
Oferta handlowa

Sita
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Sita poliuretanowe

KOMBIPLAST
sita segmentowe

Sita eentowe S     
       
           
          
             
       
        
 

KOMBIPLAST-IM       
    


KOMBIFLEX-W     


KOMBIPLAST-LB     
 

FORSIPLAST

Wykonanie :      
     
     

Oczko : 6     
ruo :       
ateria :      

     
      
     
  

atoowanie :    

SPALTOFLEX

Wykonanie :  FORPL
czko :      
ruo :   8    
ateria :  FORPL
atoowanie :       

FORSIPLAST / SPALTOFLEX
Wykonanie konwencjonalne

   ita eentowe

Sita eentowe        
         
      P 
         
            
  

UNI 2000
sita segmentowe

Wykonanie :      
  6  8 
czko :       
ruo :    
ateria :        

                            
     
      


atoowanie :       

LOSIPLAST
Wykonanie konwencjonalne
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Dodatki Sita tkane

Dysze natryskowe AQUAPLAST

Dyze natrykowe z poliuretanu S    
         
          
        
         

Typy:

D 4      4  ( )
D 5       
 ( )
D 7      7 
 ( )
D 9        ( )

        P

Szykozczki

R 3/4 "   ( )
R 1/ "   ( )
R 3/4 "   ( )

REKORD

Wykonanie :        
 

czko :    
rednica drutu :    
ateria :     7  

  
atoowanie :        

    
   

        
     
       
 

DODATKI

R  dodatki do it iry SS   
        
    

rzykady

	      
      
        

REKORD-REKTAN

Wykonanie :        
 

czko :   7     
rednica drutu : 4       
ateria :     7  

  
atoowanie :        
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Sita tkane i podone

ONDULA z cienkiego drutu
ONDULA-Rektan

Wykonanie :             
                          
  

czko :  :    
   :   6     
   :   4  6  8 
rednica drutu : 6  6 
ateria :     7   

 
atoowanie :        

                 
      
   

HARFE
HARFEPLAST

Wykonanie :         
                
      
 

Szer. oczka :   6 
D. oczka : 6   
rednica drutu : 7   
ateria :                  

  RFPL              
  

atoowanie :                   
  

SERPENTI
SERPENTIPLAST

Wykonanie :         
     
      
    

czko :    
rednica drutu :   :   4 
    : 6    4   
ateria :                  

  RPPL                              
  

atoowanie :                   
 ( ) 
     

TRIA
TRIAPLAST

Wykonanie :         
     
     
     

czko :   4 
rednica drutu :   :    
    :   44  4   
ateria :                  

    RPL                 
  

atoowanie :                   
 ( ) 
    



5

Sita zczelinowe

OPTIMA

Wykonanie :       
      


Szczelina :   8 
roile :       4    

      
 

odziaka prtw
poprzecznyc :    
ateria :     


atoowanie :       

   
      
  

Seenty Syte pau na kontrukc doln yteu 
S.

Wykonanie :       
      
 

Szczelina :        
   

roile :         8  
 

odziaka prtw
poprzecznyc :         


ateria :     

     
    

atoowanie :         
   
    
  

Wykonanie :      
     


Szczelina :    
roile :   46      8  

      
 

odziaka prtw
poprzecznyc : 4    
ateria :     

     
atoowanie :         

   
                
   

OPTIMA-SPIRAL

PRäzISSA / CADETTA
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lacy perorowane i kraty

BLACHy PERFOROWANE

lacy perorowane o oczkac okryc
      44

lacy perorowane o oczkac kwadratowyc
      44

lacy perorowane o oczkac podunyc
  4    
  8      44

lacy perorowane o oczkac pecalnyc
     

lacy perorowane S
         
 

DR  lacy perorowane ikro
    4          
   

SOLIDA

LONGVITA

Wykonanie :        
                         
    

czko :    
rednica drutu : 4   
ateria :    
atoowanie :    ( 

  )     


Wykonanie :         
                   
    

czko :    
Dratdicke :   :   6 
    :  4   
ateria :   :   8 Ø
    :   6 Ø
   
    7 :    Ø
        

     
atoowanie :    ( 

  )     
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otp z tradyc

      
    
      
  

R     
        
          
        
      

      
       
         
 

       
        
       
       
 

R      
    

     
      
       
        
        
   



STEINHAUS GmbH Phone .... + 49 (0) 02 08  / 58 01- 01
Platanenallee 46 Fax ........ + 49 (0) 02 08  / 58 01- 500
45478 Mülheim an der Ruhr e-mail ....... sales@steinhaus-gmbh.de
Germany website ........www.steinhaus-gmbh.de
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Sita
     
    

Sita zczelinowe
       
        
  

Druciane iatki traniyne
     
  

iltry
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