
Katalog siatek 
wędliniarskich



Siatki wędliniarskie

Podział siatek 

Siatki imitują ręczne wiązanie oraz nadają tradycyjny, estetyczny wygląd wyrobom goto-
wym.Są wykorzystywane do pakowania wyrobów wędliniarskich surowych, gotowanych, wę-
dzonych i pieczonych (w szczególności do szynek, polędwic, baleronów) a także do serów. Siatki 
produkowane są w kilkunastu wersjach w zależności od ilości oczek, siły ścisku oraz wytrzymało-
ści termicznej. W ofercie posiadamy siatki rzadkie, zagęszczane, string i łatwozdejmowalne.

Dla klientów, którzy chcą w innowacyjny sposób zwrócić uwagę konsumentów na swoje produkty 
mamy w ofercie tasiemki na siatki, które wpływają dodatnio na identyfikację produktu w ladzie 
chłodniczej.

Elastyczne

Standard: szerokie zastosowanie
Tradycja: produkty wiejskie 
Domowa: wędzonki tradycyjne
Żyłka: oryginalny efekt spirali
Włoska: a’la tradycyjne włoskie siatki
Ozdobna: mocno wyróżniające się w ladzie

Nieelastyczne (ozdobne)

Romb: kształt rombu, wędzonki
Sześciokąt: kształt plastra miodu 
Prostokąt: imitacja ręcznego wiązania
Trójkąt: oczka w kształcie latawca
Z uszami: do ekspozycji i podwieszania 



Siatki elastyczne / Linia Standard

Specyfikacja

Nazwa linii Standard

Kaliber (mm) od 100 do 260

Liczba oczek na obwodzie od 16 do 48

Wielkość oczka S, M, L, XL

Kolory

Linia Standard to najbardziej popularne rodzaje siatek, o szerokim zastosowaniu. W tej linii  
wyróżniamy kilka rodzajów siatek: zagęszczone, ze stałą liczbą oczek, rzadko oczkowane,  
łatwozdejmowalne oraz wzmocnione. Każda z nich jest dopasowana do określonej grupy  
produktów.

Siatka zagęszczona

biała czerwona biało
czerwona

juta
(natural)

czarna

Siatka rzadko oczkowana



Specyfikacja

Nazwa linii Tradycja

Kaliber (mm) od 120 do 240

Liczba oczek na obwodzie od 8 do 16

Wielkość oczka XL, XL2, XL4

Kolory

Linia Tradycja dedykowana jest produktom o wiejskim, klasycznym charakterze. 
Siatki tej linii imitują ręczne wiązanie oraz nadają tradycyjny wygląd wyrobom gotowym.

biała biało
czerwona

Siatki elastyczne / Linia Tradycja

juta



Specyfikacja

Nazwa linii Domowa

Kaliber (mm) od 120 do 200

Liczba oczek na obwodzie od 4 do 10

Wielkość oczka XL, XL2, XL4

Kolory

Elastyczna siatka wędliniarska Domowa wykorzystywana jest przede wszystkim do pakowania  
tradycyjnych wędzonek. Główną zaletą siatki jest jej budowa, która pozwala na eliminację procesów 
ręcznego wiązania lub wiązania maszynowego. Do aplikacji siatki pomocna jest tuba aplikacyjna.

biała

Siatki elastyczne / Linia Domowa



Specyfikacja

Nazwa linii Żyłka

Kaliber (mm) od 100 do 200

Liczba oczek na obwodzie od 4 do 24

Wielkość oczka M, L, XL, XL2

Kolory

Siatka wędliniarska z żyłką charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i nadaje orygi-
nalny wygląd gotowemu produktowi (efekt spirali). Znajduje zastosowanie przy wędlinach bloko-
wych i wędzonkach. 

biała

Siatki elastyczne / Linia Żyłka



Specyfikacja

Nazwa linii Włoska

Kaliber (mm) od 120 do 280

Liczba oczek na obwodzie od 12 do 28

Wielkość oczka M, L, XL

Kolory

Siatka charakteryzuje się tradycyjnym południowym wyglądem, na wzór siatek stosowanych od 
wieków we włoskim przemyśle mięsnym.

kremowo-czerwony

Siatki elastyczne / Linia Włoska



Specyfikacja

Nazwa linii Ozdobna

Kaliber (mm) od 100 do 260

Liczba oczek na obwodzie od 8 do 48

Wielkość oczka S, M, L, XL, XL2, XL4

Kolory

W linii Ozdobna zebraliśmy siatki, które przez swoją budowę wizualnie wyróżniają produkt  
w ladzie. Są to siatki w kształcie heksaogonu lub rombu, siatki różnokolorowe (3 kolory z palety 
do wyboru: biały, czerwony, żółty, czarny, pomarańczowy, zielony) czy posiadające zadrukowaną 
tasiemkę umożliwiającą czytelną i jednoznaczną identyfikację producenta i marki produktu.  

biały czarnyczerwony różno
kolorowe

juta

Siatki elastyczne / Linia Ozdobna

Siatka ozdobna różno kolorowa (3 kol. do wyboru) Siatka ozdobna „plaster miodu”



Specyfikacja

Nazwa linii Trójkąt

Kaliber (mm) od 30 do 300

Liczba oczek na obwodzie od 4 do 54

Wielkość oczka zależy od liczby oczek

Kolory

Trójkąt to rodzaj siatki nieelastycznej ozdobnej o oczkach w kształcie „latawca”

biała czarny kremowyczerwony juta

Siatki nieelastyczne / Linia Trójkąt



Specyfikacja

Nazwa linii Romb

Kaliber (mm) od 30 do 300

Liczba oczek na obwodzie od 4 do 54

Wielkość oczka zależy od liczby oczek

Kolory

Rodzaj nieelastycznej, ozdobnej siatki o oczkach w kształcie rombu. Nadaje ciekawy, tradycyjny 
wygląd podkreślając charakter wędzonek. 

Siatki nieelastyczne / Linia Romb

biała juta



Specyfikacja

Nazwa linii Sześciokąt

Kaliber (mm) od 60 do 300

Liczba oczek na obwodzie od 4 do 54

Wielkość oczka S, M, L, XL

Kolory

Rodzaj siatki nieelastycznej ozdobnej o oczkach w kształcie plastra miodu.

biała

Siatki nieelastyczne / Linia Sześciokąt

juta



Specyfikacja

Nazwa linii Prostokąt

Kaliber (mm) od 40 do 90

Liczba oczek na obwodzie 4

Wielkość oczka XL, XL2, XL4

Kolory

Siatki z tej linii imitują ręczne wiązanie, charakterystyczne dla niskonakładowych wyrobów  
wiejskich. Duże, luźno zagęszczone oczka dodatkowo imitują ręczną produkcję. 

biała

Siatki nieelastyczne / Prostokąt



Specyfikacja

Nazwa linii Z uszami

Rozmiary siatki 
(długość w mm)

mała 42 mm, średnia 66 
mm, duża 70 mm

Liczba oczek na obwodzie -

Wielkość oczka -

Kolory

Siatka dla wyrobów jednomięsniowych nie wymagających formowania, wędzonych oraz długo-
dojrzewających. Pozwala na oryginalną ekspozycję wędzonek w formie wiszącej. Bardzo dobrze 
sprawdza się w całym procesie produkcji tradycyjnych wyrobów dojrzewających: speck czy  
szynki typu szwarcwaldzkiego. Łatwa w ściąganiu i wytrzymała, utrzymuje wagę nawet do 9 kg.

biała

Siatki nieelastyczne / Z uszami



Nazwa Kategoria Linia 

Mas-net 120/24/S STANDARD biała ELASTYCZNA STANDARD

Mas-net 130/12/M ROMB biała NIEELASTYCZNA ROMB

14/10/9 G-3 PE biała string siatka na szynkę ELASTYCZNA TRADYCJA

14/28/3/E czerwona siatka na szynkę ELASTYCZNA STANDARD

14/7/5/cb/z soft biała siatka na szynkę ELASTYCZNA ŻYŁKA

Mas-net 140/28/S STANDARD biała ELASTYCZNA STANDARD

15/4/7 TSN G-2 biała MODEL B1 siatka na szynkę ELASTYCZNA DOMOWA

Mas-net 150/9/XL2 tradycyjna biało-czerwona ELASTYCZNA TRADYCJA

Mas-net 160/16/M STANDARD biała ELASTYCZNA STANDARD

Mas-net 160/32/M STANDARD biało-czerwona ELASTYCZNA STANDARD

Mas-net 160/32/M STANDARD biała ELASTYCZNA STANDARD

Mas-net 180/10/XL4 TRADYCJA biała ELASTYCZNA TRADYCJA

Mas-net 180/36/M STANDARD biała ELASTYCZNA STANDARD

Mas-net 180/48/L standard biała ELASTYCZNA STANDARD

180/9 BIG-NET biało-czerwona siatka na szynkę ELASTYCZNA TRADYCJA

Mas-net 200/20/M STANDARD biała ELASTYCZNA STANDARD

Mas-net 200/24/L standard biała ELASTYCZNA STANDARD

Mas-net 220/24/L standard biała ELASTYCZNA STANDARD

Mas-net 240/10/M LS TRADYCJA biała ELASTYCZNA TRADYCJA

26/3/E SOFT (x2) biała (kaliber 220mm) siatka na szynkę ELASTYCZNA STANDARD

26/3/EB (HKL) biało - czerwona siatka na szynkę ELASTYCZNA STANDARD

26/3/E SOFT (X2)  JUTA  (kaliber 220mm) siatka na szynkę ELASTYCZNA STANDARD

Tabeli dostępności siatek
Stan na 29.04.2022

Kaliber 120 mm
(maks. szerokość)

Ilość oczek
na obwodzie siatki

Rozmiar
oczka

120 / 24 / S

Rozmiar oczka Ilość węzełków między gumkami

S    (mały) 2

M   (średni) 3

L    (duży) 4

XL (b. duży) 5

XL 2 (b. duży +) (XL+2) = 7

XL 4 (b. duży ++) (XL+4) = 9

Oznaczenie parametrów siatek


