
 bezpieczne podtrzymanie roślin  
w fazie wzrostu i owocowania!

 trwałość mocowania i łatwość wiązania  
– szanujemy Twój czas i pieniądze!

Zaufały nam już tysiące polskich Sadowników.  
Dokonaj i Ty dobrego wyboru!

WĘŻYKI 
DO MOCOWANIA 

ROŚLIN



NAZWA ROZMIAR 
/WYDAJNOŚĆ OPIS DOSTĘPNE  

OPAKOWANIA ZASTOSOWANIE
MROZO 

-ODPORNOŚĆ  
I POZIOM UV

Wężyk PREMIUM 
sadowniczy

ø3,5 mm
~100 m/kg

•	 najwyższej jakości wężyk 
sadowniczy

•	 dzięki unikalnej, nowa-
torskiej formule surowca, 
posiada „pamięć kształtu”, 
tj. optymalną sprężystość 
w każdych warunkach 
pogodowych; umożliwia wią-
zanie już w temp. +10°C

•	 doskonała odporność na 
promieniowanie UV

•	 polecany do mocowania 
wierzchołków jabłoni

•	 wyjątkowo wygodne opa-
kowania: motki rozwijane 
od środka zwoju lub szpule 
ekonomiczne Combo

•	 nie zawiera metali ciężkich
•	 zgodny z normą REACH
•	 kolor pomarańczowy

motek
1,5 kg

sadownictwo, 
ogrodnictwo

(średnie i duże  
obciążenia)

-35°C

STABILIZACJA UV
WYŚMIENITA

opakowanie
4 x 1,5 kg

opakowanie
6 x 1,5 kg

opakowanie
6 x 1,5 kg 

z torbą
PREMIUM

szpula Combo 
9 kg

Wężyk PREMIUM 
szkółkarski

ø3 mm
~250 m/kg!

•	 posiada właściwości surowca 
identyczne z wężykiem sa-
downiczym PREMIUM

•	 kolor pomarańczowy lub 
zielony

motek 
1,5 kg

szkółkarstwo, 
ogrodnictwo 

(małe  
obciążenia)

-35°C

STABILIZACJA UV
WYŚMIENITA

Torba PREMIUM
•	 wykonana z doskonałej jakości płótna, wielorazowego użytku, ściągana u góry sznurkiem  

z zapinką

•	 wygodne umocowanie torby z wężykiem na biodrach pozwala zachować swobodę ruchów rąk i umożli-
wia odcięcie wężyka dopiero po zawiązaniu węzła – oszczędność wężyka

Wężyk ogrodniczy

ø2,5 mm
~110 m/kg

•	 elastyczny i trwały wężyk do 
zastosowań ogrodniczych

•	 dzięki zastosowaniu grubszej 
ścianki nadaje się do uniwer-
salnego mocowania roślin 
o różnym obciążeniu gałęzi

•	 małe opakowania umożliwia-
ją zastosowanie tego profe-
sjonalnego produktu w upra-
wach hobbystycznych

•	 nie zawiera metali ciężkich
•	 zgodny z normą REACH
•	 kolor ciemnozielony

motek:
•	 0,5 kg
•	 0,9 kg
•	 1,5 kg

ogrodnictwo

-25°C

STABILIZACJA UV
BARDZO DOBRA



Wężyk GREEN
szkółkarski

ø3 mm
~130 m/kg

•	 dzięki cieńszej ściance bar-
dzo wydajny i miękki  
w wiązaniu

•	 trwały
•	 nie zawiera metali ciężkich
•	 zgodny z normą REACH
•	 kolor jasnozielony

krążek:
•	 3 kg
•	 5 kg

szkółkarstwo, 
młode drzewka 

owocowe

-25°C

STABILIZACJA UV
BARDZO DOBRA

Wężyk ROSA ø3 mm => 
~140 m/kg
ø4 mm => 
~104 m/kg
ø5 mm =>  
~85 m/kg

•	 produkt bazowy, spełniający 
wymogi optymalnego moco-
wania roślin

•	 szeroki wybór opakowań 
(krążek, szpula, odcinki)

•	 nie zawiera metali ciężkich
•	 zgodny z normą REACH
•	 kolor szary, czarny, czerwony

krążek:
•	 3 kg
•	 5 kg

ø3  
– szkółkarstwo, 

ogrodnictwo
ø4  

– sadownictwo, 
ogrodnictwo

ø5  
– sadownictwo, 

nasadzenia  
alejowe  

i parkowe

-25°C

STABILIZACJA UV
BARDZO DOBRA

ROSA 
Szpula ekonomiczna

ø4 mm
~104 m/kg szpula

8 kg

Wężyk ROSA  
odcinki 35 cm

ø4 mm
~104 m/kg

(~290 szt./kg)

odcinki
2 kg

Taśma szara ROSA 
10 mm

szer. 10 mm
~116 m/kg

krążek 5 kg
(kolor wyłącznie 

SZARY)

sadownictwo, 
nasadzenia  

alejowe  
i parkowe

ROSALINKA

ø3 mm
~80 m/kg

•	 miękki i mocny (dzięki 
zastosowaniu grubszej 
ścianki)

•	 kolor różowy

krążek
3 kg

sadownictwo, 
ogrodnictwo

-25°C

STABILIZACJA UV
DOBRA

EXTRA –STRONG

ø4 mm
~65 m/kg

•	 podwyższona odporność 
na zrywanie (dzięki zastoso-
waniu grubszej ścianki)

•	 wygodne opakowanie
•	 dedykowany 

do dużych obciążeń
•	 kolor czerwony

motek
0,9 kg

sadownictwo, 
nasadzenia  

alejowe  
i parkowe

-25°C

STABILIZACJA UV
DOBRA

Wężyk EKO

ø3 mm => 
~130 m/kg
ø4 mm => 
~100 m/kg
ø5 mm =>  
~80 m/kg

•	 produkt ekonomiczny
•	 spełnia podstawowe wymogi 

optymalnego mocowania 
roślin

•	 wykonany z dodatkiem su-
rowców wtórnych

•	 dopuszczalne są niewielkie 
różnice  w twardości i wyglą-
dzie pomiędzy poszczególny-
mi partiami

•	 kolor czarny

krążek:
•	 3 kg
•	 5 kg

ø3  
– szkółkarstwo

ø4  
– sadownictwo, 

ogrodnictwo
ø5  

– sadownictwo, 
nasadzenia  

alejowe  
i parkowe

-20°C

STABILIZACJA UV
DOBRA

Nożyk obrączkowy
ø18 mm
ø20 mm
ø22 mm

•	 wysokiej jakości metalowy nożyk obrączkowy do odcinania wężyka

•	 usprawnia wiązanie i sprzyja oszczędności wężyka (możliwość odcinania  
przy samym węźle)

W przypadku większych zamówień istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji parametrów wężyków. 
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.



Firma PHP ROSA jest wiodącym w  Polsce producentem 
wężyków stosowanych dziś powszechnie w  praktyce sadowniczej 
i szkółkarskiej. Nad jakością naszych produktów nieustannie czuwają 
technolodzy przemysłu tworzywowego, którzy uwzględniają potrzeby 
praktyków – Sadowników i  Szkółkarzy. Dzięki temu stworzyliśmy 
gamę produktów, która zapewnia stabilne i bezpieczne podtrzymanie 
roślin w fazie wzrostu i owocowania. Wszystkie produkty wytwarzamy 
z wysokiej klasy miękkiego PVC, surowca cechującego się trwałością 
w  warunkach atmosferycznych. Ponadto dbamy o  to, by wysoka 
jakość naszych produktów podążała za zachodzącymi zmianami 
klimatycznymi.

Wężyki są wytrzymałe, miękkie i  sprężyste – nie naruszają 
wierzchnich warstw kory drzew i krzewów, nie uszkadzają delikatnych 
pnączy. Dzięki zastosowaniu unikalnych receptur, są zabezpieczone 
przed promieniowaniem UV, wahaniami temperatur i  ogólnym 
starzeniem tworzywa. Dodatkowo nie chłoną wody, są odporne na 
bakterie, grzyby i pleśnie, a także na środki ochrony roślin.

Jesteśmy przekonani, że spośród szerokiego asortymentu naszych 
produktów wybiorą Państwo ten, który w  100% spełni Państwa 
oczekiwania.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne 

„ROSA”
Alicja Sakowicz-Soldatke

ul. Hipolitowska 102, Hipolitów, 05-074 Halinów 
tel. +48 604 276 940, +48 22 783 62 62

www.wezepvc.pl




