KATALOG PRODUKTÓW
PRODUCT CATALOG

Producent stojaków choinkowych oraz urządzeń do pakowania drzewek
Manufacturer of Christmas tree stands and packing tree equipment
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki małe | Small stands

Konstrukcja nośna stojaków wykonana jest z elementów stalowych, łączonych solidnymi spawami, co
sprawia, że do każdego stojaka można wlewać wodę, aby podlać drzewko. Wszystkie elementy
malowane proszkowo z wyjątkiem plastikowych misek w modelach ST 1A, ST 2A, ST 2B i ST 3A. Stojaki
posiadają na dole puszki trzpień, a ocynkowane śruby dodatkowo stabilizują pień w pionie. Kategoria
„małe” obejmuje stojaki, które utrzymają drzewko do 2,5 m.
The supporting structure of the stands is made of steel elements connected with solid welds, which
makes it possible to pour water to each stand to water the tree. All components are powder coated
except plastic cups in ST 1A, ST 2A, ST 2B and ST 3A models. The stands have a stem at the bottom, and
the galvanized screws further stabilize the trunk vertically. The “small” category includes stands that will
support a tree up to 2.5 m.
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki małe | Small stands

ST 1A

ST 2A

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 10,5 cm

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 12,5 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 32 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 37 cm

Wysokość / Height : 13 cm

Wysokość / Height : 16 cm

Waga / Weight : 1,4 kg

Waga / Weight : 1,6 kg

Kolor / Color : zielony / green

Kolor / Color : zielony / green

ST 2B

ST 3A

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 12,5 cm

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 11 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 37 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 37 cm

Wysokość / Height : 16 cm

Wysokość / Height : 54 cm

Waga / Weight : 1,6 kg

Waga / Weight : 2,6 kg

Kolor / Color : biały / white

Kolor / Color : zielony / green
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki małe | Small stands

ST 8A

ST 8B

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 10,5 cm

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 10,5 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 47 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 47 cm

Wysokość / Height : 18 cm

Wysokość / Height : 18 cm

Waga / Weight : 2,5 kg

Waga / Weight : 2,5 kg

Kolor / Color : zielony / green

Kolor / Color : biały / white

ST 8C
Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 10,5 cm
Średnica podstawy / Base diameter : 47 cm
Wysokość / Height : 18 cm
Waga / Weight : 2,5 kg
Kolor / Color : złoty / gold
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki średnie | Medium stands

Konstrukcja nośna stojaków wykonana jest z elementów stalowych, łączonych solidnymi spawami, co
sprawia, że do każdego stojaka można wlewać wodę, aby podlać drzewko. Wszystkie elementy
malowane proszkowo. Stojaki posiadają na dole puszki trzpień, a ocynkowane śruby dodatkowo
stabilizują pień w pionie. Niektóre modele posiadają na końcach ramion gumowe ochraniacze (w
przypadku białych stojaków ochraniacze mogą mieć kolor szary lub czarny). Kategoria „średnie” obejmuje
stojaki, które utrzymają drzewko do 3 m.
The supporting structure of the stands is made of steel elements connected with solid welds, which
makes it possible to pour water to each stand to water the tree. All components are powder coated
except. The stands have a stem at the bottom, and the galvanized screws further stabilize the trunk
vertically. Some models have rubber protectors at the ends of the arms (in the case of white racks, the
protectors can also be black).The "medium" category includes stands that will support a tree up to 3 m.
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki średnie | Medium stands

ST 4A

ST 4B

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 12 cm

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 12 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 65 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 65 cm

Wysokość / Height : 18 cm

Wysokość / Height : 18 cm

Waga / Weight : 4 kg

Waga / Weight : 4 kg

Kolor / Color : zielony / green

Kolor / Color : biały / white

ST 4C
Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 12 cm
Średnica podstawy / Base diameter : 65 cm
Wysokość / Height : 18 cm
Waga / Weight : 4 kg
Kolor / Color : złoty / gold
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki średnie | Medium stands

ST 5A

ST 5B

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 15,5 cm

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 15,5 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 65 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 65 cm

Wysokość / Height : 17 cm

Wysokość / Height : 17 cm

Waga / Weight : 4,9 kg

Waga / Weight : 4,9 kg

Kolor / Color : zielony / green

Kolor / Color : biały / white

ST 7A
Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 12,5 cm
Średnica podstawy / Base diameter : 55 cm
Wysokość / Height : 18 cm
Waga / Weight : 3,5 kg
Kolor / Color : zielony / green
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki średnie | Medium stands

ST 10B

ST 10C

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 10,5 cm

Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 10,5 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 66 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 66 cm

Wysokość / Height : 21 cm

Wysokość / Height : 21 cm

Waga / Weight : 2,8 kg

Waga / Weight : 2,8 kg

Kolor / Color : biały / white

Kolor / Color : złoty / gold

ST 10D
Maks. średnica pnia / Max trunk diameter : 10,5 cm
Średnica podstawy / Base diameter : 66 cm
Wysokość / Height : 21 cm
Waga / Weight : 2,8 kg
Kolor / Color : czarny / black
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki duże | Large stands

Konstrukcja nośna stojaków wykonana jest z elementów stalowych, łączonych solidnymi spawami, co
sprawia, że do każdego stojaka można wlewać wodę, aby podlać drzewko. Wszystkie elementy
malowane proszkowo. Stojaki posiadają na dole puszki trzpień, a ocynkowane śruby dodatkowo
stabilizują pień w pionie. Niektóre modele posiadają na końcach ramion gumowe ochraniacze. Kategoria
„duże” obejmuje stojaki, które utrzymają drzewko do 5 m.
The supporting structure of the stands is made of steel elements connected with solid welds, which
makes it possible to pour water to each stand to water the tree. All components are powder
coated. The stands have a stem at the bottom, and the galvanized screws further stabilize the
trunk vertically. Some models have rubber protectors at the ends of the arms. The "large"
category includes stands that will support a tree up to 5 m.
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki duże | Large stands

ST 6A

ST 9B

Maks. Średnica pnia / Max trunk diameter : 15,5 cm

Maks. Średnica pnia / Max trunk diameter : 12,5 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 85 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 70 cm

Wysokość / Height : 17 cm

Wysokość / Height : 25 cm

Waga / Weight : 6,5 kg

Waga / Weight : 4,7 kg

Kolor / Color : zielony / green

Kolor / Color : biały / white

ST 9D

ST XLTA

Maks. Średnica pnia / Max trunk diameter : 12,5 cm

Maks. Średnica pnia / Max trunk diameter : 21 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 70 cm

Średnica podstawy / Base diameter : 142 cm

Wysokość / Height : 25 cm

Wysokość / Height : 31 cm

Waga / Weight : 4,7 kg

Waga / Weight : 13,6 kg

Kolor / Color : czarny / black

Kolor / Color : zielony / green
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Stojaki choinkowe

Christmas tree stands
Stojaki na specjalne zamówienie | Stands for special order

Oferujemy wykonanie stojaków na specjalne zamówienie. Od zmiany koloru całego stojaka po
nakładanie dowolnych grafik na stojak. Najlepszym materiałem do modyfikowania są stojaki ST 4A i
B, ST 5A i B oraz ST6A. Mają one największą powierzchnię, na której można puścić wodze fantazji.
Zachęcamy do radosnej twórczości i stworzenia indywidualnego projektu stojaka, który z
rzetelnością postaramy się wykonać.
We offer stands for special orders. From changing the color of the entire stand to applying any
graphics to the stand. The best material to modify are the ST4A and B, ST5A and B and ST6A
stands. They have the largest surface at which you can let your imagination run free.
We encourage you to joyful creativity and create an individual stand design that we will try to do
with solidity.

Zdęcie przestawia przykład stojaka ST 5B wykonanego na zamówienie. Wzory malowane aerografem.
The picture shows an example of ST 5B rack made to order. Patterns painted with airbrush.
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels

Wszystkie tuby są konstrukcjami całkowicie metalowymi. Części robocze są cynkowane, a
podstawy malowane proszkowo. Całość konstrukcji jest wytrzymała, stabilna oraz odporna na
warunki atmosferyczne. Każda tuba wyposażona jest w nożyk do obcinania siatki.
All funnels are completely metal constructions. The working parts are galvanized and the bases
are powder coated. The whole structure is durable, stable and resistant to weather conditions.
Each tube is equipped with a knife for cutting the mesh.
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/1 | T/1 series

Seria T/1 – przeznaczona do punktów sprzedaży detalicznej, jest to najbardziej podstawowy
produkt, który znajduje się w ofercie naszej firmy od wielu lat; całość rozkładana i pakowana w
karton.
T/1 series - intended for retail outlets, this is the most basic product that has been offered by
our company for many years; disassembled product packed in cardboard box.

T 250/1
Wysokość / Height : 108 cm
Długość / Length

: 110 cm

Szerokość / Width : 50 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość /

Height : 65 cm

Długość / Length : 52 cm

Szerokość /

Width : 52 cm

Waga brutto / Gross weight : 15,8 kg

T 340/1

Wysokość /

Height : 115 cm

Długość / Length
Szerokość / Width

: 110 cm
: 59 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość /

GEDAN

Height : 65 cm
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Długość / Length : 62 cm

Szerokość /

Width : 62 cm

Waga brutto / Gross weight : 18,1 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/1 | T/1 series

T 450/1

Wysokość /

Height : 125 cm

Długość / Length: 110 cm
Szerokość / Width : 67 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość / Height : 65 cm

Długość / Length : 70 cm

Szerokość / Width : 70 cm

Waga brutto / Gross weight : 21 kg

T 550/1

Wysokość / height : 135 cm
Długość / length : 110 cm
Szerokość / width : 80 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość / height : 65 cm

GEDAN
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Długość / length : 80 cm

Szerokość / width : 80 cm

Waga brutto / Gross weight : 24,2 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/1 | T/1 series

T 650/1

Wysokość / Height : 145 cm
Długość / Length : 120 cm
Szerokość / Width : 90 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość / Height : 78 cm
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Długość / Length : 92 cm

Szerokość / Width : 92 cm

Waga brutto / Gross weight : 35,9 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/2 | T/2 series

Seria T/2 – przeznaczona zarówno do punktów sprzedaży detalicznej jak i plantacji,
konstrukcja pozwala na wymianę różnych średnic tub na tych samych nogach.
T/2 series - intended for both retail outlets and plantations, the structure allows for the
exchange of various tube diameters on the same legs.

T 350/2

Wysokość / Height : 127 cm
Długość / Length : 126 cm

Szerokość / Width : 64 cm
Waga

/

Weight : 27,4 kg

T 450/2

GEDAN

Wysokość / Height : 131 cm

Szerokość / Width : 70 cm

Długość / Length : 126 cm

Waga

KATALOG 2018

/

Weight : 28,1 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/2 | T/2 series

T 550/2

GEDAN

Wysokość / Height : 140 cm

Szerokość / Width : 80 cm

Długość / Length : 126 cm

Waga
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Weight : 31,2 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/2R | T/2R series

Seria T/2R – ulepszona wersja tub serii T/2. Konstrukcja pozwala na montaż różnych średnic
tub na tych samych nogach, które są składane.
T/2R series - improved version of the T / 2 series funnels. The design allows the assembly of
different diameters of funnels on the same legs that can be disassembled.

T 340/2R
Wysokość /

Height : 122 cm

Długość / Length : 125 cm
Szerokość /

Width : 65 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość /

Height : 80 cm

Długość / Length : 70 cm

Szerokość /

Width : 70 cm

Waga brutto / Gross weight : 20,2 kg

T 450/2R

Wysokość /

Height : 129 cm

Długość / Length : 125 cm
Szerokość /

Width : 68 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość /

GEDAN

Height : 80 cm
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Długość / Length : 70 cm

Szerokość /

Width : 70 cm

Waga brutto / Gross weight : 23,9 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/2R | T/2R series

T550/2R

Wysokość /

Height : 136 cm

Długość / Length : 125 cm
Szerokość /

Width : 80 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość /
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Długość / Length : 80 cm

Szerokość /

Width : 80 cm

Waga brutto / Gross weight : 29,6 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/3 | T/3 series

Seria T/3 – przeznaczona do plantacji oraz do dużych punktów sprzedaży detalicznej,
charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją oraz grubością blachy, z jakiej wykonana jest
sama tuba; seria, która powstała w 2016 roku, jest najmocniejszą serią w naszym
asortymencie, dlatego polecamy ją głównie do intensywnej eksploatacji na plantacjach; całość
rozkładana i pakowana w karton. Wzór zastrzeżony R. P. (Urz. Pat. R. P. Wp.24194)
T/3 series – intended for plantations and large retail outlets, characterized by reinforced
structure and thickness of the sheet from which the tube itself is made; the series, which was
created in 2016, is the strongest series in our range, therefore we recommend it mainly for
intensive use on plantations; disassembled product packed in cardboard box. Proprietary
design R. P. (Office of Pat. R. P. Wp.24194)

T 350/3

Wysokość /

Height : 123 cm

Długość / Length : 125 cm
Szerokość /

Width : 66 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość /
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Długość / Length : 70 cm

Szerokość /

Width : 70 cm

Waga brutto / Gross weight : 21,6 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/3 | T/3 series

T 450/3

Wysokość /

Height : 128 cm

Długość / Length : 125 cm
Szerokość /

Width : 69 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość /

Height : 80 cm

Długość / Length : 70 cm

Szerokość /

Width : 70 cm

Waga brutto / Gross weight : 24 kg

T 550/3

Wysokość /

Height : 136 cm

Długość / Length : 125 cm
Szerokość /

Width : 82 cm

Rozmiar opakowania / Package size
Wysokość /

GEDAN
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Długość / Length : 82 cm

Szerokość /

Width : 80 cm

Waga brutto / Gross weight : 29,5 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/3 | T/3 series

T 650/3
Wysokość /

Height : 150 cm

Długość / Length : 148 cm
Szerokość / Width : 90 cm

Rozmiar opakowania / size of the package
Wysokość /

Height : 90 cm

Długość / Length : 90 cm

Szerokość /

Width : 90 cm

Waga brutto / Gross weight : 36,2 kg

T900/3

Wysokość /

Height : 180 cm

Długość / Length : 125 cm
Szerokość /

Width : 140 cm

Waga / Weight : 91,1 kg
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Urządzenia do pakowania drzewek
Christmas tree netting funnels
Seria T/S | T/S series
Seria T/S – Konstrukcja ułatwia pakowanie drzewek i krzewów w doniczce. Kąt pochylenia tuby ułatwia
wkładanie oraz wyjmowanie roślin doniczkowych bez ryzyka wysypania ziemi z doniczki lub uszkodzenia
rośliny. Tubę można używać do pakowania w rękaw siatkowy, jak i foliowy.
T/S Series – The design facilitates the packing of trees and shrubs in a pot. The angle of inclination
of the tube facilitates the insertion and removal of potted plants without the risk of pouring soil
from the pot or damaging the plant. The tube can be used for packing in a mesh and foil sleeve.

T 340/S

Wysokość / Height : 146 cm
Długość / Length : 124 cm
Szerokość / Width : 59 cm
Waga / Weight : 23,3 kg

T 450/S

Wysokość / Height : 152 cm
Długość / Length : 130 cm
Szerokość / Width : 67 cm
Waga / Weight : 28,5 kg
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Akcesoria i części zapasowe
Accessories and spare parts
Rama z wciągarką | Frame with winch

Konstrukcja ułatwia pakowanie większych drzewek przez jedną osobę, redukując użytą siłę
fizyczną za pomocą wyciągarki. Rama dostosowana jest do tub 450, 550, 650 serii T/1, T/2R i T/3.
This solution enables one-man operating with bigger trees by a man power reducing winch. It fits
with 450, 550, 650 T/1, T/2R and T/3 series funnels

RU

Wysokość /

Height : 85/92 cm

Długość / Length : 250 cm
Szerokość /

Width : 77 cm

Rozmiar opakowania / size of the package
Wysokość /

GEDAN

Height : 18 cm
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Długość / Length : 120 cm

Szerokość /

Width : 32 cm

Waga brutto / Gross weight : 24 kg
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Akcesoria i części zapasowe
Accessories and spare parts
Zestaw do pakowania choinek w rękaw foliowy | Foil sleeve packing set for Christmas trees

Pakowanie drzewek w folię i siatkę może odbywać się jednocześnie. Takie opakowanie chroni przed
zabrudzeniem (śnieg, igły, żywica). Zestaw składa się z dyspensera (LD 450), adaptera uniwersalnego
(LAU 450), dzięki któremu dyspenser może być używany z tubami różnych producentów lub adaptera do
tub GEDAN (LA/EH), za pomocą którego w łatwy sposób można dołączyć zestaw do tub produkowanych
przez naszą firmę.
Foiling and netting can be done in the same time. This protects against dirt (snow, needles, resin).
The set consists of a dispenser (LD 450), an universal adapter (LAU 450) thanks to which the
dispenser can be used with funnels from different manufacturers or adapter for GEDAN (LA/EH)
funnels with which you can easily attach a set to funnels manufactured by our company.

LD 450
Długość / Length

: 55 cm

Wysokość / Height

: 55 cm

Szerokość / Width

: 19 cm

Waga / Weight

: 15 kg

LAU 450
Długość / Length

: 72 cm

Wysokość / Height

: 76 cm

Szerokość / Width

: 5,5 cm

Waga / Weight

: 8 kg

LA/EH

GEDAN
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Długość / Length

: 20 cm

Wysokość / Height

: 19 cm

Szerokość / Width

: 5 cm

Waga / Weight

: 1,6 kg
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Akcesoria i części zapasowe
Accessories and spare parts
Części zapasowe | Spare parts

Na magazynie posiadamy części zamienne do naszych produktów, takie jak: noże, oringi gumowe
czy elementy konstrukcji.
Spare parts for our products (such as knives, rubber rings and construction elements) are held in
stock.

Nóż zapasowy do tub serii T/1

Spare knife for funnels T/1 series

LPZ - pojemnik na opaski zaciskowe

LPZ – container form cable tie

Oring gumowy w rozmiarach 250mm – 650mm

Rubber ring size 250mm – 650mm

GEDAN Sp. z o.o.

www.gedan.pl

80-736 Gdańsk

info@gedan.pl

Ul. Modra 110

Tel: +48 601 723 077

NIP: 5833272713

FB: https://web.facebook.com/GedanPL/

KRS: 0000704527
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