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Stabilizacja gruntu

Wspieramy twórców
terenów zielonych
Dostarczamy inteligentne rozwiązania, wykorzystywane przy projektowaniu i tworzeniu terenów zielonych. Wybieramy produkty, które pozwolą
naszym partnerom, instalatorom i projektantom dostarczyć odbiorcy
końcowemu funkcjonalne i przyjazne rozwiązania.
U podstaw naszej działalności leży przede wszystkim specjalistyczna
wiedza w zakresie oferowanych systemów.
Jako jedyny przedstawiciel w Polsce aktywnie wspieramy międzynarodową
grupę Rainworks, zrzeszającą specjalistów z zakresu systemów nawadniania oraz nowoczesnych rozwiązań dla terenów zielonych. Pomagamy
kreować przyjazną przestrzeń od kwietnia 1999 roku.

wspieramy twórców terenów zielonych

Kategorie
produktowe
Naszą ofertę podzieliliśmy na osiem kategorii. Dla każdej z nich przygotowaliśmy katalogi: oświetlenie, nawadnianie, hydroizolacja, złączki,
systemy nasadzania drzew, roboty koszące, nasiona i nawozy oraz stabilizacja gruntu. Każdy katalog zawiera karty produktowe, prezentujące
wymiary, specyfikację, zastosowanie, opis oraz zdjęcie danego produktu.
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Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

STABILIZACJA
GRUNTU

KOD PRODUKTU:
0303000000004
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Siatka trawnikowa
STOPKRET LIGHT
OPIS
Siatka na krety jest doskonałym zabezpieczeniem trawnika oraz innych
terenów zielonych przed destrukcyjnym działaniem kretów czy nornic przy
czym dodatkowo dobrze stabilizuje grunt.
Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, a dzięki
odpowiednio dobranej ilości oczek/m2 jest elastyczna, a zarazem
wytrzymała.

CECHY PRODUKTU
Właściwości:

Montaż:

Siatka jest odporna na:
działanie nawozów oraz
innych substancji
chemicznych stosowanych
w ogrodnictwie; warunki
atmosferyczne; rozrywanie

Montaż siatki powinien odbywać się na
głębokości ok. 10–12 cm. Siatka, poprzez
przycinanie, w prosty sposób dopasowuje się do
ukształtowania powierzchni.

SPECYFIKACJA
Kolor:

czarny

Materiał

polipropylen

Dostępne wymiary rolki

2x100 mb

Wymiary oczka

17x17 mm

Gramatura

30 g/m2

Waga netto

6 kg

Waga brutto

6,9 kg

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo
otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez
bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl
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Siatka trawnikowa
STOPKRET
OPIS
Siatka na krety jest doskonałym zabezpieczeniem trawnika oraz innych
terenów zielonych przed destrukcyjnym działaniem kretów czy nornic przy
czym dodatkowo dobrze stabilizuje grunt.
Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, a dzięki
odpowiednio dobranej ilości oczek/m2 jest elastyczna, a zarazem
wytrzymała.

CECHY PRODUKTU
Właściwości:

Montaż:

Siatka jest odporna na:
działanie nawozów oraz
innych substancji
chemicznych stosowanych
w ogrodnictwie; warunki
atmosferyczne; rozrywanie

Montaż siatki powinien odbywać się na
głębokości ok. 10–12 cm. Siatka, poprzez
przycinanie, w prosty sposób dopasowuje się do
ukształtowania powierzchni.

SPECYFIKACJA
Kolor:

czarny

Materiał

polipropylen

Dostępne wymiary rolki

1x200 mb / 2x100 mb

Wymiary oczka

12x12 mm

Gramatura

40 g/m2

Waga netto

8 kg / 16 kg

Waga brutto

9,29 kg / 17 kg

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo
otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie lub poprzez
bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

Więcej produktów
znajdziesz
na platformie
sprzedaży
internetowej
DRAGO.ONE

NAWADNIANIE

OŚWIETLENIE

NASIONA
I NAWOZY

STABILIZACJA
GRUNTU

ROBOTY
KOSZĄCE

HYDROIZOLACJA

SYSTEMY
NASADZANIA
DRZEW

ZŁĄCZKI

CHĘTNIE DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
I DOŚWIADCZENIEM. WIĘCEJ INFORMACJI
NA DRAGO.PL

Jeśli jesteś architektem krajobrazu, ogrodnikiem, instalatorem systemów ogrodowych lub właścicielem unikalnej przestrzeni zewnętrznej
i chcesz dowiedzieć się więcej na temat kreatywnych rozwiązań oświetleniowych, nie wahaj się skontaktować z naszym Product Managerem.
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