
+ Beperkt luchttoetreding tot een   
 minimum

+ Voorkomt uitwisseling van zuurstof 
 met koolzuurgas

+ Voorkomt broei in uw kuilvoer

+ Beperkt verlies van droge stof

Najaars-

actie



Kwaliteitsfolie tegen scherpe prijzen
 

Ons assortiment:
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PE-Alpha PLUS Polydress onderfolie
Rollengte 50 meter, dikte 150 mu

Verkrijgbare breedtes: 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 en  20 meter

Actieprijs vanaf € 86,00 

Rollengte 50 meter, dikte 40 mu
Verkrijgbare breedtes: 

8, 10, 12, 14, 16, 18 en  20 meter
Actieprijs vanaf € 39,00

PE-Alpha PLUS Polydress O2 Barrier 2in1*
Rollengte 25 meter, dikte 150 mu

Verkrijgbare breedtes: 10 en 12 meter 
Rollengte 70 meter, dikte 150 mu

Verkrijgbare breedte: 14 meter
Actieprijs vanaf € 67,50

Zolang de voorraad strekt!

Rollengte 50 m, dikte 125 mu
Verkrijgbare breedtes:

van 10, 12, 14, 16 en 18 meter
Actieprijs vanaf € 241,50

Kapileen - zwart Kuilkleed
Rollengte 50 meter, dikte 150 mu

Verkrijgbare breedtes: 
8, 9, 10, 11, 12, 14 en 16 meter

Actieprijs vanaf € 109,00 

Verkrijgbare maten:
8x10, 9x10, 10x10, 10x12, 8x15, 9x15, 

10x15 en 12x15 meter
Actieprijs vanaf € 82,00

Wandfolie - zwart Zandslurf groen
Rollengte 50 meter, dikte 120 mu

Verkrijgbare breedtes:
2, 3, 4 en 6 meter

Actieprijs vanaf € 25,50 
 

Groen - 120 cm x 27 cm 
Actieprijs per stuk € 0,81

*Werking O2 Barrier 2in1 Inkuilmiddelen
Polydress O2 Barrier 2in1 is een combinatie van landbouwfolie 

en een geïntegreerde laag onderfolie. De 2-in-1 folie laat zich in 
één werkgang over de kuil leggen, is stabiel en sluit perfect aan. 
De geïntegreerde onderlaag zorgt voor een zeer doeltreffende 

zuurstofbarrière. Deze folie mag niet worden afgedekt 
met een grondlaag! 

Goed inkuilmanagement en het op de juiste manier gebruik 
maken van inkuilmiddelen, is onder alle 

omstandigheden belangrijk. 
Neem ook hiervoor contact op met uw Agrea adviseur: 

Agrea.nl/adviseurs

Inname en afvoer oude folie

Agrea biedt de helpende hand bij de inname, afvoer en verwerking van oude PE-folie, met uitzondering van Polydress O2 Barrier, kuilkleed 
en zandslurf groen. Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact op met onze adviseur Peter Wolters (06 - 43 89 07 00) 

of kijk op Agrea.nl/oude-folie
 

Tijdens de actieperiode van 24 augustus tot en met 11 september geldt er een vaste korting van 10% op onze standaard 
prijzen. Ons akkerbouw team staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 

http://Agrea.nl/adviseurs
http://Agrea.nl/oude-folie

