
Plase CRITEX
Plasele sunt produse în Romania de către compania CRILELMAR SRL 

utilizând materii prime și aditivi de la cei mai reputați producători 

Quality
100%

Protecție 
UV

Calitate
superioarăReciclabil

PLASA CRITEX  
ANTIINSECTE

PLASA CRITEX  
CEMENT

PLASA CRITEX 
UMBRIRE/GRINDINA

PLASA CRITEX 
SUPORT PLANTE

PLASA CRITEX  
GARD

PLASA CRITEX 
PROTECT

Caracteristici
• Ochi: 2x2 mm
• Rola: 1. 2 m x25 ml 
Caracteristici
• Culori: alb, gri, maron.              
• Material: polietilena(PE) adi-

tivata UV. 
• Durată de viață indelungată. 
• Barieră foarte mare, dar per-

meabilă la aer, apă și lumină. 
• Rezistă agenților atmosferici. 
• Sistem integrat de protecție. 

Utilizare: Plasa CRITEX ANTIINSEC-
TE o plasa confectionata din polie-
tilena, foarte rezistenta si usoara. 
Are o structura formata din ochiuri 
cu laturi egale care nu se desira si 
nu se deformeaza. Plasa poate fi 
utilizata pentru ferestre si usi re-
zolvand astfel problema tantarilor, 
mustelor fara folosire insecticidelor 
si asigurand astfel aerisirea locuin-
telor pe toata durata zilei si a noptii. 

Dimensiuni 
• Ochi: 50x50 mm
• Pachet: 1,2m x 25ml / 2m x 25ml
Caracteristici 
• Dimensiuni ochi: 150x150 

mm
• Dimensiuni pachet: 2mx5ml / 

2mx10ml
• Culori: verde, maro. 
• Material: polietilena (PE) adi-

tivata UV
• Durata de viata indelungata.
Utilizare: Plasa suport CRITEX 
este plasa confectionata din po-
lietilena aditivata, usoara rezis-
tenta la intemperii si raze solare. 
Este usor de montat si este folosi-
ta in legumicultura si horticultura 
ca suport pentru plante si legu-
me. 

Caracteristici 
• Dimensiuni ochi: 3x3 mm
• Dimensiuni rola: 2 m x 25 ml
• Culori: gri, maron, verde tu-

borg. 
• Material: polietilena(PE) adi-

tivata UV
• Durata de viata indelungata 
• Apăra culturile fără pesticide
• Rezistă agenților atmosferici
• Sistem integrat de protecție

Utilizare: Plasa CRITEX UMBRIRE/
GRINDINA o plasa confectionata 
din polietilena, foarte rezistenta 
si usoara. Are o structura forma-
ta din ochiuri cu laturi egale care 
nu se desira si nu se deformeaza. 
Plasa este utilizata si pentru pro-
tectia diferitelor culturi agricole 
(afine, zmeura, vita de vie, etc) 
impotriva pasarilor, grindinii pre-
cum si la umbrire. 

PERMEABIL ANTIINSECTE GARANȚIE

3
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Dimensiuni
• Ochi: 40 x 60 mm 
• Rola: 1.2 m x 25 ml
• Ochi: 50 x 60 mm 
• Rola: 2 m x 25 ml
Caracteristici 
• Culoare: negru, gri (la co-

manda se pot executa si 
alte culori).

• Material: polietilena (PE) 
aditivata

• Nu permite migrarea ci-
mentului in timpul turnarii 
avand astfel o foarte buna 
rezistenta in timp

• Asigura o armare tridi-
mensionala in toata masa 
amestecurilor, betoane 
sau mortare;

• Elimina crapaturile si fisu-
rile datorate tensiunilor si 
contractiilor, acestea fiind 
generatoare de rupere;

• Alternativa la plasa metali-

ca sudata
• Costuri extraordinar de re-

duse

Aplicatii: Plasa turnare CRI-
TEX CEMENT este o plasa 
dedicata turnarilor de supra-
fete betonate: alei, pavaje, 
drumuri. Este o plasa din po-
lietilenă pentru armarea șape-
lor, având rolul de a împiedica 
fisurarea cimentului. 
• Sape pentru pardoseli in-

dustriale si civile, monos-
trat si multistrat, cu grosi-
mea de maxim 4 cm.

• Sape pentru pardoseli 
flotante sau incalzire prin 
pardoseala;

• Strat continuu de sapa 
pentru suprafete mari (Sali 
de sport, terenuri sportive, 
parcari, rampe de acces, 
scari, trotuare, etc.);

Dimensiuni
• Ochi: 45 x 55 mm
• Rolă: 1.5 m x 25 ml 
• Ochi: 45 x 55 mm
• Rolă: 1.7 m x 25 ml
Caracteristici 
• Culori: verde tuborg, por-

tocaliu, gri sau alte culori 
la comanda. 

• Material: polietilenă (PE) 
aditivată UV.

• Durată de viața îndelunga-
tă, nu ruginește. 

• Se poate monta si demon-
ta usor

Utilizare: Plasa de protecție 
și împrejmuire CRITEX GARD 
este o plasă confecționată din 
polietilenă aditivată, usoară, 
rezistentă la intemperii și raze 
solare cu o foarte bună rezis-
tență la tracțiune și presiune. 
Este ușor de montat și poate fi 
folosită în foarte multe aplica-
ții cum ar fi: 
• împrejmuiri de proprie-

tate, împrejmuire păsări, 
terenuri de sport, spații de 
joacă

• împrejmuiri ale razelor de 
lucru și a șantierelor; îndi-
guiri, surpări de teren

• suport pentru plante căță-
rătoare. 

Dimensiuni
• Ochi: 8 x 16mm
• Rola: 1,2mx25ml / 2mx25ml
• Ochi: 10 x 20mm
• Rola: 1,2mx25ml / 2mx25ml
Caracteristici 
• Culori: verde tuborg, por-

tocaliu, verde deschis; la co-
manda se pot realiza si alte 
culori. 

• Material: polietilena (PE) de 
inalta densitate aditivata UV. 

• Durata de viata indelungata, 
nu rugineste, se curata usor 
cu apa si detergent. 

• Se poate monta si demonta 
usor

Utilizare: 
• confectionarea de garduri, tarcuri si 

custi pentru animale mici, la inchiderea 
locurilor de joaca imprejmuire pasari

• imprejmuiri ale razelor de lu-
cru ale santierelor, 

• semnalizarea lucrarilor, delimitan-
du-le de-a lungul arterelor rutiere

• protectiea pomilor impotriva 
rozatoarelor. 

• protectia jgheaburilor impotri-
va cuiburilor de pasari, impotri-
va depunerii de frunze permi-
tand curatare usoara a acestora, 
asigura drenarea jgheaburilor. 

• In domeniul infrastructurilor rutiere 
pentru a preveni formarea de zapada pe 
drumuri, cai ferate, piste la aeroporturi. 

Garantie nelimitata, durata de viata indelungata
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