
Rękawy Ochronne Postsaver
Wydłużanie cyklu życia słupków bramowych i ogrodzeniowych od 1994 r.
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Postsaver Sleeves Have Been Extending 
Wooden Fence Post Life Since 1994

Oszczędność czasu, 
pieniędzy i wysiłku

Niski koszt

£

Rękawy Postsaver to termokurczliwe, termoplastyczne tuleje wyścielone bitumicznym uszczelniaczem. 
Poprzez zastosowanie rękawów przed instalacją słupków nadaje się długotrwałą hermetyczność i 

wodoszczelność części słupka znajdującej się przy linii ziemi, co zapobiega typowemu w tym miejscu gniciu.

Firma Postsaver daje 20 lat gwarancji na słupki ogrodzeniowe, zapobiegając 

gniciu i rozkładowi przy linii ziemi do wysokości 150 mm (6 cali) ponad nią.

Miliony
sprzedanych!

Rękawy Postsaver używane są przez
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Rękawy ochronne firmy Postsaver wydłużają cykl 
życia drewnianych słupków ogrodzeniowych od 1994 r.

Problem Rozwiązanie

Słupki gniją przy powierzchni ziemi, gdyż 
warunki do rozkładu są w tych 

miejscach idealne. Naturalny sposób 
środowiska na pozbywanie się 

zbędnego drewna i opadłych liści działa 
również na drewniane słupki.

Dodanie słupkom dodatkowej ochrony 
przy linii podłoża zapobiega temu 

problemowi. Głębiej w ziemi jest zbyt 
zimno i nie ma wystarczającej ilości 

tlenu dla prosperowania reducentów.

Rękawy Postsaver działają, powstrzymując dostęp elementów 
niezbędnych do rozkładu drewna: pleśni, wilgoci i tlenu.

Rękawy są szybkie i łatwe do nałożenia za pomocą palnika nadmuchowego. 
Wystarczy pogrzać rękawy na słupkach przed ich instalacją.

Dostarczamy szeroką gamę palników, aby zaspokoić wszystkie potrzeby 
klientów dotyczące budżetu i ilości.



Postaver Europe Ltd
Unit 11, The Hawthorns, Staunton, Gloucestershire, GL19 3NY

Niektórzy z naszych klientów

Rękawy Postsaver są dostępne dla wszystkich rozmiarów słupków

Skontaktuj się z nami

T: 01452 849322
E: sales@postsaver.co.uk
www.postsaver.co.uk
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Zakup rękawów Postsaver jest na tyle 
opłacalny, że przy ogradzaniu ogrodu 

zwrócił się z nawiązką. Instalacja 
słupków z rękawami nie była trudniejsza 

niż zwykłych słupków, a oszczędność 
kosztów i wysiłku jest wyjątkowa.

Martyn Rowley - Użytkownik Prywatny 
(Cheshire)

Rękawy Postsaver są bardzo atrakcyjne 
dla klientów firm ogrodzeniowych, takich 

jak moja. To wszystko dzięki niskim 
kosztom utrzymania, odporności i 

oszczędnościom gwarantowanym przez 
ich długą żywotność.

Adrian Barry - Wykonawca Ogrodzeń 
(Gloucestershire)

Rękawy Postsaver są po prostu 
najlepsze. Mam ogrodzenie wokół wielu 
akrów i nie będzie ono teraz wymagać 
wymiany przez kolejne 25 lat. Wszystko, 
czego potrzebuję, aby utrzymać moje 
bydło na pastwisku i nie przepłacać 

Richard Thomas - Rolnik (Nottinghamshire)

Pobierz naszą aplikację na urządzenia iPhone lub z 
systemem Android, aby dowiedzieć się wszystkiego, co 
konieczne do zastosowania naszych produktów. Możesz też 
obejrzeć film instruktażowy na temat zastosowania naszych 
produktów na naszej stronie internetowej lub poprzez 
wyszukanie frazy „Postsaver Application” w serwisie YouTube.

Pobierz naszą aplikację
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01    
Uniwersalna folia powlekana typu „owiń i zamocuj”,

opakowanie 5 metrów — pasuje do wszystkich 
rozmiarów słupków

02 100 
½ Round 

 4” 
½ Round  

03 90mm 75 x 75 3 1/2” 3” x 3” 
04 100mm  4”  

04.5 120mm 90 x 90   

05 125mm 100 x 100  
125 x 75 5” 

4” x 4” 
5” x 3” 

06 140mm 
125 x 100  
150 x 75 

5 1/2” 5” x 4” 
6” x 3” 

07 150mm 125 x 125 6” 5” x 5” 
08 165mm  6 1/2”  
09 180mm 150 x 150 7” 6” x 6” 
010 200mm  8”  
011 225mm 175 x 175 9” 7” x 7” 
012 250mm 200x200 10” 8” x 8” 

Milimetres (mm) Inches
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