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Twój doradca

O wysokiej trwałości 
i wytrzymałości
Cechy te, potwierdzone 
atestami i badaniami, dają 
pewność naszym klientom,  
że kupują najlepszy produkt.

Estetycznie wykonana
Dokładamy wszelkich 
starań, aby siatki 
produkowane przez naszą 
firmę były projektowane 
z uwzględnieniem walorów 
estetycznych.

Odporna na warunki 
atmosferyczne
Zachowuje swoje właściwości 
i pierwotny wygląd przez 
długie lata użytkowania.

Ocynkowana lub alucynkowa
Powłoka cynkowa chroni stal przez 
wiele lat i nie wymaga konserwacji. 
Siatka niskoocynkowana idealnie 
nadaje się pod malowanie. Dodatek 
aluminium w drucie sprawia, że siatka 
posiada właściwości samoregenerujące 
w miejscach zgrzewu i przy drobnych 
uszkodzeniach.

Nierdzewna
Stal austenityczna, głównie o oznaczeniu 
1.4301, AISI 304. Gwarantuje odporność 
na korozję i wysokie temperatury 
oraz daje możliwość zastosowania 
w środowisku agresywnym.  
Ozdabia ją lśniący połysk.

Z drutu gołego
Druty ciągnione ze stali niskowęglowej, 
twarde stosujemy do produkcji mat 
zbrojeniowych, paneli i pojemników 
stalowych.
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U NAS JAKOŚĆ WYNIKA Z DOŚWIADCZENIA 

I PIETYZMU WYKONANIA

NASZA SIATKA



POLWIRE WAKNOR 

HISTORIA FIRMY
ZA CO NAS CENIĄ 

NASI KLIENCI
Historia Polwire Waknor rozpoczyna się w 2012 roku. 
Młoda, ambitna kadra chłopaków zaczyna przygodę 
z maszynami zgrzewającymi siatkę. 

Lata praktyki sprawiły, że dziś operatorzy dbają o każdy 
szczegół produkowanej siatki. Dostawców mamy 
pewnych, drut bardzo dobrej jakości, a oferowane 
przez nas produkty znajdują zastosowanie w wielu 
gospodarstwach domowych, firmach i nie tylko. Naszą 
siatką ogrodzisz teren, zabezpieczysz uprawy, zbudujesz 
z niej piękne woliery i klatki dla zwierząt. 

A na co dzień profesjonalna i uśmiechnięta obsługa 
klienta służy fachowym doradztwem w doborze 
właściwego produktu. 

Poznaj nas :)

Piotr Spychała, Woliera

Firma Polwire Waknor jest godna 
zaufania. Cechuje ją uśmiechnięta 
obsługa klienta i konkurencyjna 
cena. Klienci chwalą wysoką jakość 
siatki, z której wykonuję woliery 
dla ptaków. Klienci chętnie do 
mnie wracają, a ja dzięki temu 
z przyjemnością współpracuję 
z Firmą Polwire. Polecam w 100% :)

Marek Jankiewicz, SIATMAR

Firma Polwire zawsze rzetelnie 
wywiązywała się z uzgodnionych 
warunków współpracy i terminowo 
dostarczała zamówione towary. 
Kontakt i obsługa klienta stoją na 
bardzo wysokim poziomie. W pilnych 
sytuacjach zawsze mogliśmy liczyć 
na szybką odpowiedź i działanie.

Leszek Borysiak

Z usług Polwire Waknor skorzystał Poznański 
Związek Hodowców Gołębi Rasowych 
i Drobiu Ozdobnego oraz Polski Klub Pawika. 
Ich doradztwo, doświadczenie w branży, solidne
wykonanie oraz bardzo przystępna cena, 
pozwoliła nam w krótkim termie na pozyskanie 
klatek dla gołębi. Drogi hodowco, skorzystaj 
z ich oferty, a zapewne będziesz zadowolony.

Krzysztof Kiełbasa, KONSPORT

Atutem firmy Polwire jest dobry kontakt z Klientem. 
Siatki zgrzewane są wykonywane solidnie. Z wielką 
przyjemnością rekomenduję firmę jako profesjonalną, 
uczciwą i godną zaufania.

ZPM Biernacki

Pragniemy poinformować, 
iż Firma Polwire Waknor jest 
naszym zaufanym usługodawcą. 
Jest wiarygodna, dyspozycyjna, 
z dużym doświadczeniem. Posiada 
wykwalifikowaną kadrę oraz potencjał 
techniczny do realizacji powierzonych 
zadań. Polecamy tę firmę jako 
rzetelnego partnera biznesowego.

METMESH

Współpracujemy z firmą Polwire 
Waknor od wielu lat, wzorcowo, 
w duchu wzajemnego zrozumienia, 
z korzyścią dla obu stron. Jakość 
i powtarzalność produktów Polwire 
Waknor zawsze była atutem na 
konkurencyjnym i wymagającym rynku 
wyrobów stalowych.

Ryszard Bródka

Zakupiłem woliery Polwire Waknor dla ptaków 
egzotycznych. Woliery wykonano z pietyzmem, dbając 
jednocześnie o ich funkcjonalność. Będąc osobą 
fizyczną, jestem bardzo zadowolony i polecam firmę 
Polwire Waknor potencjalnym nabywcom.

Atlant JB

Polwire Waknor to firma 
rodzima, której można 
powierzać produkcję z pełnym 
zaufaniem. Jesteśmy klientem 
od ponad roku i zamawialiśmy 
najróżniejsze wyroby - nigdy 
nie było najmniejszych 
problemów. Życzmy sobie, 
aby takich firm, jak Polwire 
Waknor, było coraz więcej.



SIATKA ZGRZEWANA 

W ROLKACH
O PRODUKCIE
Podczas wytwarzania siatki korzystamy z drutów gołych, 
ocynkowanych, alucynkowych i nierdzewnych. Druty gołe 
to głównie druty ciągnione ze stali niskowęglowej, twarde.  
Stosujemy też druty stalowe nisko- (min. 40 g Zn/m2) 
i wysokoocynkowane (nawet 245 g Zn/m2). Alucynki 
stosujemy w gramaturach 115-245 g Zn/m2 w proporcjach 
95% Zn i 5% Al lub 90% Zn i 10% Al.

PRZEZNACZENIE
Siatka w rolkach jest produktem wykorzystywanym 
wielorako i w różnych dziedzinach: do produkcji klatek 
i wolier, do ochrony drzew owocowych lub plantacji 
innych roślin, do zabezpieczania terenu przed dziką 
zwierzyną, do budowy krat w oknach budynków 
inwentarskich, do produkcji mat zbrojeniowych. Siatki ze 
stali nierdzewnej wykorzystuje się zarówno do budowy 
konstrukcji w miejscach narażonych na skrajnie trudne 
warunki atmosferyczne, jak i w przemyśle spożywczym, 
np. do smażenia pączków.

SIATKA ROLNICZA
Specjalnym rodzajem siatki jest siatka rolnicza 
o wyjątkowym układzie drutów poziomych, przez co 
uzyskuje się oka o różnych rozmiarach na różnych 
wysokościach. 

Schemat konstrukcji siatki

Rodzaje powłoki

∅∅ drutu w mm
1,6 (2,0); 2,0 (2,0); 2,0 (2,5)
w nawiasie podano ∅∅ drutu brzegowego

Rozmiar
Produkujemy siatkę o rozmiarze 160/23/13:

160  – wysokość w cm
23 – liczba drutów poziomych
13  – odległość między drutami pionowymi w cm

SIATKA STANDARD
Schemat konstrukcji siatki

Rodzaje powłoki

∅∅ drutu w mm
1,6; 2,0; 2,5

Rozmiary pojedynczego oka siatki 
(AxB) w cm

Długość siatki w rolce
Najczęściej 15, 20, 25, 50 lub nawet 100 mb.

goły Zn i ZnAl INOX
2x2 2x2 3,81x3,81 2x2

2,5x2,5 2x5 5x5 2,5x2,5

3x3 2x8 5,08x1,27 2,54x2,54

4x4 2x10 5,08x2,54 2,54x3,81

5x5 2,5x1,5 5,08x3,81 5x5

10x10 2,5x2,5 7,62x2
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SIATKA ZGRZEWANA 

W PANELACH
O PRODUKCIE
Siatka zgrzewana w panelach podobnie jak siatka 
w rolkach łączy stalowe druty o dobranej odpowiednio 
do potrzeb klienta średnicy w oka. Podczas wytwarzania 
siatki korzystamy z drutów gołych, ocynkowanych, 
alucynkowych i nierdzewnych. Druty gołe to głównie 
druty ciągnione ze stali niskowęglowej, twarde. 
Stosujemy też druty stalowe nisko- (min. 40 g Zn/
m2) i wysokoocynkowane (nawet 245 g Zn/m2). 
Alucynki stosujemy w gramaturach 115 - 245 g Zn/m2 
w proporcjach 95% Zn i 5% Al lub 90% Zn i 10% Al.  
Gotowa siatka cięta jest w panele o określonych 
przez klienta wymiarach.

PRZEZNACZENIE
Siatka w panelach świetnie nadaje się do konstruowania 
klatek i wolier, do budowania małej architektury 
ogrodowej czy dzielenia przeróżnej wielkości przestrzeni. 
Stanowi także asumpt do realizowania wielu pomysłów, 
nawet szalonych.

ROZMIARY PANELI

Inne rozmiary
Na specjalne życzenie możemy wykonać panele 
w innych wymiarach przy założeniu, że jeden 
z wymiarów nie może przekraczać 160 cm, 
a drugi wymiar może mieć max 300 cm.

PARAMETRY SIATKI
Schemat konstrukcji siatki

Rodzaje powłoki

∅∅ drutu w mm
3,0; 3,8; 4,0

Rozmiary pojedynczego oka siatki 
(AxB) w cm

goły Zn, ZnAl i INOX
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4x4 4x4
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OGRODZENIE 

PANELOWE 3D
O PRODUKCIE
Ogrodzenia panelowe 3D wykonujemy na tych samych 
urządzeniach, co doskonale znane ze swej jakości 
i trwałości siatki. Estetycznym elementem paneli 
ogrodzeniowych są specjalne gięcia drutu zwiększające 
sztywność. Oko panelu ma wymiary 20x5 cm.  
Do wykonania paneli używamy drutu Zn lub ZnAl i dla 
obu rodzajów drutu proponujemy również wykończenie 
w postaci malowania proszkowego. Możliwe jest też 
wykonanie paneli z drutu gołego lub INOX.

PRZEZNACZENIE
Ogrodzenia panelowe 3D to komfort, kolor, konkret. 
Estetyczne i lekkie, pozostające w symbiozie z naturą 
panele można wykorzystać do ogrodzenia posesji domu, 
firmy, czy każdej innej przestrzeni. Ogrodzenia panelowe 
3D to stalowa trwałość w dobrym stylu.

PARAMETRY SIATKI
Rodzaje powłoki

∅∅ drutu w mm
3,0; 3,8; 4,0

Rozmiar pojedynczego oka siatki w cm
20x5

Kolory wykończenia w malowaniu 
proszkowym
Na życzenie klienta wykończenie może mieć 
dowolny kolor z palety RAL. Najczęściej jednak 
wykańczamy nasze panele w poniższych 
kolorach:

ROZMIARY PANELI
1030x2500 mm

1530x2500 mm

RAL 6005 (zielony)

RAL 9005 (czarny)

RAL 7016 (antracytowy)

RAL 4002 (bordowy)

RAL 5015 (niebieski)

RAL 1016 (żółty)
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DLA PRZEGRÓD I MAŁEJ 
ARCHITEKTURY OGRODOWEJ 

GABIONY

O PRODUKCIE
Gabiony z drutu stalowego znakomicie nadają się 
do tworzenia małej architektury ogrodowej, gdyż po 
pierwsze są naturalne (wypełniane materiałem skalnym), 
po drugie są trwałe i wreszcie po trzecie są bardzo 
estetyczne. Można z nich wykonać ogrodzenia, donice, 
ławki, stoły, murki oporowe, obudowy studni i wiele 
innych elementów ogrodu. 

Ogród z elementami małej architektury wykonanymi 
z gabionów przygotowanych pod konkretne zamówienie 
z drutu nierdzewnego, zgrzewanego na maszynach 
Polwire będzie prezentował się i oryginalnie, i elegancko.

Gabiony łączą w unikalny sposób estetyczny wygląd 
z funkcjonalną konstrukcją, a przy tym stanowią 
wyjątkowo ekonomiczne i trwałe rozwiązanie. 
Wykonujemy gabiony na życzenie klienta według 
opracowanych przez nas standardów lub według 
specjalnych wskazówek zleceniodawcy.

DLA PŁOTÓW I OGRODZEŃ 

FURTKI
O PRODUKCIE
Aby ogrodzenie nie tylko odgradzało od otaczającego 
świata, ale też umożliwiało z nim łączność, niezbędne 
są furtki. 

Wymiary
szerokość 100 cm
wysokość 103 lub 153 cm

AKCESORIA
Drut
Oprócz wyrobów z drutu możesz się u nas 
zaopatrzyć także w sam drut o żądanych przez Ciebie 
parametrach.

Słupki
Do budowy ogrodzeń będziesz potrzebował także 
słupków i te są u nas do nabycia w rozmaitych 
rozmiarach.

Obejmy
Jako niezbędne do skonstruowania ogrodzenia także 
są dostępne w naszym asortymencie.



DLA ZWIERZĄT 

KLATKI
O PRODUKCIE
Część zwierząt, którymi opiekuje się człowiek, stale lub 
przez jakiś czas przebywa w klatkach. Należą do nich 
gołębie i inne ptaki, króliki i inne ssaki oraz wiele innych 
zwierząt. Produkowane przez nas klatki są zarówno 
przyjazne zwierzętom, jak i trwałe oraz estetyczne. 

Klatki wykonujemy z dużą starannością z wysokiej 
jakości siatki zgrzewanej, charakteryzującej się świetną 
wytrzymałością i odpornością na czynniki atmosferyczne. 
Drut i wielkość ok dobierane są odpowiednio do gatunku 
zwierzęcia i oczekiwań hodowcy.

Klatki produkujemy od lat, więc możesz zaufać nam 
zarówno w kwestii jakości, jak również fachowego 
doradztwa.

Poznański Związek Hodowców Gołębi 
Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Ujmując naszą ocenę w kilku słowach, z całkowitą 
odpowiedzialnością stwierdzamy: złożone przez
Związek zamówienie na wykonanie 1200 klatek 
wystawowych (prezentacja gołębi), zrealizowano
w terminie, zachowując dobrą jakość, estetykę 
i dbałość o powtarzalność wyrobu. Równie istotną
była przyzwoita cena.

RODZAJE KLATEK
Mała klatka

Duża klatka

ŻYWOŁAPKI
Czasami w naszym ogrodzie lub domu pojawiają 
się zwierzęta, które czynią szkody. Do odławiania 
takich intruzów posiadamy w ofercie duży wybór 
pułapek żywołownych na lisy, kuny, łasice, wydry, 
norki, ptaki oraz gryzonie. Pułapka nie zabija, nie 
łapie za kończyny ani nie wyrządza zwierzęciu 
żadnej krzywdy.

Żywołapki naszej firmy wykonane są z najwyższej 
jakości materiałów, a ich solidna konstrukcja 
zapewnia niezawodność działania na niemal 100%. 
Doskonale sprawdzają się na fermach zwierząt 
oraz w gospodarstwach domowych.


