
 

 
MATY TRZCINOWE  

 
Jesteśmy producentem mat trzcinowych (pionowych i poziomych), do 

wszystkich typów uli. Nasze maty posiadają ramy drewniane skręcone 
ocynkowanymi wkrętami oraz wypełnienie z  trzciny. 

 
Zaletą naszych mat jest solidne wykonanie oraz boczne pionowe listwy, 

dzięki którym po długim okresie przebywania w ulu, przy wyciąganiu ich, 
wyciągniemy je w całości, a nie w częściach jak to się zdarza przy innych matach 
słomianych dostępnych na rynku. 

 

Wypełnienie z trzciny dociętej na wymiar powoduje, że komory powietrzne 
zawarte w trzcinie nie ulegają uszkodzeniu. W znacznym stopniu wpływa to na jej 
właściwości termoizolacyjne. Trzcina posiada wysoki współczynnik absorpcji i 
odparowywania wilgoci oraz ma właściwości porównywalne do termosu, zimą 
trzyma ciepło a latem daje chłód. Nasze maty przetrwają lata w odróżnieniu od 
zwykłych mat słomianych dostępnych na rynku. 

 
 

 
 

     
 

Produkujemy maty pionowe i poziome do wszystkich typów uli, również dla 
tych nietypowych o innych wymiarach niż ule standardowe. Czas oczekiwania na 
zakupiony przedmiot jest uzależniony od obłożenia naszego warsztatu. Czas 
oczekiwania wynosi około 10 dni roboczych. 

 

 

Zapytanie i zamówienia przyjmujemy pod nr tel. 
881212109 oraz mailowo przyjacielpszczol@gmail.com 

mailto:przyjacielpszczol@gmail.com


 

MATY TRZCINOWE  
DLA ULI TYPU WIELKOPOLSKI 

 
 
MATA TRZCINOWA PIONOWA WIELKOPOLSKA 
- rama wykonana z drewna, 
- skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- grubość –ok. 4,7 cm, góra – 39,2 cm, 
- wymiar – 37 cm x 26 cm, 
- waga ok. 1kg 

 
 
 
 
MATA TRZCINOWA POZIOMA WIELKOPOLSKA 10 RAMEK 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- wysokość maty – ok. 4,7cm, 
- wymiar - 39 cm x 39 cm, 
- waga ok.1,6kg 

 
 
MATA TRZCINOWA POZIOMA WIELKOPOLSKA 12 RAMEK 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- wysokość maty– ok. 4,7cm, 
- wymiar - 39 cm x 47 cm, 
- waga ok. 1,8kg 

 
 
 
MATA TRZCINOWA POZIOMA WIELKOPOLSKA UL LEŻAK 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- wysokość maty– ok. 4,7cm, 
- wymiar - 46 cm x 57 cm, 
- waga ok. 2,3k 

 
 
 
ZATWOROMATA TRZCINOWA PIONOWA WIELKOPOLSKA  
- rama wykonana z drewna, 
- skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- po jednej stronie nabita na ściankę jest sklejka, 
- grubość – ok. 4,7 cm, góra – 39,2 cm, 
- wymiar – 37 cm x 26 cm, 
- waga ok. 1kg 



 

MATY TRZCINOWE  
DLA ULI TYPU DADANT 

 
 
MATA TRZCINOWA PIONOWA DADANT 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- grubość – ok. 4,7 cm, góra – 47 cm, 
- wymiar – 44,5 cm x 31 cm, 
- waga ok.1,4 kg, 

 
 

 
MATA TRZCINOWA POZIOMA DADANT 10 RAMEK 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- wysokość maty – ok. 4,7cm, 
- wymiar - 39 cm x 47 cm, 
- waga ok. 2 kg 

 
 
 
MATA TRZCINOWA POZIOMA DADANT 12 RAMEK 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- wysokość maty – ok. 4,7cm, 
- wymiar - 47 cm x 47 cm, 
- waga ok. 2 kg 

 
 
 

 
MATA TRZCINOWA POZIOMA DADANT UL LEŻAK 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- wysokość maty – ok. 4,7cm, 
- wymiar - 53,50 cm x 49 cm, 
- waga ok. 2,3 kg 

 
 
ZATWOROMATA TRZCINOWA PIONOWA DADANT 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- po jednej stronie nabita na ściankę jest sklejka,  
- grubość – ok. 4,7 cm, góra – 47 cm, 
- wymiar – 44,5 cm x 31 cm, 
- waga ok.1,4 kg, 

 
 
 
 
 



 

 
MATY TRZCINOWE  

DLA ULI TYPU WARSZAWSKI POSZERZANY 
 
 
MATA TRZCINOWA PIONOWA 
WARSZAWSKA POSZERZANA 
- rama wykonana z drewna, 
- skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- grubość – ok. 4,7 cm, 
- góra – 33,50 cm, 
- wymiar – 31 cm x 44,5 cm, 
- waga ok. 1,5kg 

 
 
MATA TRZCINOWA POZIOMA 
WARSZAWSKA POSZERZANA UL LEŻAK 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- wysokość maty – ok. 4,7cm, 
- wymiar – 57 cm x 40 cm, 
- waga ok. 2kg 

 
 
ZATWOROMATA TRZCINOWA PIONOWA  
WARSZAWSKA POSZERZANA 
- rama wykonana z drewna, 
- skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- po jednej stronie nabita na ściankę jest sklejka,  
- grubość – ok. 4,7 cm, 
- góra – 33,50 cm, 
- wymiar – 31 cm x 44,5 cm, 
- waga ok. 1,5kg 

 



 

MATY TRZCINOWE  
DLA ULI TYPU WARSZAWSKI ZWYKŁY 

 
MATA TRZCINOWA PIONOWA WARSZAWSKA ZWYKŁA 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- grubość – ok. 4,7 cm, góra – 27,5 cm, 
- wymiar – 25 cm x 44,5 cm, 
- waga ok. 1,4 kg 

 
 
 
 
 
 

 
MATA TRZCINOWA POZIOMA WARSZAWSKA ZWYKŁA UL LEŻAK 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- wysokość poduszki – ok. 4,7cm, 
- wymiar - 57 cm x 34 cm, 
- waga ok. 1,7 kg 

 
 
 
 
ZATWOROMATA TRZCINOWA  
PIONOWA WARSZAWSKA ZWYKŁA 
- rama wykonana z drewna, skręcona ocynkowanymi wkrętami, 
- wypełnienie – trzcina, 
- po jednej stronie nabita na ściankę jest sklejka,  
- grubość – ok. 4,7 cm, góra – 27,5 cm, 
- wymiar – 25 cm x 44,5 cm, 
- waga ok. 1,4 kg 

 
 



 

 
 
 

Produkujemy maty pionowe i poziome do wszystkich typów uli, 
również dla tych nietypowych o innych wymiarach niż ule 

standardowe. 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
Ekipa Argo – maty i ule trzcinowe 
881212109 
przyjacielpszczol@gmail.com

 
WIELKOPOLSKI 

CENA 

MATA TRZCINOWA PIONOWA WIELKOPOLSKA 29,00 zł 
MATA TRZCINOWA POZIOMA WIELKOPOLSKA 10 RAMEK 33,00 zł 

MATA TRZCINOWA POZIOMA WIELKOPOLSKA 12 RAMEK 36,00 zł 

MATA TRZCINOWA POZIOMA WIELKOPOLSKA UL LEŻAK 39,00 zł 
ZATWOROMATA TRZCINOWA PIONOWA WIELKOPOLSKA 37,00 zł 
  

WARSZAWSKI POSZERZANY  

MATA TRZCINOWA PIONOWA WARSZAWSKA POSZERZANA 30,00 zł 

MATA TRZCINOWA POZIOMA WARSZAWSKA POSZERZANA UL LEŻAK 36,00 zł 

 ZATWOROMATA TRZCINOWA PIONOWA WARSZAWSKA POSZERZANA 38,00 zł 
  

DADANT  

MATA TRZCINOWA PIONOWA DADANT 30,00 zł 

MATA TRZCINOWA POZIOMA DADANT 10 RAMEK 36,00 zł 
MATA TRZCINOWA POZIOMA DADANT 12 RAMEK 40,00 zł 

MATA TRZCINOWA POZIOMA DADANT UL LEŻAK 43,00 zł 
 ZATWOROMATA TRZCINOWA PIONOWA DADANT 38,00 zł 
  

WARSZAWSKI ZWYKŁY  

MATA TRZCINOWA PIONOWA WARSZAWSKA ZWYKŁA 29,00 zł 

MATA TRZCINOWA POZIOMA WARSZAWSKA ZWYKŁA UL LEŻAK 35,00 zł 
 ZATWOROMATA TRZCINOWA PIONOWA WARSZAWSKA ZWYKŁA 37,00 zł 
  

MATA TRZCINOWA PIONOWA WIELKOPOLSKA 18 29,00 zł 
MATA TRZCINOWA PIONOWA UL OSTROWSKIEJ 29,00 zł 

MATA TRZCINOWA PIONOWA LANGSTROTH 30,00 zł 
  

mailto:przyjacielpszczol@gmail.com


 

 


