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Erdőgazdálkodással foglalkozó szakemberek, 
erdőtulajdonosok figyelmébe ajánljuk 

a facsemeték egyedi mechanikai védelmére szolgáló 
műanyag hálóinkat! 

 
A VP5- 8.1.1-16 kódszámú, ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA című pályázati 

felhívásban szereplő műszaki feltételeknek* megfelelő műanyag facsemete 
védő hálók most kedvező feltételekkel rendelhetők a gyártótól! 

             
 

Forma, anyag:  cső formájú erős, nagy sűrűségű polietilén 
Szín:    alapesetben fekete (vagy igény szerint) 
Átmérő:   10 cm, 12 cm vagy 15 cm 
Hossz:    igény szerint (minimum 0,5 m-es darabokra vágva) 
Névleges szemméret: 3x3 mm  
UV állóság:   várható élettartam 15 év 
Kiszerelés:   20 db cső/csomag, kötegelve 

 

Tájékoztató jellegű nettó listaár  
(Érvényes 2022.05.27-ig, legalább 1000 folyóméter rendelése esetén):  

  Típus         átmérő  névleges szemméret     nettó ár 
  SH-0310     10 cm 3 x 3 mm 215 Ft/m + ÁFA 
  SH-0312     12 cm 3 x 3 mm 242 Ft/m + ÁFA 
  SH-0315     15 cm 4 x 4 mm 288 Ft/m + ÁFA 
 
*A pályázati kiírás szerint a támogatást igénylő köteles az őshonos ritka elegyfajok 
egyedi mechanikai védelméről gondoskodni és azt az első kifizetési igénylés 
benyújtásának napjától számított 12. év végéig megfelelő állapotban fenntartani; 
A Fogalomtár szerint a faállomány egyedi mechanikai védelme: a telepített facsemeték 
– hálóval történő – védelmének olyan közvetlen módja, amely megakadályozza azok 
megdőlését, valamint megvédi azokat a vadállomány által okozott károktól. A csemeték 
mechanikai védelmét legfeljebb 3x3mm szemméretű műanyag hálóval kell biztosítani, 
valamint a facsemetéket karóval kell megtámasztani. 
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A SETAM Trading Network Kft által gyártott és forgalmazott 

erős védőháló csökkenti a vad károkozását, 

elősegíti a törzs szellőzését és a fényáteresztést. 

Nem akadályozza a permetezést, a törzs vegyszeres kezelését. 

A rácsszerkezet merevsége biztosítja a tömlő öntartását. 

Az ültetés során optimális esetben a tömlőbe húzott 

facsemete kerül a földbe, de a már elültetett facsemeték 

utólagos védelme is megoldható. 

Az árajánlat EXW paritáson értendő (gyártelepi ár). 

Igény esetén a kiszállítást is meg tudjuk szervezni, erre külön adunk ajánlatot. 

A pontos ár a megrendelt mennyiségtől is függ. 
 

  Érdeklődés esetén kérem, hogy adjanak lehetőséget egy személyes 
találkozóra, egy beszélgetés jó alkalom lehet az Önök igényeinek pontos 
felmérésére. Szívesen küldök postai úton is termékmintát, meggyőződhetnek a 
minőségről és ki is lehet próbálni a felhasználhatóságot. 

  Amennyiben sikerül egyeztetnünk az Önöknek legjobban megfelelő termékről, 
akkor a várható rendelés függvényében, a mennyiségi kedvezményt is 
figyelembe véve küldöm a pontos árajánlatot a védőhálókra. 

Felmerülő kérdéseikre örömmel válaszolok telefonon vagy e-mailben. 
 

A kölcsönösen sikeres együttműködésben bízva, 

Tisztelettel 

Aknai Péter 
kereskedelmi vezető 

06-30-9012123  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Vállalkozásunk 2011-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonosokkal. Fő tevékenységünk a 
polietilén és polipropilén hálók, rácsok és tömlők gyártása, forgalmazása. Az elmúlt években 
sikerült nevet szereznünk a piacon és megőriztük törzsvevőink elégedettségét. 

Bővülő termékválasztékunkban megtalálhatók a 

 forgalomtechnika területén használt fénytörő, zajvédő, hüllőterelő és hófogó hálók, 

 ipari felhasználásnál: rakatelválasztó hálók, tengelyvédő tömlők, csőhálók 

 csomagolástechnikai termékek: koccanás- és karcolásvédő hálók, apró cikkek 
csomagolására szolgáló változatos méretű és színű tömlők 

 kerítések, elkerítő hálók, baromfirácsok, 

 valamint a facsemeték és szőlőtőkék védelmére szolgáló hálók 


