Siatka do zabezpieczenia, piłkochwyty na boisko do
piłki nożnej
Cena brutto za m²: 9,21 zł

Kup na fulo.pl

Piłkochwyty - solidna siatka na boisko
Siatka do zabezpieczenia na boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach oczek 10 x 10 cm i grubości siatki 4 mm
doskonale sprawdzi się na każdym obiekcie sportowym. Będzie stanowić barierę dla lecących piłek i ochroni
siedzących na trybunach ludzi lub stojących tuż za siatką. Mocny i trwały materiał polipropylenowy sprawdza się
na piłkochwyty najlepiej i jest najczęściej wybierany na boiska. Wytrzyma on wszelkie silne naprężenia,
uszkodzenia mechaniczne i będzie odporny na wszelkie zmieniające się warunki pogodowe.
Piłkochwyty do piłki nożnej

Siatka na piłkochwyt - piłka nożna
Piłkochwyty montowane na boiskach do piłki nożnej sprawdzą się zarówno na obiektach zadaszonych, ale także
na otwartych stadionach, orlikach czy boiskach na terenie szkół. Można je z powodzeniem zakładać jako ochrona
dla całego terenu boiska, bądź jeśli takie boisko znajduje się na hali, piłkochwyty doskonale sprawdzą się jako

zabezpieczenie ścian czy okien. Mocny materiał jakim jest polipropylen to idealne tworzywo, które zabezpieczy
wszystkich oglądających mecz czy treningi na boisku, a także będzie stanowić doskonałą barierę dla lecących
piłek.

Nowoczesne piłkochwyty - ochrona za bramkami
Nie wylecą one poza teren boiska i jednocześnie szybko można będzie wznowić grę. Siatka polipropylenowa
sprawdzi się nawet podczas zmiennych temperatur i różnych warunków pogodowych. Zachowa swoją
elastyczność i sprężystość nawet podczas siarczystego mrozu czy wysokich temperatur. Pod wpływem silnego
nasłonecznienia nie straci swojej struktury, a ze względu na zerową absorpcję wody także podczas opadów
deszczu, śniegu czy gradu nie będzie pęcznieć i nie ulegnie rozerwaniu czy rozpleceniu.

Siatka zabezpieczająca na metry kwadratowe, idealna na piłkochwyt
Polipropylenowe siatki ochronne są solidne, trwałe i mocne, dlatego sprawdzą się jako piłkochwyt na boiskach
piłkarskich. Sznurkowe siatki osłonowe są wykonane metodą bezwęzłową, która nadaje siatce wytrzymałości.
Produkujemy siatki ochronne na wymiar, według parametrów dostarczonych przez klienta. Wysoka jakość
użytych materiałów gwarantują długi i bezawaryjny okres eksploatacji. Siatki zabezpieczające na metry są
proste w montażu i można to zrobić samodzielnie.

Atrakcyjna oferta siatek zabezpieczających
Doskonałym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa na boiskach piłkarskich są siatki ochronne. Cena siatek
zabezpieczających na metry kwadratowe jest niesamowicie atrakcyjna. Cena siatki za m2 nie uwzględnia
zestawu do samodzielnego montażu. Całkowity koszy siatki osłonowej na wymiar można szybko obliczyć za
pomocą automatycznego kalkulatora cen. Pozostała oferta naszych siatek wraz z cenami znajduje się w cenniku.
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