
Rede Elástica

www.ve-net.com

Spring-Net™
Rede Elástica com enlace 
patenteado, costura otimizada e 
acabamento premium para assados, 
defumados e cozimento água.
Características e vantagens do produto:
• Fácil descasque. Design de rede 

patenteado 
• Pressão ótima fornecida por uma 

elasticidade melhor em duas direções
• Melhor costura e formato geral, 

eliminando furos, vácuo e bolsões  
de ar

• Perda reduzida de fita
• Disponível em várias cores

Redes elásticas com trança aberta 
funcional projetada para substituir nós 
manuais. Encolhe com os produtos 
cárneos durante o cozimento e a cura 
resultando em uma aparência de 
estilo açougue.

TY-Net™

Características e vantagens do produto:
• Fácil de descascar
• Facilidade de fatiamento
• Redução nos custos de trabalho 

devido a eficiência
• Disponível em uma variedade  

de cores

Micro-Mesh™
Redes elásticas multiuso com 
quadrados ultrafinos que encolhem 
com o produto cárneo durante o 
cozimento e cura, e podem ser usadas 
na maioria dos produtos cárneos.

Características e vantagens do produto:
• Rede quadrada fina fácil de descascar
• Segura os produtos firmemente
• Costura otimizada, reduz o risco de 

bolsões de ar
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Benefícios de força da TY-Net™:
• Extensa variedade de combinações e 

cores
• A excelente pressão elástica oferece 

padrões de indentação forte com 
facilidade de descasque

• Maior produtividade quando 
comparados aos nós manuais ou 
máquinas de nós

Spring-Net™ Tamanhos Padrões disponíveis 
(Outros tamanhos disponíveis mediante solicitação)

Tama- 
nho

Núme-
ro de 

quadrados

Largura 
plana RSD*

(mm) (in) (mm) (in)

12/40 12 40 1.50 75 3.00
14/50 14 50 2.00 90 3.50
16/60 16 60 2.50 110 4.25
18/70 18 70 2.75 125 5.00
20/80 20 80 3.00 140 5.50
22/90 22 90 3.50 160 6.25

24/100 24 100 4.00 180 7.00
26/110 26 110 4.50 200 7.75
28/120 28 120 4.75 220 8.50
30/130 30 130 5.15 240 9.25

• Micro-Mesh: Força padrão; cada linha 
horizontal contém uma única linha 
elástica

• Micro-Mesh Twin-Net: Força dupla; cada 
linha horizontal contém duas linhas 
elásticas

Opções de força da Micro-Mesh™:

• L5: Quadrados mais fortes para 
pressão padrão

• H3: Quadrados menores para 
pressão extra da costura

Opções de força Spring-Net™:

VE Netting, LLC é um empreendimento 
conjunto entre a Viskase Companies, Inc. e 
a Ennio USA JV Pty. Ltd. 
Esta aliança complementar garante que 
os dois líderes inovadores do setor possam 
fornecer globalmente uma solução para 
cada requisito de produtos de rede e 
envoltórios. A Ve-net oferece para o 
setor de carne e frango uma proposta de 
valor único: qualidade, acessibilidade, 
flexibilidade, conveniência e 150 anos de 
experiência combinada.

Os produtos Ve-net™ estão atualmente disponíveis 
na América do Norte e do Sul, incluindo o Caribe.

Micro-Mesh™ Tamanhos Padrões disponíveis 
(Outros tamanhos disponíveis mediante solicitação)

Tama- 
nho

Núme-
ro de 

quadrados

Largura 
plana RSD*

(mm) (in) (mm) (in)

48/70 48 70 2.75 125 4.95
48/80 48 80 3.15 140 5.50
48/90 48 90 3.55 160 6.30

48/100 48 100 3.95 180 7.10
48/110 48 110 4.35 200 7.85

TY-Net™ Tamanhos Padrões Disponíveis 
(Outros tamanhos disponíveis mediante solicitação)

RSD* (mm) RSD* (in)
75 2.95
90 3.55

110 4.35
125 4.90
140 5.50
160 6.25
180 7.10
200 7.85
220 8.65
240 9.45

MICRO-MESH™, TY-NET™ e SPRING-NET™ são marcas registradas da Ennio Pty Ltd, 
usadas sob licença; Ve-net™ é uma marca registrada da VE Netting, LLC.
©2019 VE Netting, LLC

*Diâmetro de embutimento recomendado (RSD)
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