
Saudzīgai izbēgušo dzīvnieku notveršanai

Palīgnožogojuma plāksne 
un stūra pajumte 



Palīgnožogojuma plāksne uzstādīta pie vārtiem

Palīgnožogojuma plāksne –
saudzīgai izbēgušo dzīvnieku notveršanai

Ātra un vienkārša plāksnes uzstādīšana / ierakšana zemē Ūdeļu lamatas novietotas pie plāksnes

Pielietojums
Palīgnožogojuma plāksne ir paredzēta izbēgušu 
ūdeļu notveršanai ūdeļu audzētavās. Plāksni 
novieto pirms vārtiem pie žoga, lai novirzītu 
izbēgušās ūdeles uz izvietotajām lamatām. 

Konstrukcija
Palīgnožogojuma  plāksne ir izgatavota ar atlokiem 
augšā un apakšā, lai to ērti nostiprinātu zemē.
 

Kompozītmateriāls
Palīgnožogojuma plāksne ir izgatavota no 
kompozītmateriāla, kas nodrošina to ar daudzām 
unikālām īpašībām, piemēram, noturību pret 
koroziju un ķīmisku iedarbību, nelielu svaru un ilgu 
kalpošanas laiku.

Izmēri
Garums: 1200 mm
Platums: 85 mm
Augstums: 1000 mm 



Stūra pajumti novieto žogu iekšējos stūros un iekštelpās. 
Ūdeļu lamatas novieto tuvu caurumam pajumtes stūrī, lai 
novirzītu izbēgušo ūdeli uz lamatām.

Stūra pajumte –
pasargā no nelabvēlīgiem laika apstākļiem

Pielietojums
Stūra pajumte ir paredzēta izbēgušu ūdeļu 
notveršanai ūdeļu audzētavās. To novieto žogu 
iekšējos stūros un iekštelpās. Meklējot patvērumu, 
ūdele dosies uz stūra caurumu un tiks novirzīta uz 
lamatām. Stūra pajumte kalpo arī kā patvērums no 
spēcīgas saules un lietus.  

Konstrukcija
Stūra pajumte ir izgatavota ar atloku apakšā, lai to 
ērti nostiprinātu zemē.

Kompozītmateriāls
Stūra pajumte ir izgatavota no kompozītmateriāla, 
kas nodrošina to ar daudzām unikālām īpašībām, 
piemēram, noturību pret koroziju un ķīmisku 
iedarbību,  nelielu svaru un ilgu kalpošanas laiku.

Izmēri
Garums: 1150 mm
Platums: 750 mm
Augstums: 830 mm 



Scan-Plast Latvia LSEZ SIA
Tirdzniecības birojs:
„Svari 3”, Grobiņas pagasts
Grobiņas novads, LV-3430
Latvija

Tālr.  (+371) 634 97 900
Fakss (+371) 634 97 901

sales@scan-plast.lv
www.scan-plast.lv

Scan-Plast
Scan-Plast jau daudzus gadus izstrādā, ražo un realizē tirgū kompozīt-
materiālu produktus, kas paredzēti plašam pielietojumam un 
visdažādākajām uzņēmējdarbības nozarēm.

Gadu gaitā uzkrātā pieredze un iegūtās zināšanas, apvienojumā ar 
kompozītmateriālu unikālajām īpašībām, nodrošina uzņēmuma 
piedāvājuma klāstu ar inovatīviem un konkurētspējīgiem produktiem, 
veidojot Scan-Plast par pievilcīgu piegādātāju un kompetentu 
sadarbības partneri.

Scan-Plast devīze SPĒKS – ELASTĪBA – IZTURĪBA ir attiecināma kā uz 
produktiem, tā arī uz uzņēmuma kultūru.

Kompozīts
Vārds „kompozīts” ir cēlies no latīņu vārda „componere”. 
Kompozītmateriāli tiek veidoti fiziskā (ne ķīmiskā) ceļā sasaistot divus 
vai vairākus izejmateriālus. Sasaistes ceļā jaunradītajam materiālam ir 
īpašas, pat izcilas īpašības - tādas kā spēks, elastība un izturība.

Kombinējot izejmateriālus (matrice, armējums, cietinātājs, piedevas) 

un to tehniskās īpašības, īpašā ražošanas procesā, ievērojot noteiktus 
ražošanas apstākļus, tiek palielināta izejmateriālu funkcionalitāte un 
to lietderīgās īpašības, kas tiek pārnestas un uzlabotas jaunradītajā 
kompozītmateriālā.

Daudzās jomās kompozītmateriāli ir aizstājuši tādus tradicionālus 
materiālus kā tērauds, koks un betons. Mūsdienās lidmašīnas, vilcieni, 
kuģi un tvertnes galvenokārt tiek ražoti no kompozītmateriāliem.
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