
Landbouwfolie
Tijdens de actieperiode van 1 augustus tot en met 31 augustus geldt er een vaste korting van 10% op onze standaard prijzen.
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Kwaliteitsfolie tegen scherpe prijzen
Gebruik van de juiste folie

• Beperkt luchttoetreding tot een minimum;
• Voorkomt uitwisseling van zuurstof met 

koolzuurgas;
• Voorkomt broei in uw kuilvoer;
• Beperkt het verlies van droge stof.

Advies nodig over de juiste kuilafdichting? 
Neem dan contact op met onze foliespecialist 
Nico van Montfort
T  085 - 48 58 900  
E nico.vanmontfort@agrea.nl

Ons assortiment landbouwfolie
Tijdens de actieperiode geldt er een vaste korting van 10% op onze standaard prijzen.

I www.agrea.nl     E info@agrea.nl

10%
korting

Overige maten  en maatwerk zijn op aanvraag leverbaar

PE-Alpha PLUS 
rollengte 50 m

Polydress onderlegfolie 
rollengte 50 m

Rollengte 50 meter, 150 Mu
Verkrijgbaar in 

9 verschillende breedtes van 8 tot 20 meter
Prijs vanaf € 116,00

Rollengte 50 meter, 40 Mu
Verkrijgbaar in 

7 verschillende breedtes van 8 tot 20 meter
Prijs vanaf € 39,50

PE-Alpha PLUS 
Overige rollengten

O2 Barrier 2in1 
Overige rollengten

Zolang de voorraad strekt!  
Ook verkrijgbaar in 25 en 70 m breed, 150 Mu

Verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes van 10 
tot 14 meter. 

Prijs vanaf €75,00

Rollengte 50 m, 125 Mu
Verkrijgbaar in 5 verschillende breedtes van 10 

tot 18 meter
Prijs vanaf €241,50

Kapileen - zwart 
rollengte 50 m

Kuilkleed
Overige rollengten

Rollengte 50 meter, 150 Mu
Verkrijgbaar in 7 verschillende lengtes van 8 tot 

16 meter
Prijs vanaf €113,00

Verkrijgbaar in 7 verschillende lengte x breedte 
maten, variërend van 8 m x 10 m tot 

14 m x 16 m
Prijs vanaf € 82,50

Wandfolie - zwart 
rollengte 50 m

Zandslurf 
groen - 120 cm x 27 cm

Rollengte 50 meter, 120 Mu
Verkrijgbaar in 4 verschillende breedtes van 2 

tot 6 meter
Prijs vanaf €25,75

Prijs per stuk € 0,90

 


