
Kovové tkaniny sú kombináciou 
dvoch typov drôtov – osnovného a út-
kového. Kovové tkaniny sa používajú 
ako triediace sitá, pri osievaní malty 
resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako 
siete proti hmyzu a zvieratám. V sta-
vebníctve sa používajú na spevnenie 
betónov v rohoch a kútoch.

Kovové a rabicové tkaniny
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Tkaniny pre stavbárov



RETIC, s. r. o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady 

e-mail: retic@retic.sk
web: www.retic.sk

AREA METAL, s.r.o.  
Rovinka pri Bratislave

areametal@areametal.sk 

OR-METAL, s.r.o.
Námestovo

ormetal@ormetal.sk

R-METAL, s.r.o 
Košice 

rmetal@rmetal.sk

RETIC CZ, s.r.o. 
Benešov

reticcz@reticcz.cz

RETIC GARDURI, SRL. 
Sat Gheghie, Comuna Auseu, Judetul Bihor

garduri@retic.ro

RETIC GARDURI

Kovové tkaniny

Kovové tkaniny sa vyrábajú na člnkových tkacích stavoch zo žíhaného alebo pozinkovaného drôtu.
Šírka tkaniny je 100 cm, balenie v rolke je 10 m alebo 25 m. Používajú sa ako triediace sitá pri osievaní malty, resp. zeminy.
Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám.
V stavebníctve sa využívajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.
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Rabicové tkaniny

Rabicová tkanina sa skladá z dvoch typov drôtov – útkového a osnovného. Vyrába sa so spevneným okrajom, kde sa obidva kon-
ce útkového drôtu ovinú okolo okrajových osnovných drôtov. Rabicová tkanina sa vyrába v štandardnej šírke 100 cm, balenie 
je v rolkách s dĺžkou 50, resp. 25 m. Používa sa na vystužovanie a spevňovanie omietky pri stavbách a rekonštrukciách budov, 
výstuž do poterov a podláh, ale aj na vystuženie pri zatepľovaní budov.

Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Povrchová úprava

2,00 0,50 Fe, Zn

3,15 0,80 Fe, Zn

4,00 1,00 Fe, Zn

t - rozmer oka
d - priemer drôu

Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Povrchová úprava

16 x 16 0,80 Fe

t - rozmer oka
d - priemer drôu


