
 
 

 

JAK ODPOWIEDNIO DOBRAĆ RĘKAW SIATKOWY POD NASZE POTRZEBY? 

Potrzebujesz rękaw siatkowy do spakowania produktów, ale nie wiesz który wybrać ? Czy 

lepsza będzie siatka tkana czy może wytłaczana? Jaki rozmiar?  

Kluczową kwestią w doborze odpowiedniego produktu jest jego waga , rozmiar i oczywiście 

rodzaj tego co chcemy spakować.  

Na rynku dostępna jest duża ilość różnych rękawów siatkowych przeznaczonych do 

pakowania. Inne przeznaczone są do pakowania owoców i warzyw, inne do pakowania 

zabawek, a jeszcze inne do pakowania części metalowych. 

SIATKA TKANA CZY WYTŁACZANA? 

Biorąc pod uwagę technologię produkcji, w ofercie NOVMAX dostępne są dwa warianty 

siatek opakowaniowych– SIATKA TKANA i SIATKA WYTŁACZANA. Kiedy wybrać którą? 

Jeżeli chcemy na przykład zabezpieczyć około 7 kg jabłek, ziemniaków czy buraków należy 

wybrać siatkę tkaną. Ma ona większą wytrzymałość na obciążenie niż siatka wytłaczana. 

  

 

 

 

 

 

Natomiast Jeżeli chcemy spakować mniejszą wagowo ilość produktu, na przykład drobną 

cebulę dymkę, włoszczyznę czy czosnek lepiej sprawdzi się wytłaczana siatka. 

 

 

 

 

 

 

Załóżmy, że podjęliśmy już decyzję czy siatka tkana czy wytłaczana… 

W ofercie dostępnych jest kilkanaście poszczególnych typów danej siatki. Nasuwa się zatem 

kolejne pytanie. Który typ będzie odpowiedni dla nas? Mamy podane dostępne rozmiary, 

ale w dalszym ciągu mamy wątpliwości… 

 

 

  

   



 
 

JAK DOBRAĆ ROZMIAR? 

W tabeli podane są dwa parametry: szerokość i zakres zastosowania. 

Szerokość to rozmiar rękawa siatkowego mierzona „na płasko”. Gdy siatka jest nierozciągliwa 

mierzymy w ten sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gdy rękaw siatkowy jest rozciągliwy to mierzymy go po max. rozciągnięciu. W ten sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli nie wiemy jaką szerokość potrzebujemy, ale wiemy, że siatka ma pomieścić produkt o 

takim i takim wymiarze. Patrzymy na zakres zastosowania. Zakres zastosowania może być 

podany dwojako: -max. możliwy zakres zastosowania lub przedział od..do.. Sprawdźmy na 

przykładzie. 

Mamy do zapakowania piłkę o średnicy 20 cm.  

Poniżej tabela z dostępnymi rodzajami siatek do pakowania zabawek. 

Typ Oczko Szerokość rękawa * Max. zakres stosowania Ø 

M 8/35 5 mm 35 cm 22 cm 

M 8/42 6 mm 42 cm 27 cm 

M 8/46 7 mm 46 cm 29 cm 

M 8/52 8 mm 52 cm 33 cm 



 
 

M 8/65 9 mm 65 cm 41 cm 

 

Do spakowania piłki o średnicy 20 cm odpowiedni będzie rękaw M 8/35.  

Tym samym dla piłki o średnicy 28 cm wybierzemy rękaw M 8/46. 

 

JAK MIERZONA JEST WIELKOŚĆ OCZKA? 

W tabelach podana jest także wielkość oczka. Jak jest ona mierzona przedstawia poniższe 

zdjęcie. Wielkość oczka mierzona jest na - odpowiednio do jej zakresu zastosowania - 

rozciągniętej siatce.  

 


