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Koryta siatkowe – wielowariantowość prowadzenia przewodów, 

wytrzymałość oraz trwałość 
 
 

Otwarty profil koryt siatkowych zapewnia optymalne prowadzenie 
przewodów w trudnych warunkach takich jak: telekomunikacja, 
transmisja danych, w przemyśle spożywczym i chemicznym oraz w 
farmacji (dostępne również wersje z wykonaniem w zgodzie z 
certyfikatem UL). Trasy wykonane są z wysokiej jakości drutów, o 
grubości do 6mm. W połączeniu ze specjalną techniką spawania, 
tworzy bardzo solidną konstrukcję. Końcówki drutu są tak ścięte, aby 
zapobiegać uszkodzeniu przewodu. Zapewniają dużą ładowność 
tras przy optymalnej ilości mocowań, przy zachowaniu prostoty 
instalacji. Dzięki otwartej konstrukcji, nie kumulują ciepła.  
 
Korzyści: 
 
- Otwarty profil zapewnia łatwe zarządzanie przewodami 
- Bardzo wytrzymałe oraz odporne na korozje 
- Łatwe w montażu za pomocą dwóch narzędzi 
- Łatwe do czyszczenia, dobrze wentylowane 
 
 

 
Trasy dostępne są w pełnej gamie rozmiarów, począwszy od 40x20mm kończąc na 620x110mm. A także w 
różnych formach, takich jak: U, L, G i C. Istnieje również możliwość wyboru płaskiej trasy, w celu ułożeniu 
kształtu według własnych wymagań (kształtowanie jest proste, dzięki czemu w kilku krokach możemy utworzyć: 
krzywizny, narożniki, piony oraz redukcję).  
Trasy dostępne są w wersjach wykonania ze stali ocynkowanej, stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej 
AISI 304 oraz stali nierdzewnej AISI 316L. Ta ostatnia odporna jest na działanie kwasów i jest znakomita do 
zastosowania w przemyśle spożywczym. 
Dla zwiększenia ilości zastosowań producent uzupełnił ofertę o system pokryć „dachowych” dla tras siatkowych. 
Dostępne są one w różnych wariantach, począwszy od pokrycia tylko góry trasy do pełnego zabezpieczenia 
wraz bokami profilu. Dzięki takiemu rozwiązaniu w dużej mierze zapobiegamy dostaniu się cieczy do środka 
trasy. System ten również podnosi stabilność całego rozwiązania.  

 

Systemy mocowań 
 

Pflitsch posiada w swojej ofercie bardzo szeroki system mocowań dla tras siatkowych, aby umożliwić wydajną i 
bezpieczną instalację we wszystkich środowiskach. Obejmują one: wsporniki, zawieszki, nośniki, uchwyty 
stopek podparcia oraz płyty montażowe.  
Pflitsch jako jeden z liderów na rynku tras oraz koryt kablowych, nie zamyka swojej oferty jedynie do sprzedaży  
produktów stricte katalogowych. Proponują możliwość stworzenia praktycznie każdego rozwiązania pod 
konkretne wymagania klienta. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient otrzymuje produkty idealnie „uszyte” dla siebie, 
bez potrzeby późniejszej modyfikacji we własnym zakresie 


