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Ochranné stínící sítě od Widus-Mikel
...přinášíme nový rozměr svobody

– Je vysoce kvalitní HD-PE tkaná stínící síť, vyrobena z příze plochých tmavě zelených 
vláken na osnově a dvojitých černých vláken útku, vytváří esteticky vysoce hodnotný, 
mimořádně pevný a barevně a UV dlouhodobě stabilní úplet.

– Síť je v obou podélných okrajích + navíc i uprostřed, vyztužena zesílenými pásy  
s otvory na kotvení, v intervalu 10 cm,  plně tvarově stabilizovanými. 

Použití:  síť PLOTES poskytuje velmi vysokou neprůhlednost proto je mimořádně vhodná na 
účinné zamezení průhlednosti Vašich stávajících plotů v domácím a profesionálním 
nasazení. 
Špičkovou stínící tkaninu PLOTES od Widus-Mikel lze s úspěchem aplikovat na 
stávající drátěné, dřevěné i další plotové systémy, včetně provizorních oplocení 
pozemků a staveb.  
Stínící tkanina PLOTES je vhodným prostředkem pro přistínění rostlinných kultur 
se snížením průniku slunečního světla o 90 %. Lze s ní proto dobře přistiňovat 
zahradnické, či zemědělské kultury rostoucí na přímém terénu, tak i plodiny 
pěstované v pařeníku či skleníku.  
Stínící tkanina PLOTES najde uplatnění jako účinný stínící materiál pro stropy i stěny 
jakýchkoliv zahradních staveb jako altánů, pergol, stanů, či ji můžete použít pouze 
zavěšením nad venkovní posezení či jako ochranný přístřešek. 
Stínící tkanina PLOTES Vás dobře ochrání i proti dešti.

Balení:  návin plné rozměrové šíře je navinut na roli vyztužené papírovou cívkou a zabalený 
v ochranném PE obalu opatřeném informačním letákem

Barva: zelená-Pine, černé protkaní. 

Teplotní odolnost: od -40 do +80 °C

Hmotnost: 180 g / 1 m2

Trvanlivost:  při permanentním nasazení na ochranných venkovních plotech může vydržet 
i sedm a více let.

PloteS
PloteS

Stínící sítě
Ultra shade nets PloteS

...soukromí   +90 %!
| Shade Cloth 90 %!

Top Shade, Save & Secret...

Stínivost: 90 %

Velikost: šířka 1,5 x 10 m délka
(délku lze dále bezproblémově příčně dělit střihem nebo řezem)
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Ochranné stínící sítě od Widus-Mikel
...přinášíme nový rozměr svobody

– Je vysoce kvalitní HD-PE tkaná stínící síť, vyrobena z příze plochých tmavě zelených 
vláken na osnově a dvojitých černých vláken útku, vytváří esteticky vysoce hodnotný, 
mimořádně pevný a barevně a UV dlouhodobě stabilní úplet.

– Síť je v obou podélných okrajích + navíc i uprostřed, vyztužena zesílenými pásy  
s otvory na kotvení, v intervalu 10 cm,  plně tvarově stabilizovanými. 

Použití:  síť PLOTES poskytuje velmi vysokou neprůhlednost proto je mimořádně vhodná na 
účinné zamezení průhlednosti Vašich stávajících plotů v domácím a profesionálním 
nasazení. 
Špičkovou stínící tkaninu PLOTES od Widus-Mikel lze s úspěchem aplikovat na 
stávající drátěné, dřevěné i další plotové systémy, včetně provizorních oplocení 
pozemků a staveb.  
Stínící tkanina PLOTES je vhodným prostředkem pro přistínění rostlinných kultur 
se snížením průniku slunečního světla o 90 %. Lze s ní proto dobře přistiňovat 
zahradnické, či zemědělské kultury rostoucí na přímém terénu, tak i plodiny 
pěstované v pařeníku či skleníku.  
Stínící tkanina PLOTES najde uplatnění jako účinný stínící materiál pro stropy i stěny 
jakýchkoliv zahradních staveb jako altánů, pergol, stanů, či ji můžete použít pouze 
zavěšením nad venkovní posezení či jako ochranný přístřešek. 
Stínící tkanina PLOTES Vás dobře ochrání i proti dešti.

Balení:  návin plné rozměrové šíře je navinut na roli vyztužené papírovou cívkou a zabalený 
v ochranném PE obalu opatřeném informačním letákem

Barva: zelená-Pine, černé protkaní. 

Teplotní odolnost: od -40 do +80 °C

Hmotnost: 180 g / 1 m2

Trvanlivost:  při permanentním nasazení na ochranných venkovních plotech může vydržet 
i sedm a více let.

PloteS
PloteS

Stínící sítě
Ultra shade nets PloteS

...soukromí   +90 %!
| Shade Cloth 90 %!

Top Shade, Save & Secret...

Stínivost: 90 %

Velikost: šířka 1,8 x 10 m délka
(délku lze dále bezproblémově příčně dělit střihem nebo řezem)

8 595113 613022
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Ochranné stínící sítě od Widus-Mikel
...přinášíme nový rozměr svobody

– Je vysoce kvalitní HD-PE tkaná stínící síť, vyrobena z příze plochých tmavě zelených 
vláken na osnově a dvojitých černých vláken útku, vytváří esteticky vysoce hodnotný, 
mimořádně pevný a barevně a UV dlouhodobě stabilní úplet.

– Síť je v obou podélných okrajích + navíc i uprostřed, vyztužena zesílenými pásy  
s otvory na kotvení, v intervalu 10 cm,  plně tvarově stabilizovanými. 

Použití:  síť PLOTES poskytuje velmi vysokou neprůhlednost proto je mimořádně vhodná na 
účinné zamezení průhlednosti Vašich stávajících plotů v domácím a profesionálním 
nasazení. 
Špičkovou stínící tkaninu PLOTES od Widus-Mikel lze s úspěchem aplikovat na 
stávající drátěné, dřevěné i další plotové systémy, včetně provizorních oplocení 
pozemků a staveb.  
Stínící tkanina PLOTES je vhodným prostředkem pro přistínění rostlinných kultur 
se snížením průniku slunečního světla o 90 %. Lze s ní proto dobře přistiňovat 
zahradnické, či zemědělské kultury rostoucí na přímém terénu, tak i plodiny 
pěstované v pařeníku či skleníku.  
Stínící tkanina PLOTES najde uplatnění jako účinný stínící materiál pro stropy i stěny 
jakýchkoliv zahradních staveb jako altánů, pergol, stanů, či ji můžete použít pouze 
zavěšením nad venkovní posezení či jako ochranný přístřešek. 
Stínící tkanina PLOTES Vás dobře ochrání i proti dešti.

Balení:  návin plné rozměrové šíře je navinut na roli vyztužené papírovou cívkou a zabalený 
v ochranném PE obalu opatřeném informačním letákem

Barva: zelená-Pine, černé protkaní. 

Teplotní odolnost: od -40 do +80 °C

Hmotnost: 180 g / 1 m2

Trvanlivost:  při permanentním nasazení na ochranných venkovních plotech může vydržet 
i sedm a více let.

PloteS
PloteS

Stínící sítě
Ultra shade nets PloteS

...soukromí   +90 %!
| Shade Cloth 90 %!

Top Shade, Save & Secret...

Stínivost: 90 %

Velikost: šířka 2,0 x 10 m délka
(délku lze dále bezproblémově příčně dělit střihem nebo řezem)

8 595113 613039



- Je vysoce kvalitní HD-PE tkaná stínící síť, vyrobena z příze plochých tmavě zelených vláken 
na osnově a dvojitých černých vláken útku, vytváří esteticky vysoce hodnotný, mimořádně 
pevný a barevně a UV dlouhodobě stabilní úplet.
- Reklamní stínící sítě  PLOTES od Widus-Mikel na ploty okolo tenisových dvorců  
a jiných sportovních nebo reklamních ploch.

-Síť je v obou podélných okrajích, vyztužena zesílenými pásy 
  pro pozdější olemování a osazení kovovými kotvícími oky 

Použití:  síť PLOTES reklama, je velmi dobře barvou potisknutelná HD-PE tkanina vhodná pro 
velkoplošné textové nebo logové reklamní prezentace. 
Síť PLOTES poskytuje velmi vysokou neprůhlednost proto je mimořádně vhodná na 
účinné zamezení průhlednosti Vašich stávajících plotů v domácím a profesionálním 
nasazení. Špičkovou stínící tkaninu PLOTES lze s úspěchem aplikovat na stávající 
drátěné, dřevěné i další plotové systémy, včetně provizorních oplocení pozemků  
a staveb.  
Stínící tkanina PLOTES je vhodným prostředkem pro přistínění rostlinných kultur 
se snížením průniku slunečního světla o  90%. Lze s ní proto dobře přistiňovat 
zahradnické, či zemědělské kultury rostoucí na přímém terénu, tak i plodiny 
pěstované v pařeníku či skleníku.  
Stínící tkanina PLOTES najde uplatnění jako účinný stínící materiál pro stropy i stěny 
jakýchkoliv zahradních staveb jako altánů, pergol, stanů, či ji můžete použít pouze 
zavěšením nad venkovní posezení či jako ochranný přístřešek. 
Stínící tkanina PLOTES Vás dobře ochrání i proti dešti

Balení:  Návin plné rozměrové šíře je navinut na roli vyztužené papírovou cívkou a zabalený  
v ochranném PE obalu opatřeném informačním letákem

Barva: zelená-Pine, černé protkaní. 

Teplotní odolnost: od -40 do +80 °C
Hmotnost: 180 g / 1 m2

Trvanlivost:  při permanentním nasazení na ochranných venkovních plotech může vydržet 
i sedm a více let.
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PloteS
PloteS – Reklama

Stínící sítě
pro reklamní potisk

Stínivost: 90 %
Velikost: šířka 2,12 x 50 m délka

Ochranné stínící sítě od Widus-Mikel

(délku lze dále bezproblémově příčně dělit střihem nebo řezem)

...přinášíme nový rozměr svobody

Stínící sít na potisk reklamními nápisy

...soukromí   +90 %!

8 595113 613046


