
 
Nabízíme dekorativní sítě v těchto barvách: 

 

Velikost ok sítě je 5x5cm a tloušťka šňůrky 3-4mm. Sítě máme v rolích o šíři 150cm a na délku vám odměříme tolik, kolik budete 
potřebovat (například 1m, 1,5m, 2m …). Cena po slevě vychází na 270kč za běžný metr této šíře. Tedy například rozměr sítě 
150x100cm vyjde na 270kč, 150x200cm na 540kč atd. Šedá a hnědá barva sítí jsou k dostání pouze občasně. K sítím nabízíme i 
barevné kolíčky ve tvaru krokodýlů, cena za 10 kusů je 50kč.  

Sítě na nástěnku a k dekoraci 
se vyrábí v pestrých barvách s oky 5x5cm a tloušťkou šňůry 3mm nebo 4mm. Sítě držíme skladem v rolích o šíři 150cm. Uvedené sítě 

můžete použít na výzdobu dětských pokojíků, heren, koutků nebo učeben. Dekorační síť pověsíte do volného prostoru nebo na zeď a 

můžete na ně pomocí kolíčků věšet obrázky svých dětí. Použitá síťovina má dostatečnou pevnost, aby se na ní mohly zavěsit i hračky, 

plyšáci nebo loutky. Sítě můžete využít i jako ochranné bočnice na dětskou postýlku nebo palandu, protože testovaná pevnost ok je přes 

100kg. 

Maximální délka sítě v jednom kuse je 10m, ale na zakázku můžeme zajistit i délku 30m. Vždy ale platí, že základní a neměnná šíře pro 

sítě za zvýhodněnou cenu je 150cm. Na zakázku vyrobíme libovolný rozměr. Dekorativní sítě můžete pověsit volně na zeď nebo vypnout 

do rámu. Pokud je chcete mít volně visící tak je potřeba připočíst přibližně 20% délky navíc. 

Dekorativní sítě bezuzlové 
jsou vyráběné speciální technologií, to znamená, že nemají běžné uzlíky, ale spoje jsou proplétané. Výhodou je, že i když je síť pouze 

střižená nůžkami, tak se oko po obvodu nepustí a vy tak vždy budete mít svou síť nedeformovanou. Dekorační sítě se běžně dodávají 

bez lemu, proto je také odesíláme obratem a jsou cenově zvýhodněné. Budete-li síť používat častěji nebo vaše děti tahají za všechno co 

mají po ruce, pak doporučujeme střižený lem zapájet klasickým zapalovačem, případně tatínkové kutilové mohou pomoci elektrickou 

pájkou. Na žádost můžeme kraje tepelně zatavit u nás za cenu 30kč/obvodový metr. Příplatek k síti o rozměru 2,5 x 1,5m by pak byl 

8mx30,- = 240kč a doba dodání by se mohla o několik dní prodloužit. V případě zájmu můžeme vyrobit i sítě se zesíleným obšitým 

lemem. Zesílený lem spočívá ve všití šňůry do lemu a dekorativní obšití, zlepší se tak i otěruvzdornost.. 

Ceník dekorativních sítí 

 
Rozměr sítě Cena  

100 x 150 cm 270,00 Kč 

150 x 150 cm 405,00 Kč 

200 x 150 cm 540,00 Kč 

250 x 150 cm 675,00 Kč 

300 x 150 cm 810,00 Kč 
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Ukázka sítí + dekorativních kolíčků ( 1 ks / 6 Kč) 

 

 

 


