
Ajánlat facsemetevédő hálóra
a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos

Szövetsége tagjainak

A védőháló csökkenti a vadak károkozását,

elősegíti a törzs szellőzését és a fényáteresztést.

Nem akadályozza a permetezést, a törzs vegyszeres kezelését.

A rácsszerkezet merevsége biztosítja a tömlő öntartását, 

nem feltétlenül szükséges tartórúddal kombinálni.

Az ültetés során a tömlőbe húzott facsemete kerül a földbe.

A  már  elültetett  facsemeték  utólagos  védelme  is  megoldható  egy  kis
módosítással:  ebben az esetben a védőtömlő hosszában fel  van vágva,  így
utólag is ráhelyezhető a törzsre, a rögzítése pedig kötözéssel vagy műanyag
gyűrűvel oldható meg.

A facsemetevédő háló adatai:

Forma: cső formájú kemény, nagy sűrűségű HDPE                     
Szín: fekete                                                                 
Átmérő: 12 cm                                                                         
Hossz: 1 - 2,4 m között, a kérésnek megfelelően daraboljuk      
Névleges szemméret: 22x32 mm                                             
Kiszerelés: 10 db cső/csomag, kötegelve

Tájékoztató jellegű listaár (netto):

SH-05 (UV álló, várható élettartam 15 év) 110 Ft/m

SHR-05 (nem UV álló, várható élettartam 3 év)   85 Ft/m

A facsemeték védelmére megoldást jelenthet a síkhálóval történő betekerés is.
Erre az általunk gyártott ST-07-es rácsot javasoljuk. Ennek a módszernek az
előnye,  hogy  a  háló  egyedi  méretre  vágásával  bármekkora  törzs  utólagos
védelme is megoldható, illetve a háló többször is felhasználható.

Az ST-07 rács adatai:

Szélesség: 0,6 m Hosszúság:30 m/tekercs Szín: fekete

Tájékoztató jellegű listaár (netto):

ST-07 (UV álló, várható élettartam 15 év) 5900 Ft/tekercs

Az ajánlat EXW paritáson értendő (gyártelepi ár).

Igény esetén a házhoz történő szállítást is meg tudjuk szervezni, erre külön adunk ajánlatot.

A megadott árak nem tartalmazzák az ÁFA-t (27%).

A pontos ár a megrendelt mennyiségtől is függ.



Facsemetevédő háló

Kérem, hogy adjanak lehetőséget egy személyes találkozóra, egy beszélgetés
jó alkalom lehet az Önök igényeinek pontos felmérésére.

Amennyiben sikerült egyeztetnünk az Önöknek legjobban megfelelő termékről,
akkor a várható rendelési mennyiség függvényében tudunk pontos árajánlatot
adni, illetve a szállítási és fizetési feltételekről megállapodni.

Természetesen  a  termékmintákat  személyesen  viszem  el  Önöknek,
meggyőződhetnek a minőségről és ki is lehet próbálni a felhasználhatóságot.

Felmerülő kérdéseikre örömmel válaszolok telefonon vagy e-mailben.

A kölcsönösen sikeres együttműködésben bízva,

Tisztelettel

Aknai Péter

kereskedelmi képviselő

Tel: 06-30-9012123     E-mail: setamtradekft@gmail.com

SETAM Trade Kft.  2532 Tokodaltáró, Tárna u. 1.

------------------------------------------------------------------------------------
A SETAM Trade Kft. 2011-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonosokkal.  Cégünk fő tevékenysége a
polietilén hálók, rácsok és tömlők gyártása, forgalmazása. Az elmúlt 6 évben sikerült nevet szereznünk a
piacon és megőriztük törzsvevőink elégedettségét.

Bővülő termékválasztékunkban megtalálhatók a

 forgalomtechnika területén használt fénytörő, zajvédő, hüllőterelő és hófogó hálók,

 ipari felhasználásnál: rakatelválasztó hálók, tengelyvédő tömlők,

 csomagolástechnikai termékek: koccanás- és karcolásvédő hálók, apró cikkek és élelmiszerek 
csomagolására szolgáló változatos méretű és színű tömlők

 valamint a facsemetevédő hálók


