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Použití síťového systému je optimální pro plošnou ochranu proti holubům, například jako 

ochrana fresek, uměleckých štuků, soch, uzavření světlíků a půd domů, ochozů věží atd. 

V lokalitách s extrémně vysokým výskytem holubů je možné tímto systémem zasíťovat celou 

budovu, resp.její podstatnou část, případně celý dvůr. 

Sítě s menšími oky se používají jako ochrana proti menším ptákům (jiřičky, vrabci…), 

případně jako sítě ochranné proti uvolňování zvětralých částí fasády. 

 

Princip tohoto systému spočívá ve vytvoření pružného rámu kolem chráněného prostoru. 

Pružný rám tvoří ocelové lanko protažené ocelovými očky, která jsou upevněna do omítky 

pomocí plastových hmoždinek. Do takto vzniklého rámu se speciálními kleštěmi připne 

hliníkovými, nebo nerezovými sponkami za krajní vlákna síť. 

Technologie pružného rámu umožňuje, využitím pružnosti sítě, velkou variabilitu tvaru 

uzavřeného prostoru. Volba druhu sítě je dána tvarem, dispozicí a charakterem chráněného 

prostoru. 

 

Materiál sítí je velmi odolný proti nepříznivému vlivu povětrnosti a stabilní proti vlivu UV 

záření. Svou pružností zajišťuje trvalé vypnutí sítě a tím stálou účinnost systému. 

Ostatní komponenty systému (lanka, očka) jsou vyrobeny z kvalitní nerezové ocele. 

Spojový materiál (sponky pro připojení sítě k lanku, lankové spojky) jsou z hliníku. 

Barevná variabilita nabízených sítí umožní optimální volbu z hlediska estetického účinku s 

ohledem na barvu fasády, resp.pozadí ošetřovaného prostoru. 

 

Druhy sítí : 

♦ Sít transparentní, silon, oka 3,5 x 3,5 cm pro zasíťování esteticky choulostivých míst 

v nižších polohách fasády - sochy, průčelí vchodů, fresky, plastiky umělecké štuky atd. 

(garance 5 let). 

♦ Síť z nerez oceli, oka 3 x 3 cm je velmi vhodná pro svojí „nesmrtelnost“ pro špatně 

přístupné prostory jako např. pro ochranu oken věžiček a zvonic. Tato síť v jiné 

modifikaci (oka 1x1cm, tl.drátu 1mm) je s velkým úspěchem používaná i na ochranu 

vitráží oken kostelů proti vandalům (garance 10 let). 

♦ Síť barva kámen a černá, polyethylen, oka 5 x 5 resp.1,9 x 1,9 cm pro síťování světlíků, 

balkonů, částí fasád…(garance 10 let). Sítě s oky 1,9x1,9 cm se používají také jako sítě 

ochranné.  

 
KOMPONENTY SYSTÉMU 
ST211 síť transparentní, materiál silon, UV odolná, tl.vlákna 0,4 mm, oka 3,5x3,5cm 

SN321 síť z nerez oceli, tl.drátu 0,7mm, oka 3x3cm 

SC411 síť černá, materiál polyethylen, UV odolná, oka 5x5cm 

SC421 síť černá, materiál polyethylen, UV odolná, oka 1,9x1,9cm 

SK511 síť barva kámen, materiál polyethylen, UV odolná, oka 5x5cm 

SK521 síť barva kámen, materiál polyethylen, UV odolná, oka 1,9x1,9cm 

SD111 lanko 7x7 z nerez oceli tl.2mm 

SD121 lanko 7x7 z nerez oceli tl.1,5mm 

SD211 Alu lanové spojky pro lanko tl.2mm 

SD221 Alu lanové spojky pro lanko tl.1,5mm 

SD311 nerez napínací šroub pro napnutí lanka do rámu 

SD611 nerez očko s vrutem 3,5mm průběžné 

SD711 nerez očko s metrickým závitem průběžné 

SD811 nerez očko s vrutem 4,8mm rohové 
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MONTÁŽNÍ POMŮCKY 

SD411 speciální kleště firmy Bostitch, které z hliníkových sponek vytváří očka, 

jimiž lze snadno připnout síť k lanku. Díky těmto kleštím je možné dosáhnout velmi 
 

vysoké produktivity práce při napínání sítí. 

S013 hliníkové, resp.nerezové sponky do kleští Bostitch 

 
VELIKOST OK 

Podle druhu ptáků, proti kterým má síť sloužit se vyrábějí sítě o takové velikosti ok tak, aby 

vyřešily konkrétní problém. 

Holubi (Columbia Livia) 50 mm 

Špačci (Sturmus Vulgaris) 19 mm 

Vrabci (Passer Domesticus) 19 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhradní dovozce do ČR a SR : 
FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4 

telefon : +420 777 071 158, e-mail :  fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603 

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371. 

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč. 

Výrobce :  SEL s.a. , 941 20 Fontenay-sous-Bois, France 
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