a vrácení zpět, pokud 
nevykazují vady. Jestliže mají sítě ve zvláštním provedení čtvercové uspořádání ok, 
nelze z technických důvodů dodat veškeré velikosti sítě bez připojovacího švu.
Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s diagonálním uspořádáním ok, 
které se následně převádí na čtvercové. Takto vzniklým švům nelze technicky 
předcházet a nepředstavují snížení kvality. Naše ceny jsou nezávazné natolik, 
pokud dojde k významným změnám cen a mezd, neodpovídá již ani základ naší 
kalkulace. Naše ceny se rozumí „místo odeslání Horní Jelení”, včetně balení.

Platební podmínky: dobírka, hotovost, 100% zálohová faktura , není-li 
dohodnuto jinak. Při prodlevě s platbou účtujeme 1 % úroků měsíčně od 31. dne 
po datu vystavení faktury. V případě nutných soudních opatření v souvislosti se 
zpožděním platby, ale i mimosoudních inkasních nákladů jsme oprávněni zatížit 
odběratele

Technické změny: vyhrazujeme si technické změny, které slouží dalšímu vývoji 
našich výrobků.

Ochranná práva: vyhrazujeme si práva a vlastnictví na veškerý design, všechny 
výrobky, katalogové ilustrace, nabídku na internetu, nákresy, skeče, a další 
dokumenty. Jakékoliv používání nebo kopírování třetí stranou vyžaduje písemné 
povolení.

Firemní politika: používáme a uchováváme vaše informace jen nutné pro 
realizaci obchodu. Kdykoliv máte právo odmítnout přijímání dalších reklamních 
nabídek posláním stížnosti na email info@berger-huck.cz . Zamezíme dalšímu 
posílání nevyžádané pošty, jakmile to bude možné. Informace o zákaznících jsou 
uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o 
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od zákazníků 
užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím 
osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Berger-Huck 
s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o 
ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Export: objednávky ze zahraničí zpracováváme jako poptávku zboží. Jesliže 
máme partnery ve státě, odkud přišla objednávka, podstupujeme objednávku 
našemu partnerovi.

Dopravné a manipulace: pro objednávky doručitelné na českém území je 
standardní manipulační poplatek pro jednotlivé balíky zboží do 30 kg 185 Kč 
včetně DPH a pro zboží o váze v součtu 30 kg - 50 kg účtujeme dle ceníku spediční 
služby. Nadměrný náklad kalkulujeme individuálně ke každé zakázce. Budeme Vás 
kontaktovat pro sjednání ceny za dopravu.

Termín dodání: dodací lhůta činí cca 2 týdny od obdržení objednávky, pokud je 
zboží skladem.

Dodací lhůty stanovené kupujícím a jejich přijetí neznamenají příslib dodání. 
Z překročení termínu dodání nelze vyvozovat nároky na náhrady. Vyšší moc, jako 
stávky u nás nebo u našich subdodavatelů, nás osvobozují od povinnosti dodávat. 
Pokud nebude dodávka možná, pak se v případě nastolení výše uvedených 
podmínek přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

Katalogové zobrazení: Berger-Huck s.r.o. poskytuje přesné popisy a obrázky 
výrobků. Vyhrazujeme si však právo technických změn zobrazení a popisu výrobků 
na základě neustálého vývoje našich produktů.
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DĚTSKÁ LANOVÁ HŘIŠTĚ 
Č. 25

K o m p e t e n t n í 
p a r t n e r  p r o  v a š e 
n á p a d y

NOVINKA! Vlna  
dodá hře spád

NOVINKA! Raketa  
vynese děti do výšek

NOVINKA! Had  
vyvede vás z rovnováhy

C Z

Berger-Huck s.r.o.
Vanišova 552 
533 74 Horní Jelení, CZ 

Telefon: + 420 466 673 306 
 + 420 466 673 182

Fax: + 420 466 673 305 
e-mail: info@berger-huck.cz

Zde najdete další výrobky firmy Huck:

Pro stavby:

V našem speciálním katalogu stavebních sítí najdete detailní popis 
výrobků pro stavby.   
Záchytné bezpečnostní sítě, boční ochranné sítě, ale i vše o montáži  
a pronájmu.

Vyžádejte si tento katalog.

Pro hry: Lanová technika Huck

Naši nabídku lanových prvků pro dětská hřiště 
jsme i v tomto roce rozšířili. Podrobný popis 

jednotlivých výrobků, jako sítě pro lezení, 
houpačky, síťové mosty, lanové žebříky, lana pro 

šplh a další naleznete v našem   
katalogu „HUCK-lanová technika“.

Objednejte si tento speciální katalog.

Pro sport: 
Sportovní sítě a lana Huck - Vše se točí kolem míče

V tomto speciálním katalogu naleznete sítě na fotbal,  
házenou, volejbal, badminton, tenis i plážové a další sporty.

Na přání vám tento katalog rádi zašleme. 
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21 – 26  Fixační sítě

20 + 40  Gumová lana

43 – 47  Informace o výrobcích
39  Isilink clipy

48  Krajové šňůry
49 + 53  Kruhy pro zavěšení sítí
3-19  Krycí sítě a plachty
55  Krycí sítě a plachty pro pískoviště
3 – 11  Krycí sítě pro kontejnery

40  Lana z polypropylenu
40  Lešeňová šňůra

51  Nehořlavá úprava
18  Neprodyšné plachty

68 – 71  Ocelové sítě
27  Ochrana hran
43 – 47  Ochranné sítě, provedení
48 – 49  Ochranné sítě, příslušenství

67  Pěstitelská síť
66  Plachty – zboží v rolích
39 – 40  Pletená šňůra
73  Ploty pro zachycení sněhu
65 – 67  Prodyšné plachty
28  Protiskluzové podložky
35  Překládací sítě
73  Přípravek na vytahování tyčí a kotev

64  Síť pro dílenské jámy
64  Síť pro orchestřiště
58  Sítě Do-it yourself
71  Sítě Mahulan Steel
62  Sítě na katamaran
54  Sítě na ochranu drůbeže
52 – 53  Sítě na ochranu před ptáky + zavěšení
67  Sítě na ochranu žab 
63  Sítě na prádlo
57 – 58  Sítě na seno
34 – 35  Sítě pro přepravu nákladu
74 – 75  Sítě pro sjezdovky
41 – 42  Sítě pro skládky
41 – 42  Sítě pro záchyt papíru
19  Sítě pro zajištění nákladu
19  Sítě pro zajištění pale

29 – 32  Sítě pro zajištění regálů
63  Sítě pro zajištění svahů
19  Sítě pro zajištění zboží
68  Sítě s ocelovou vložkou
514  Sítě s „tuhou úpravou“
33  Sluneční křídlo  
33  Smyčkové popruhy

39  Šňůra na opravu

50  Technické údaje
56  Tkanina na ochranu trávníku
65 – 67  Tkaniny
42  Trojnohý podstavec

20  Upínací smyčka

27 – 28  Vázací pásy
20  Vázací šňůry
54  Voliérové sítě

62  Záchytné sítě šípů
76  Záchytné sítě dle EN 1263-1
67  Zástěny pro bránění výhledu
59  Zavazadlové sítě
34  Závěs nákladu
53  Zavěšení sítí na ochranu před ptáky
36 – 37  Zvedací popruhy

72  Žebříky z ocelového lana
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Heslový rejstřík

Berger-Huck s.r.o.
www.huck.cz • www.berger-huck.cz



Více než 55 let představuje značka HUCK:

• vynikající kvalitu sítí a lan

• inovativní řešení

• kontinuitu v kvalitě

• nejmodernější výrobní techniky 

Jděte online s HUCK:

www.huck.cz

Berger – Huck s.r.o.
výroba sítí

Vanišova 552
CZ-53374 Horní Jelení

Telefon  +420 466 673 306
Telefax  +420 466 673 305
E-mail  info@berger-huck.cz
Web  www.berger-huck.cz




