
CATÁLOGO
DE PRODUTOS
Redes de Proteção

FABRICADO NO BRASIL



As redes de proteção equiplex® para janelas e 
sacadas são as únicas com a fita de autenticidade
incorporada na rede, o que garante sua procedência

• Produzidas em polietileno 100% virgem em fios torcidos com nó,
  para maior resistência

• Contêm aditivo anti-UV, para maior durabilidade ante a ação
  dos raios ultravioleta

• Contêm aditivo suíço antioxidante, que retarda
  o envelhecimento da rede

• Não conduzem eletricidade, não oxidam e não absorvem água
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• Garantia de 3 anos

• Fabricadas sob a supervisão de técnicos 
   especializados em polímeros

• Fardos apropriados para corte e instalação sob medida

• Variedade de cores

• A única que atende 100% aos requisitos
  da norma brasileira ABNT NBR 16046



Janelas, sacadas, escadas, piscinas,
antipássaros e playgrounds



*Disponíveis também em fardos de 25 m de comprimento 7 x 17,5 (122,5m²) 



Redes de proteção para
pets e crianças (Pets & Kids)



Pets & Kids
Um produto exclusivo e feito sob medida para a segurança de pets e crianças.
Além de todos os benefícios das redes equiplex®, este modelo em particular apresenta:

• Redes mais fechadas que
  dificultam a mordida do seu pet

• Fio mais fino para uma
  aparência mais discreta

• Resistente e segura para
  a proteção das crianças



Campos e quadras esportivas





Golf -“Driving Range”
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Aplicações industriais





Construção civil





Antipássaros | Divisões internas
Redes para aviários





Cordas para instalação de redes 
de proteção equiplex®





Tela mosquiteiro
de fibra de vidro



Tela mosquiteiro de fibra de vidro
Oferece máxima e duradoura proteção contra todos os tipos de insetos, é de fácil instalação,
além de possuir uma aparência agradável, possui uma ampla variedade de aplicações,
com janelas, portas e outros, mantém um nível adequado de circulação do ar e visibilidade
e contém antichama.



Acessórios para instalação
de redes de proteção equiplex®

Bucha Gancho

*Venda disponível somente para SP



Contato

redesequiplex.com.br
Equipesca Indústria
e Comércio Ltda. | SP - Brasil

+55 19 3708.9000 | 0800.9701899

equiplex@equipesca.com.br

Campinas, SP - Brasil

@redesequiplex

Rede de proteção Equiplex


