
autosiatki.plOferta
SIATKI DOCISKAJĄCE - NA PODŁOGĘ

Siatka dociskająca to niezastąpione rozwiązanie zabezpieczające bagaż. W większości

bagażników panuje bałagan, jednak autosiatka sprawi, że bagaże nigdy nie sprawią 

kłopotów. Niewielkie drobiazgi jak i kilka pokaźnych toreb z zakupami unieruchomi siatka 

bagażowa. Stała wielkość oczka siatki pozwala utrzymać drobne produkty,

natomiast guma wpleciona w obwodzie umożliwia szeroką regulację.

Oferujemy siatkę z karabińczykami lub haczykami. Szybki montaż jest niezwykle prosty.

Autosiatka to profesjonalny produkt - zastosowaliśmy w niej siatkę polipropylenową

o podwyższonej wytrzymałości posiadającą atest niepalności. Setki klientów 

potwierdza jej przydatność.

Jesteśmy firmą oferującą od wielu lat szeroki asortyment siatek do bagażnika. Służymy 

profesjonalną pomocą i doradztwem przy doborze najlepszego rozwiązania.

zadowolonych 

Oczko 10x10

Siatka z karabińczykiem Siatka z haczykiem

Więcej przykładów zastosowań i zdjęć na stronie
www.autosiatki.pl/siatki-w-bagazniku.html

Oczko 4,5x4,5

Autosiatka:

- zachowuje porządek,

- podwyższa bezpieczeństwo,

- zapewnia wygodę.

www.autosiatki.pl
www.autosiatki.pl/siatki-w-bagazniku.html


SIATKA KIESZEŃ I PŁOTEK MOCOWANA NA RZEP

Płotki i kieszenie mocowane na rzep do tapicerki są najprostszym rozwiązaniem w przypadku 
braku zaczepów w bagażniku.

Dostępne w bardzo szerokiej gamie rozmiarów, przystosowane do każdego bagażnika,
łatwe w montażu i demontażu cieszą się niesłabnącą popularnością.

Kieszenie i płotki są nieocenione również w kabinie pasażerskiej – na tunelu, oparciu fotela
– wszędzie tam gdzie trzyma się rzep.

Więcej przykładów zastosowań i zdjęć na stronie
www.autosiatki.pl/siatki-rzepowe.html

Kieszeń oczko 4,5x4,5 Kieszeń oczko 2x2 Kieszeń dzielona

Kieszeń LUX

Płotek LUXPłotek oczko 4,5x4,5 Płotek oczko 2x2

Kieszeń dzielona

www.autosiatki.pl/siatki-rzepowe.html


TORBY

Torby mają szerokie zastosowanie w samochodzie. Mogą zostać użyte wszędzie tam gdzie 
dostępne są zaczepy umożliwiające montaż.

Łatwy montaż w przestrzeni bagażowej do zagłówków tylnych foteli.

Torba może służyć też jako siatka grodziowa oddzielająca przestrzeń bagażową od kabiny 
pasażerskiej.

Torby występują w kilku odmianach - do bagażnika, między siedzenia, za oparcie fotela.

Więcej przykładów zastosowań i zdjęć na stronie
www.autosiatki.pl/siatki-w-bagazniku.html

www.autosiatki.pl/siatki-w-bagazniku.html


Siatki o wysokiej wytrzymałości możesz kupić w dowolnym rozmiarze. Dostępne w kolorach: 
czarny, biały, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski oraz w wersji czterokolorowej.

Przy zakupie większej ilości proponujemy atrakcyjne ceny.

Oto przykłady jak dotychczas używali jej nasi Klienci: zabezpieczenie/osłonięcie schodów przed 
dzieckiem, siatka na oczko wodne, siatka zabezpieczająca przed ptakami na balkon lub na 
okna, siatka na suchy basen, zabezpieczenie w salach gimnastycznych i innych obiektach 
sportowych, korty tenisowe, ogradzanie boiska, maskowanie sufitu, siatka na antresolę.

Więcej przykładów zastosowań i zdjęć na stronie
www.autosiatki.pl/siatka-zastosowania.html

Zapraszamy na zakupy do naszego
sklepu internetowego pod adresem
www.sklep.autosiatki.pl

Auto-Motor
Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku 2
(róg Piotrkowskiej)

Telefon: (42) 632 57 21
Telefon: 0 531 77 88 11
Fax: (42) 630 06 84
Email: sklep@autosiatki.pl

www.autosiatki.pl
www.sklep.autosiatki.pl
www.dlamysliwego.pl
www.facebook.com/Autosiatki

SIATKI SPORTOWE, OCHRONNE, NA SCHODY

SKLEP INTERNETOWY KONTAKT

Siatka na kaskSiatka w boxie Siatka na ptaki

Siatka czterokolorowaBramka na schody

www.sklep.autosiatki.pl
www.sklep.autosiatki.pl
www.autosiatki.pl
www.sklep.autosiatki.pl
www.dlamysliwego.pl
www.facebook.com/Autosiatki
www.autosiatki.pl/siatka-zastosowania.html
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