
Aplicações

Luxanet® / Luxursus® Malha soldada
As vedações decorativas Luxanet 

e Luxursus permitem criar jardins 

originais. 

CArACterístiCAs

ideal para canteiros

A concepção típica das vedações tem seduzido muitas gerações de jardineiros amadores. Ambas as vedações 

são a solução ideal para canteiros, protegendo as flores e introduzindo um toque decorativo adicional.

rigidez

A malha Luxanet combina a solidez de uma rede de jardim soldada com dupla margem e design elegante. Os 

arames horizontais com ondulações largas cruzam-se no meio da rede que, alternando com arames horizontais 

de ondulações curtas, tornam as vedações muito originais e decorativas.

Decorativa

A vedação Luxursus é uma vedação elegante de malha entrelaçada, que se integra perfeitamente em jardins 

tipo parques, graças à sua estrutura tradicional e aberta. Luxursus é fácil de instalar em canteiros com as mais 

diversas formas.

Luxanet e Luxursus são aconselháveis para 
vedações decorativas de jardins e parques.
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Luxanet
Vedação resistente soldada, produzida a partir de arame 
de aço galvanizado e plastificado. Os arames ondulados 
e entrelaçados são soldados nas intersecções. 
 

Malha
Dimensão da malha 76,2 x 76,2 mm. A rede está equipada com um arame 
adicional em cada extremidade, onde a malha é mais vulnerável. Esta margem 
dupla confere solidez extra à rede.

Diâmetro do arame
1,80 - 2,20 mm 

Postes 
Postes Bekaclip-P e Multistick

Revestimento
Rolos produzidos a partir de arames galvanizados. Um processo de pré-trata-
mento garante uma perfeita aderência do revestimento em PVC à superfície do 
produto.

Cores
Verde RAL 6073

Luxursus 
Rede de arame de aço plastificado, com núcleo de 
arame galvanizado. Os arames em linha são torcidos 
alternadamente. Os arames tensores ondulados são 
dobrados na extremidade superior. 

Malha
Dimensões da malha: 150 x 90 mm

Diâmetro do arame
- horizontal 1,55 - 2,40 mm 

- vertical 2,00 - 3,00 mm (ou 2,40 - 3,25 mm para alturas de 120 cm)

Postes 
Multistick

Revestimento
Os arames são galvanizados e plastificados.

Cores
Verde RAL 6073

GAMA LUXANet 

Altura da vedação  
mm

Comprimento do rolo  
m

410 10/25

660 10/25

910 10/25

1170 25

1420 25

GAMA LUXUrsUs 

Altura da vedação  
mm

Comprimento do rolo  
m

250 10

400 10/25

650 10/25

900 10/25

1200 25


