Tania siatka sznurkowa na boisko do szkoły
Cena brutto za m²: 9,21 zł
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Sznurkowa siatka dla szkół
Tania siatka sznurkowa na boisko do szkoły
Siatka sznurkowa 10x10 o grubości sznura 4mm sprawdzi się niezawodnie w roli ogrodzenia boiska szkolnego.
Materiał, z którego jest wykonana, polipropylen bezwęzłowy PP, pozwala na jej stosowanie zarówno w
pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Oprócz tego zapewnia wysoką odporność na silne uderzenia. Może być
stosowana na boiska o różnorodnych rozmiarach.
Ogrodzenie boiska szkolnego

Ogrodzenie dla boisk szkolnych
Wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie boiska szkolnego zapewnia siatka sznurkowa. Skutecznie zabezpiecza
przed wypadaniem piłek poza obszar boiska. Pozwala to zaoszczędzić czas a co najważniejsze chroni dzieci
przez wychodzeniem na ulice. Zabezpiecza również samochody stojące nieopodal boiska przed szkodami, jakie
może spowodować piłka lecące z dużą prędkością. Ze względu na duży rozmiar oczek siatka skutecznie

zatrzymuje piłki o większym rozmiarze jak na przykład te wykorzystywane do gry w koszykówkę czy też piłkę
nożną. Siatka sznurkowa wykonana jest z polipropylenu bezwęzłowego PP, który jest odporny nie tylko na
substancje chemiczne ale również i na działanie promieni słonecznych.

Zabezpieczenie przed spowodowaniem szkody siatką PP
Dzięki temu bez przeszkód może być stosowana na szkolnych boiskach zewnętrznych. Siatka jest łatwa w
utrzymaniu i czyszczeniu, nie wymaga demontażu nawet przy skrajnych warunkach pogodowych. Jest ona
przycinana na rozmiary podane przez klienta bezpośrednio przy zakupie, dzięki czemu każdy można ją
zastosować na każdym boisku bez względu na jego wielkość.

Siatki zabezpieczające na metry kwadratowe, wysoka jakość ogrodzenia
Nasza firma produkuje siatki ochronne na wymiar, według parametrów podanych przez klienta. Nasza firma
podchodzi do zamówień indywidualnie i wykonuje siatki sznurkowe dla konkretnego obiektu sportowego. Siatki
osłonowe na wymiar produkowane są z polipropylenu metodą bezwęzłową, co nadaje im dodatkowej
wytrzymałości, trwałości i niezawodności. Siatki zabezpieczające szyte na wymiar są bardzo dobrej jakości i
gwarantują długi czas użytkowania bez usterek.

Wysokiej klasy siatki ochronne za konkurencyjną cenę
Nasze siatki zabezpieczające można zamówić na dowolny wymiar. Są trwałe, mocne i wytrzymałe, a wielkość
oczka jest optymalna do szkolnych obiektów sportowych. Ich zaletą, oprócz wysokiej jakości, jest atrakcyjna i
niska cena. Siatki osłonowe łatwo się instaluje, a dodatkowo można zamówić zestaw do samodzielnego
montażu. W cenniku na stronie internetowej zawarta jest oferta pozostałych siatek sznurkowych.
Zobacz stronę fulo.pl: https://fulo.pl

