FOLIE OGRODNICZE
Folie ogrodnicze z Płocka! Najwyższa Jakość !
Trójwarstwowe, wielosezonowe folie ogrodnicze służą
do pokrywania konstrukcji
tuneli - szeroko stosowanych
do osłony upraw w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie.
Zastosowanie folii ogrodniczych
powoduje przyspieszenie wzrostu
roślin oraz znaczny wzrost wydajności
upraw, przy jednoczesnym zapewnieniu
ochrony przed szkodliwym działaniem
promieniowania UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi.
Trzywarstwowa struktura folii w połączeniu z
odpowiednim doborem surowców, stabilizatorów oraz
kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji folii
ogrodniczych sprawiają, że folie ogrodnicze z Płocka
spełniają wysokie wymagania stawiane przez
użytkowników.

Rodzaj folii

Trwałość

2-sezonowa
Niebieska

2 sezony
wegetacyjne
(1 rok)

Folie naszej produkcji charakteryzują się bardzo
dobrą przepuszczalnością światła oraz odpornością
na promieniowanie UV w okresie kilku sezonów
wegetacyjnych.
Gwarantujemy bardzo dobre parametry elastyczności, dzięki którym montaż folii na konstrukcji tunelu
jest jeszcze szybszy i wygodniejszy. Dzięki dużej
wytrzymałości mechanicznej folii, a także odporności na rozciąganie i rozdarcie folii w procesie
użytkowania, folie ogrodnicze z Płocka z roku na rok
cieszą się coraz większym zainteresowaniem
klientów.
Folie ogrodnicze z Płocka dostępne są w pięciu
kolorach określających długość użytkowania
(sezonowość).

Szerokość
[m]

Długość rolki
[m]

6

1,5

8

1,0
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1,5

12

1,5

6

1,5

8

1,0

12
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Długość
[mb]

33

3-sezonowa
Żółta

3 sezony
wegetacyjne
(1,5 roku)

4-sezonowa
Zielona

4 sezony
wegetacyjne
(2 lata)

5-sezonowa
Czerwona

5 sezony
wegetacyjne
(2,5 roku)

12

1,5

33

6-sezonowa
Fioletowe

6 sezony
wegetacyjne
(3 lata)

12

1,5

33
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Naprężenie przy
maksymalnej sile
rozciągającej
[MPa]

33

33

≥15MPa

FOLIA
KISZONKARSKA
Folia kiszonkarska przeznaczona jest zakiszania roślin zielonych poprzez okrywanie
uformowanych pryzm z odpowiednio rozdrobnionej kukurydzy, traw, liści buraków
przeznaczonych na kiszonki do karmienia
zwierząt. Folia służy także do wykładania
silosów oraz do okrywania kopców z korzeniami i bulwami roślin.
Folie kiszonkarskie naszej produkcji znane są
polskim hodowcom i od lat cieszą się ich znakomitą opinią ze względu na bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną brak efektu starzenia się

folii pod wpływem promieniowania słonecznego,
doskonałą hermetyczność oraz odporność na
kwasy kiszonkarskie.
Dzięki specjalnym właściwościom folia ogranicza
dostęp powietrza i światła w procesie zakiszania
pasz oraz zapewnia właściwą temperaturę
potrzebną do właściwego przebiegu procesu
zakiszania. Prawidłowe przykrycie pryzmy
zmniejsza także ryzyko zabrudzenia w czasie
niekorzystnych warunków atmosferycznych,
jednocześnie utrzymując wysoką wartość odżywczą kiszonki.

Barwa folii

Szerokość
[m]

Długość nawoju
[mb]

Długość rolki
[m]

czarna

6

25; 33

1,5

czarna

8

25; 33

2,0

czarna

10

25; 33

2,5

czarna

12

25; 33

3,0

Naprężenie przy
maksymalnej sile
rozciągającej, [MPa]

≥8MPa

FOLIA KISZONKARSKA TRÓJWARSTWOWA
Folia zapewnia właściwą temperaturę
niezbędną do procesu zakiszania.
Przykrycie folią skutecznie zapobiega
dostępowi powietrza i wody oraz ulatnianiu
się dwutlenku węgla pełniącego funkcję
konserwantu kiszonki. Dzięki zastosowaniu
folii czarno-białej uzyskuje się polepszenie
wydajności kiszenia. Biała warstwa ma na
celu odbicie promieni słonecznych i redukcję temperatury, natomiast warstwa
czarna ma na celu utrzymanie właściwej
temperatury wewnątrz pryzmy.

Zastosowanie – okrywanie uformowanych
pryzm z odpowiednio rozdrobnionej kukurydzy,
traw, liści buraków przeznaczonych na kiszonki
do karmienia zwierząt.
Podstawowym celem stosowania folii
jest ograniczenie dostępu powietrza i światła w
celu prawidłowego przebiegu procesu kiszenia
oraz zabezpieczenia otrzymanej kiszonki przed
zabrudzeniem i wpływem czynników atmosferycznych.

Barwa folii
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czarna/czarno-biała
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25; 33
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czarna/czarno-biała
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czarna/czarno-biała
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1,25

czarna/czarno-biała
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25; 33

1,5

Naprężenie przy
maksymalnej sile
rozciągającej, [MPa]
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FOLIA
BASENOWA
Trójwarstwowe jedno lub dwukolorowe
(niebiesko - zielone) polietylenowe folie
basenowe o grubości 0,5mm umożliwiają wykonanie uszczelnień w małych
zbiornikach wodnych (baseny ogrodowe, oczka wodne, sadzawki, stawy itp.)
Folia jest mocna i odporna na przebicie
przez korzenie roślin wodnych oraz
uszkodzenia mechaniczne.
Elastyczność, trwałość, łatwość
układania oraz szczelność – te zalety
podkreślają klienci którzy dokonali wyboru
naszego wyrobu.

Przy montażu folii należy pamiętać o prawidłowym przygotowaniu dna zbiornika –
jego powierzchnia powinna być równa i
gładka, pozbawiona ostrych kamieni, szkieł
itp. Montaż folii następuje przez rozłożenie
folii nad przygotowanym zbiornikiem a
następnie jej opuszczenie i luźne ułożenie
począwszy od najgłębszego miejsca
wykopu aż po brzegi zbiornika.
Dostępne kolory folii: czarny, niebieski,
niebiesko-zielony lub inne na życzenie
klienta.
Standardowe wymiary folii 8x25 oraz 6x25 m.

Kolor

Szerokość
[m]

Długość rolki
[m]

czarna

6; 8

25

niebieska

6; 8

25

niebiesko-zielona

6; 8

25

Zakład produkcyjny:
marka OBR S.A.
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≥12MPa

