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Nodimor to bardzo mocna siatka opracowana z myślą o grodzeniu obszarów i obiektów, gdzie wytrzymałość ogrodze-
nia jest bardzo ważna: autostrady, ochrona lasu i upraw rolniczych przed grubą zwierzyną dziką, ferm jeleni i danieli czy 
terenów łowieckich. 

W siatkach tego typu wysoka wytrzymałość jest połączona z elastycznością, co ułatwia ich montaż. Instalacja siatki  Nodimor 
wymaga mniejszej ilości słupków, czasu i nakładu pracy niż w przypadku siatek tradycyjnych.

Wielką zaleta siatki NODIMOR jest praktycznie nieprzesuwny  węzeł, łączący druty poziome i pionowe. To ten element siat-
ki zapewnia jej ogromną odporność mechaniczną na działanie człowieka i zwierząt, szczególnie tych dużych,  takich jak dzi-
ki, daniele, jelenie, łosie,  niedźwiedzie, żubry, bizony czy też bydło domowe.

Możemy wyprodukować siatkę NODIMOR nawet o wysokości  3 metrów.

ZAINSTALUJ NODIMORA ! ZAPEWNIJ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO !

NODIMOR, NAJLEPSZA SIATKA NA ŚWIECIE !
Charakterystyka drutów

Pozycja drutu Średnica [mm] Wytrzymałość [Mpa] Powłoka
Druty poziome 2,5 1100-1300 Drut grubo ocynkowany

240 gr Zn / m2
Druty pionowe 2,5 695-850

Druty węzłowe 2.24 430-525

Siatka Nodimor może być produkowana także z górnym i dolnym drutem poziomym o średnicy 3,0 lub 3,5 mm.

NODIMOR
Typ (wysokość cm/ilość 
drutów poziomych cm/

odstęp pomiędzy drutami 
pionowymi cm)

Ilość X odstęp pomiędzy drutami poziomymi [cm], od dołu 
w górę

Zastosowanie w przypadku hodowli lub 
ochrony...

100-8-15 / 30 1x10,2 + 2x12,7 + 3x15,2 + 1x17,8 owiec, bydła

127-10-15 / 30 2x10,2 + 2x12,7 + 3x15,2 + 2x17,8 owiec, świń, dzików, bydła

150-11-15 / 30 1x10,16 + 2x12,7 + 3x13,97 + 3x17,05 + 1x19
świń, bydła, muflonów, psów, dzików, koni, 

lam, strusi, stawów rybnych, działek,
obiektów

155-15-15 / 30 6x7,6 + 2x10,2 + 2x12,7 + 3x15,2 + 1x17,8
świń, muflonów, psów, dzików, koni, lam, 
strusi, bydła, stawów rybnych, działek, 

obiektów

200-17-15 / 30 5x7,5 + 2x10,2 + 2x12,7 + 3x15,2 + 4x17,8
zwierząt gospodarskich, świń, dzików,

danieli i jeleni, bydła, koni, stawów
rybnych, działek, obiektów

244-20-15 / 30 6x7,6 + 2x10,2 + 2x12,7 + 3x15,2 + 6x17,8 terenów łowieckich i parków zwierzęcych/
ferm (dziki, jelenie, daniele), autostrad

250-27-15 3x10,2 + 12x7,6 + 7x10,2 + 1x12,7 + 1x13,97 + 2x15,2 ogrodów zoologicznych, terenów
łowieckich, autostrad


