Luxanet® / Luxursus®
Luxanet® a Luxursus® jsou
dekorativní ploty, které
dovolují vytvořit
originální vzhled zahrady.

Výhody
Ideální pro květinové záhony.
Typický design ohraničujících plotů okouzloval
už mnoho generací milovníků zahrad.
Obě oplocení jsou známá jako ideální řešení
pro květinové záhony. Chrání květinové záhony
a zároveň je dekorují.

Dekorativní
Luxursus® je elegantní pletený zahradní plot,
zapadající perfektně do parkového stylu
zahrady, protože má otevřenou a tradiční
strukturu. Kromě toho se Luxursus® lehce
instaluje kolem jakéhokoliv tvaru
květinového záhonu.

Pevnost
Pletivo Luxanet® spojuje pevnost svařovaných
zahradních síťovin se zdvojeným okrajem
a elegantním designem. Horizontální dráty
s velkými oblouky se spojují ve středu sítě.
Přizpůsobené horizontální dráty s krátkým
obloučkem dělají plůtek velmi originálním
a dekorativním.
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Luxanet® je odporově
svařovaný plot vyrobený z
galvanizovaných
nízkouhlíkatých ocelových
drátů, následně potažen
plastem. Spletené a útkové
dráty jsou svařeny v místech překřížení.

Drátěná síť Luxursus®
je vyrobena z plastem
pokrytého nízkouhlíkatého
ocelového drátu
s galvanizovaným drátem
v jádru. Napínací dráty jsou
alternativně splétány. Napínací zvlněné dráty
jsou zahnuty na vrchní straně.

Pletivo
Velikost oka pletiva je 76,2 x 76,2 mm.
Síťovina Luxanet® má zvláštní dráty na vrchní
a spodní hraně pletiva, které jsou nejvíce
ohrožené. Dvojitý okraj dává zahradní síťovině
Luxanet® mimořádnou pevnost.
Průměry drátu
1,80 - 2,20 mm

Pletivo
Velikost oka pletiva je 150 x 90 mm.
Průměry drátu
- horizontální 1,55 - 2,40 mm
- vertikální: 2,00 - 3,00 mm
(nebo 2,40 - 3,25 mm pro výšku 120 cm)
Sloupky
Sloupky Bekarond®-P
Multistick

Sloupky
Sloupky Bekaclip®-P
Sloupky Bekarond®-P
Multistick

Barvy
Pletivo: zelená 6073

Barvy
Pletivo: zelená 6073

SORTIMENT Luxanet®

SORTIMENT Luxursus®
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Svařované sítě
Aplikace
Luxanet® a Luxursus® se velmi
doporučují pro zvlášť dekorativní
oplocení parků a zahrad.

