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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Stal

DS.MT1INOX S

cm 10

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie podłużne
• 30 kolców na metr bieżący
Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1INOX S
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 30 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

opakowanie m 50 bieżących
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LANZONI s.r.l.

Stal

DS.MT1INOX66S

cm 10

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie podłużne
• 66 kolców na metr bieżący
Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często
przebywają w danym środowisku.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1INOX66S
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

opakowanie m 50 bieżących
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Stal

DS.MT1INOX1/3DIV

cm 10

cm 6

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie 6 cm
• 66 kolców na metr bieżący
Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często
przebywają w danym środowisku.
Nadają się w miejscach o niewielkiej przestrzeni do aplikacji,
które wymagają zabezpieczenia zarówno pionowego, jak i
pochyłego.
Produkt ten posiada kolce pionowe i pochyłe tylko z
jednej strony tak, aby można go było przymocować przy
wewnętrznych narożnikach ścian budynku.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1INOX1/3DIV
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 6 cm
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

opakowanie m 50 bieżących
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Stal

DS.MT1INOX R

cm 10

cm 10/12

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie 10/12 cm
• 66 kolców na metr bieżący
Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo
często przebywają w danym środowisku.
Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej
produktu z dobrym pokryciem.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1INOX R
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10/12 cm
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

opakowanie m 50 bieżących
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Stal

DS.MT1INOX90°

cm 10

cm 10

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie 10 cm
• 66 kolców na metr bieżący
Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często
przebywają w danym środowisku.
Nadaje się do rynien dachowych i/lub powierzchni o
niewielkiej przestrzeni do aplikacji oraz na górną część
zewnętrznych futryn okiennych.
Produkt ten posiada kolce pionowe i pochyłe tylko z
jednej strony tak, aby można go było przymocować przy
wewnętrznych narożnikach ścian budynku.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1INOX90°
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10 cm - 90°
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

opakowanie m 50 bieżących
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Stal “Stiff“

DS.STIFF40SPS

cm 10

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie podłużne
• 40 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych, takich
jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.STIFF40SPS
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,3 mm
liczba kolców: 40 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50
bieżących
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Stal “Stiff“

DS.STIFF40SPR

cm 10

cm 7

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie 7 cm
• 40 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadaje się do rynien dachowych i/lub powierzchni o
ograniczonej przestrzeni do aplikacji.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.STIFF40SPR
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,3 mm
liczba kolców: 40 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 7 cm
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50
bieżących
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Stal “Stiff“

DS.STIFF60SP

cm 10

cm 10

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie 10 cm
• 60 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo
często przebywają w danym środowisku.
Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej
produktu z dobrym pokryciem.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.STIFF60SP
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,3 mm
liczba kolców: 60 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50
bieżących
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Stal “Stiff“

DS.STIFF60SPV

cm 10

cm 10

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie 10 cm
• 60 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo
często przebywają w danym środowisku.
Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej
produktu z dobrym pokryciem.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.STIFF60SPV
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,3 mm
liczba kolców: 60 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50
bieżących
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Stal “Stiff“

DS.STIFF80SP

cm 10

cm 10

• Całość stal nierdzewna
• Pokrycie 10 cm
• 80 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo
często przebywają w danym środowisku.
Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej
produktu z dobrym pokryciem.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.STIFF80SP
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,3 mm
liczba kolców: 80 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50
bieżących
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Miedź

DS.MT1T.RA.S

cm 10

• Miedź półsurowa
• Pokrycie podłużne
• 30 kolców na metr bieżący
Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu
platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy
efekt wizualny.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności
dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu
wizualnego.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp..

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1T.RA.S
Moduł
materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m
Kolce
materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 30 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

opakowanie m 50 bieżących
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Miedź

DS.MT1T.RA66S

cm 10

• Miedź półsurowa
• Pokrycie podłużne
• 66 kolców na metr bieżący
Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu
platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy
efekt wizualny.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności
dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu
wizualnego.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1T.RA66S
Moduł
materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m
Kolce
materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

opakowanie m 50 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Miedź

DS.MT1RA1/3DIV

cm 10

cm 6

• Miedź półsurowa
• Pokrycie 6 cm
• 66 kolców na metr bieżący
Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu
platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy
efekt wizualny.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często
przebywają w danym środowisku.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności
dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu
wizualnego.
Produkt ten posiada kolce pionowe i pochyłe tylko z
jednej strony tak, aby można go było przymocować przy
wewnętrznych narożnikach ścian budynku.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1RA1/3DIV
Moduł
materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m
Kolce
materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 6 cm
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

opakowanie m 50 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Miedź

DS.MT1T.RA.R

cm 10

cm 10/12

• Miedź półsurowa
• Pokrycie 10/12 cm
• 66 kolców na metr bieżący
Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu
platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy
efekt wizualny.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi półsurowa.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo
często przebywają w danym środowisku.
Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej
produktu z dobrym pokryciem.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności
dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu
wizualnego.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1T.RA.R
Moduł
materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m
Kolce
materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10/12 cm
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)

opakowanie m 50 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Miedź

DS.MT1RA90°

cm 10

cm 10

• Miedź półsurowa
• Pokrycie 10 cm
• 66 kolców na metr bieżący
Struktura z miedzi, kolce z wysokiej jakości mosiądzu
platerowanego miedzią: gwarantowany doskonały końcowy
efekt wizualny.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną z miedzi półsurowa, nadają
się do zastosowania w trudnych warunkach środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, w szczególności
dla prestiżowych budynków, które potrzebują dobrego efektu
wizualnego.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często
przebywają w danym środowisku. Nadaje się do rynien
dachowych i/lub powierzchni o niewielkiej przestrzeni do
aplikacji oraz na górną część zewnętrznych futryn okiennych.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.MT1RA90°
Moduł
materiał: miedź półsurowa
długość: 1 m
Kolce
materiał: brąz fosforowy
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 66 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie: m 50 bieżących - długość 1 m (waga 9,3 Kg)
Produkt ten posiada kolce pionowe i pochyłe tylko z
jednej strony tak, aby można go było przymocować przy
wewnętrznych narożnikach ścian budynku.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

opakowanie m 50 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
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Rodzaj opakowania
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Stal elastyczna “Flex“

DS.FLEX40SPS

cm 10

• Stal nierdzewna elastyczna
• Pokrycie podłużne
• 40 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp..

kod: DS.FLEX40SPS
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 40 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50
bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
opakowanie m 50-100 bieżących
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Stal elastyczna “Flex“

DS.FLEX40SPR

cm 10

cm 7

• Stal nierdzewna elastyczna
• Pokrycie 7 cm
• 40 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadaje się do rynien dachowych i/lub powierzchni o
ograniczonej przestrzeni do aplikacji.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.FLEX40SPR
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 40 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 7 cm
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
opakowanie m 50-100 bieżących
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Stal elastyczna “Flex“

DS.FLEX60SP

cm 10

cm 10

• Stal nierdzewna elastyczna
• Pokrycie 10 cm
• 60 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo
często przebywają w danym środowisku.
Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej
produktu z dobrym pokryciem.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.FLEX60SP
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 60 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
opakowanie m 50-100 bieżących
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Stal elastyczna “Flex“

DS.FLEX80SP

cm 10

cm 10 / 12

• Stal nierdzewna elastyczna
• Pokrycie 10/12 cm
• 80 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Stal nierdzewna Aisi 304 dla konstrukcji nośnej, kolce z
wysokiej jakości stali nierdzewnej: gwarantowana całkowita,
długotrwała odporność na odkształcenia.
Kolce na ptaki z konstrukcją nośną ze stali nierdzewnej, nadaje
się szczególnie do trudnych warunków środowiskowych,
takich jak źródła ciepła, zanieczyszczenie powietrza itp.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo
często przebywają w danym środowisku.
Nadają się do każdego rodzaju powierzchni wymagającej
produktu z dobrym pokryciem.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.FLEX80SP
Moduł
materiał: stal nierdzewna 304
długość: 1 m / 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 80 /m
otwory do mocowania: ø 5 mm
pokrycie: 10/12 cm
opakowanie:
- m 25 bieżących - długość 1 m (waga 5,2 Kg)
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 5,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 10,5 Kg)

opakowanie m 25 bieżących

opakowanie m 25-50 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
opakowanie m 50-100 bieżących
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Poliwęglan

DS.PLC40X1MTS

cm 10

• Poliwęglan i stal nierdzewna
• Pokrycie podłużne
• 40 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Struktura nośna z poliwęglanu, kolce ze stali nierdzewnej.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną ze specjalnie obrobionego
poliwęglanu wytrzymującego zmienne warunki
atmosferyczne.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.PLC40X1MTS
Moduł
materiał: poliwęglan odporny na promieniowanie UV
długość: 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 40 /m
otwory do mocowania: ø 4 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie:
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 4,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 8,3 Kg)

opakowanie m 25-50
bieżących

opakowanie m 50-100
bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Poliwęglan

DS.PLC40X1MTR

cm 10

cm 7

• Poliwęglan i stal nierdzewna
• Pokrycie 7 cm
• 40 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Struktura nośna z poliwęglanu, kolce ze stali nierdzewnej.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną ze specjalnie obrobionego
poliwęglanu wytrzymującego zmienne warunki
atmosferyczne.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które
sporadycznie przebywają w danym środowisku.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.PLC40X1MTR
Moduł
materiał: poliwęglan odporny na promieniowanie UV
długość: 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 40 /m
otwory do mocowania: ø 4 mm
pokrycie: 7 cm
opakowanie:
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 4,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 8,3 Kg)

opakowanie m 25-50
bieżących

opakowanie m 50-100
bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Poliwęglan

DS.PLC60X1MTR

cm 10

cm 10

• Poliwęglan i stal nierdzewna
• Pokrycie 10 cm
• 60 kolców na metr bieżący

KARTA TECHNICZNA

Struktura nośna z poliwęglanu, kolce ze stali nierdzewnej.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną ze specjalnie obrobionego
poliwęglanu wytrzymującego zmienne warunki
atmosferyczne.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które często
przebywają w danym środowisku.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

kod: DS.PLC60X1MTR
Moduł
materiał: poliwęglan odporny na promieniowanie UV
długość: 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 60 /m
otwory do mocowania: ø 4 mm
pokrycie: 10 cm
opakowanie:
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 4,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 8,3 Kg)

opakowanie m 25-50
bieżących

opakowanie m 50-100
bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
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KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Poliwęglan

DS.PLC80X1MTR

cm 10

cm 10 / 12

• Poliwęglan i stal nierdzewna
• Pokrycie 10/12 cm
• 80 kolców na metr bieżący
Struktura nośna z poliwęglanu, kolce ze stali nierdzewnej.
Kolce na ptaki ze strukturą nośną ze specjalnie obrobionego
poliwęglanu wytrzymującego zmienne warunki
atmosferyczne.
Przeznaczone są do ochrony przeciw ptakom, które bardzo
często przebywają w danym środowisku.
Nadają się do ochrony kabli, rynien i bardzo wąskich
powierzchni.
Montaż przy użyciu silikonu, wkrętów samogwintujących,
kołków nitów, gwoździ itp.

KARTA TECHNICZNA
kod: DS.PLC80X1MTR
Moduł
materiał: poliwęglan odporny na promieniowanie UV
długość: 0,5 m
Kolce
materiał: stal nierdzewna
długość: 10 cm
średnica: 1,2 mm
liczba kolców: 80 /m
otwory do mocowania: ø 4 mm
pokrycie: 10/12 cm
opakowanie:
- m 25/50 bieżących - długość 0,5 m (waga 4,2 Kg)
- m 50/100 bieżących - długość 0,5 m (waga 8,3 Kg)

opakowanie
m 25-50 bieżących

opakowanie m 50-100
bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
Lanzoni srl - Via S.Prospero, 32 A/1 - 40026 Imola BO (Italia) Tel. +39 0542 614010 - Fax +39 0542 614012 - E-mail info@lanzonisrl.com

polski

KOLCE NA PTAKI

LANZONI s.r.l.

Kolce na ptaki
Ozdobne

Kolce Model Modena

• Całość z miedzi lub stali lakierowanej w kolorze
ciemnobrązowym
• Pokrycie wzdłużne, maksymalna trwałość.
• 50/64 kolców na metr bieżący
Nadaje się do zabezpieczania krawędzi rynien i połaci
dachowej.
Wyjątkowy kształt w postaci ornamentu zapewnia doskonały
efekt wizualny, nadają się do zabezpieczenia przeciw każdego
rodzaju ptakom.
Zgodne z zaleceniami dyrektyw towarzystw ekologicznych,
jako nie stwarzające zagrożenia dla ptaków.

Odstraszacze z kolcami

KARTA TECHNICZNA
materiał: miedź lub lakierowane w kolorze
ciemnobrązowym
długość: 100 cm
otwory do mocowania: ø 4 mm
pokrycie: wzdłużne
opakowanie: m 10 bieżących

Pliki do pobrania (pdf)
Przykłady zastosowania
Wskazówki dotyczące pokrycia
Zasady montażu
Rodzaj opakowania
Lanzoni srl - Via S.Prospero, 32 A/1 - 40026 Imola BO (Italia) Tel. +39 0542 614010 - Fax +39 0542 614012 - E-mail info@lanzonisrl.com

