
2021

FÓLIE A TEXTíLIE, SIETE, ŠPAGÁTY, LANÁ
FÓLIE A TEXTILIE, SíTĚ, ProvAzY, LANA



Ak máte záujem o viac informácií, neváhajte nám zavolať.
Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nám zavolat.

PoradEnSTvo a KonTaKTy - PoradEnSTví a KonTaKTy

Poradenstvo a obchodný zástupcovia: - Poradenství a obchodní zástupci:

Projekty na kľúč: - Projekty na klíč:
Robert Piroska +421 915 832 330 

piroska@schetelig.sk
Ladislav Szép +421 915 232 370  

szep@schetelig.sk

Objednávky a obchodný zástupcovia: - Objednávky a obchodní zástupci:
Závlahová technika: - Závlahová technika:

Mário Szekeres +421915 832 345 
mario@schetelig.sk 

Fóliovníky a technológie: - Fóliovníky a technologie:
+421 917 685 172 

Poradca: - Poradce:
Kristína Ježová +421 915 832 316 

jezova@schetelig.sk

obchodný manažér pre Čr: - obchodní manažer pro Čr:
Jiří Jedlička  +420 774 251 776  

jedlicka@schetelig.cz 

obchodný manažér pre Maďarsko: - obchodní manažer pro Maďarsko:
Fotyék Tibor +36 70 316 10 26 

fotyek@schetelig.hu   

objednávky a dispečing: - objednávky a dispečink:
Tel: +421 31 78 84 711, mobil: +421 915 832 308  

objednavky@schetelig.sk 

naŠE SídLo a vÝdaJnÝ SKLad - naŠE SídLo a vÝdEJní SKLad
SCHETELIG CE s.r.o. 
Dlhá nad Váhom 440 (smer Šoporňa) 
927 05  Šaľa – Dlhá nad Váhom
Slovensko
tel: +421 31 788 47 11

+421 31 788 47 12
+421 915 832 308

e-mail: info@schetelig.sk

www.schetelig.sk
www.schetelig.cz
www.schetelig.hu

www.skleniky.sk
www.foliovniky.sk
www.novenyhazak.hu

SCHETELIG Czech s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00  Brno - Štýřice
Česká Republika
tel: +420 774 251 776
e-mail: info@schetelig.cz

SCHETELIG Hungária Kft.
Pipacs u. 27/a
H-2040 Budaörs
Magyarország - Maďarsko
tel: +36 70 316 1026 
e-mail: info@schetelig.hu

www.schetelig.sk
www.schetelig.cz
www.schetelig.hu
www.skleniky.sk
www.foliovniky.sk
www.novenyhazak.hu


FÓLIE a TEXTíLIE, SIETE, ŠPaGÁTy, LanÁ
FÓLIE a TEXTILIE, SíTĚ, ProvaZy, Lana

d 01.www.schetelig.sk

d. FÓLIE a TEXTíLIE, SIETE, ŠPaGÁTy, LanÁ - FÓLIE a TEXTILIE, SíTĚ, ProvaZy, Lana

aGroFÓLIE S dLHoU ŽIvoTnoSŤoU KrITIFIL
aGroFÓLIE S dLoUHoU ŽIvoTnoSTí KrITIFIL

Stabilita a sila fólie - Stabilita a síla fólie

Termický efekt -Stabilita a síla fólie

Vďaka najvhodnejším surovinám a prísnej kvalitatívnej kontrole
majú fólie Kritifil výnimočnú mechanickú zaťažitelnosť. 
Super-silné fólie sa dajú vyrábať vďaka  najnovším polymérom.
Napr.  s špeciálnym polymérom Metalocene (v niektorých
druhoch) sa hrúbka fólie môže znižiť o cca 30-40% 
a to pri úplnom zachovaní  parametrov. Menšia váha znamená
aj nižšie náklady. Excelentné mechanické vlastnosti oceníte
v oblastiach s veľkým množstvom vetra, ale bohužial už 
na celom území štátu.  Extrémne búrky kladú nároky aj na fólie
a fóliovníkové onštrukcie. 
S Kritifilom zvyšujete bezpečnosť fólie a produkcie.

Díky nejvhodnějším surovinám a přísné kvalitativní 
kontrole mají fólie Kritifil výjimečnou mechanickou 
zatížitelnost. Super-silné fólie se dají vyrábět díky nejnovějším
polymerům. Např. se speciálním polymerem metalocenem 
(v některých druzích) se tloušťka fólie může snížit o cca 30-40%,
a to při úplném zachování parametrů. Menší váha znamená 
i nižší náklady. Excelentní mechanické vlastnosti oceníte nejen
ve větrných oblastech, ale bohužel už i na celém území státu.
Extrémní bouřky kladou nároky i na fólie a fóliovníkové 
konstrukce. 
S Kritifilem zvyšujete bezpečnost fólie a produkce.

Niečo, čo priamo šetrí peniaze, vo všetkých podmienkach, 
v každom počasí. Kombinácia prímesy EVA a infra-červených
aditív špeciálne aplikovaných  vo fóliách pohlcujú infračervené
žiarenie a tým znižujú teplotné straty v noci. Môže to byť 
v niektorých  prípadoch až 3-4 stupne Celzia v porovnaní 
s obyčajnými fóliami.  Predstavte si koľko stojí zvýšiť teplotu 
o 3-4 stupne. Pri nevykurovaných fóliovníkoch tento  parameter
Kritifil fólií zachráni celú úrodu.
Výhody fólií s termickým činidlom (tzv. plastermickým efektom):

- Ochrana voči mrazom a nízkym teplotám
- Pomalšie znižovanie teploty vo fóliovníku
- Celkovo vyššia teplota v noci
- Nižšie náklady na kúrenie
- Vyššie produkčné výnosy
- Skoršie zbery
- Vyššia kvalita úrody

Něco, co přímo šetří peníze, ve všech podmínkách, v každém
počasí. Kombinace příměsi EVA a infra-červených aditiv
speciálně aplikovaných ve fóliích pohlcují infračervené záření,
a tím snižují teplotní ztráty v noci. Může to být v některých
případech až 3-4 stupně Celsia ve srovnání s obyčejnými fóliemi.
Představte si kolik stojí zvýšit teplotu o 3-4 stupně. 
U nevytápěných fóliovníků tento parametr Kritifil fólií zachrání
celou úrodu.
Výhody fólií s termickým činidlem (tzv. plastermickým efektem):

- Ochrana vůči mrazům a nízkým teplotám
- Pomalejší snižování teploty ve foliovníku
- Celkově vyšší teplota v noci
- Nižší náklady na vytápění
- Vyšší produkční výnosy
- Dřívější sběry
- Vyšší kvalita úrody

Na základe akých vlastností vyberáme typ fólie, ktorý potrebujeme? - Na základě jakých vlastností vybíráme typ fólie, který potřebujeme?

Plastika Kritis prináša na trh novinky, ktoré vyvíja na základe poznatkov z terénu a skúseností pestovateľov. Vyvinula fóliu, ktorá pomáha pri efektívnej integrovanej ochrane voči škodcom – znižuje potrebu použitia pesticídov. 
Významným typom medzi týmito fóliami sú fólie s „UV-blokovaním“. 

Tieto absorbujú UV radiáciu do 390 nm, čím:
-   Redukujú populáciu molíc, strapiek, mínerky, vošiek ale aj iných škodcov. Tým znižujú aj výskyt vírusov, ktoré prenášajú títo škodcovia.
-   Obmedzuje rozmáhanie sa chorôb ako botrytída znižovaním prenášania spór škodlivých húb.
-   Redukuje „začiernenie“ lupienkov červených ruží, čím sa zvyšuje ich komerčná hodnota.

Fólie s „UV-blokovaním“ použite iba po predošlom teste v prípade, ak máte opeľovače alebo v prípade pestovania baklažánu. Samotná fólia nevyrieši problém so škodcami, v kombinácii s konvenčými metódami však má
preukázateľné pozitívne vlastnosti.

Plastika Kritis přináší na trh novinky, které vyvíjí na základě poznatků z terénu a zkušeností pěstitelů. Vyvinula fólii, která pomáhá při efektivní integrované ochraně vůči škůdcům - snižuje potřebu použití pesticidů.
Významným typem mezi těmito fóliemi jsou fólie s "UV-blokováním".

Tyto absorbují UV radiaci do 390 nm, čímž:
-   Redukují populaci molic, třásněnek, minujících motýlů, mšic ale i jiných škůdců. Tím snižují i   výskyt virů, které přenášejí tito škůdci.
-   Omezují rozmáhání se chorob jako botrytidy snižováním přenášení spór škodlivých hub.
-   Redukují "začernění" lupínků červených růží, čímž se zvyšuje jejich komerční hodnota.

Fólie s "UV-blokováním" použijte pouze po předchozím testu v případě, pokud máte opylovače nebo v případě pěstování lilku. Samotná fólie nevyřeší problém se škůdci, v kombinaci s konvenčními metodami má však prokazatelné
pozitivní vlastnosti.

vlastnosti na ochranu voči chorobám - vlastnosti na ochranu proti chorobám

Plastika Kritis bola prvou firmou (v roku 1983), ktorá použila technológiu výroby 3-vrstvovej fólie pre poľnohospodárske účely. 3-vrstvová fólia sa skladá z troch vrstiev, ktoré sú neoddeliteľné od seba, každá vrstva obsahuje 
iné aditíva a polyméry. Jednotlivé vrstvy sú kombinované tak, aby vyhovovali požadovaným parametrom. Na Slovensku sa dlhé roky používal pojem „agrofólia“ na fóliu, ktorá bola všeobecne použiteľná na prekrytie fóliovníkových
krytov. Parametre ako priepustnosť svetla, difúzia svetla, plastermický efekt alebo antidrip činidlo nehrali žiadnu rolu pri rozhodovaní – tieto pojmy boli pre slovenského zákazníka úplne neznáme. Nástupom novej ponuky 
zo zahraničia sa nám otvárajú nevídané možnosti pri zvyšovaní úrody, kvality pestovanej plodiny a životnosti. Dnes fóliu nepredávame na váhu, ale na základe parametrov, ktoré vyžadujú 
špecifické podmienky pestovateľskej plochy, pestovanej rastliny a klimatických podmienok. Dnes je výroba fólie vedou, ktorú ovládajú  iba giganti ako je napr. firma Plastika Kritis.Vďaka špeciálnym aditívam, ktoré zvyšujú odolnosť
fólie voči UV žiareniu vieme dnes garantovať životnosť fólie až na 60 mesiacov. Počas 35 rokov svojho pôsobenia firma získala dostatočné znalosti, skúsenosti na to, aby sa zodpovedne vedela postaviť k otázke garancie. Aj vďaka
vlastnej továrni na aditíva (jediná firma na svete ktorá vyrába agrofólie s vlastnými aditívami) vie fóliu „namiešať“ tak, aby sme Vám vedeli ponúknuť fóliu, ktorá bude tou najlepšou pre Vaše potreby. Vo všeobecnosti platí, 
že KRITIFIL fólie obsahujú viac UV aditív ako výrobky iných konkurenčných výrobcov.  Aj vďaka tomu je skutočná životnosť fólie niekedy dvakrát tak dlhá ako je garantovaná životnosť. Vždy si zvážte investíciu do fólie na základe
benefitov ktoré daná fólia prináša. Vďaka jedinečným prednostiam profesionálnych fólií budú Vaše finančné výnosy rozoznateľne vyššie, preto náklady na profesionálne fólie sa vrátia už za niekoľko mesiacov, ba už aj týždňov.

Plastika Kritis byla první firmou (v roce 1983), která použila technologii výroby 3-vrstvé fólie pro zemědělské účely. 3-vrstvá fólie se skládá ze tří vrstev, které jsou neoddělitelné od sebe, každá vrstva obsahuje jiná aditiva 
a polymery. Jednotlivé vrstvy jsou kombinovány tak, aby vyhovovaly požadovaným parametrům. Na Slovensku se dlouhá léta používal pojem "agrofólia" na fólii, která byla obecně použitelná na překrytí fóliovníkových krytů.
Parametry jako  propustnost světla, difúze světla, plastermický efekt nebo Antidrip činidlo nehrály žádnou roli při rozhodování - tyto pojmy byly pro slovenského zákazníka zcela neznámé.. Nástupem nové nabídky ze zahraničí 
se nám otevírají nevídané možnosti při zvyšování úrody, kvality pěstované plodiny a životnosti. Dnes fólii neprodáváme na váhu, ale na základě parametrů, které vyžadují specifické podmínky pěstitelské plochy, pěstované rostliny
a klimatických podmínek. Dnes je výroba fólie vědou, kterou ovládají pouze giganti jako je např. firma Plastika Kritis. Díky speciálním aditivům, která zvyšují odolnost fólie vůči UV záření víme dnes garantovat životnost fólie 
až na 60 měsíců. Během 35 let svého působení firma získala dostatečné znalosti, zkušenosti na to, aby se zodpovědně uměla postavit k otázce garance. I díky vlastní továrně na aditiva (jediná firma na světě, která vyrábí agrofólie
s vlastními aditivy) dokáže fólii "namíchat" tak, abychom Vám byli schopní nabídnout fólii, která bude tou nejlepší pro Vaše potřeby. Obecně platí, že KRITIFIL fólie obsahují více UV aditiv než výrobky jiných konkurenčních výrobců.
I díky tomu je skutečná životnost fólie někdy dvakrát tak dlouhá jako je garantovaná životnost. Vždy si zvažte investici do fólie na základě benefitů, které daná fólie přináší. Díky jedinečným přednostem profesionálních fólií budou
Vaše finanční výnosy znatelně vyšší, proto náklady na profesionální fólie se vrátí již za několik měsíců, ba už i týdnů.
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Priepustnosť svetla - Propustnost světla

rozptyl svetla - difúzia - rozptyl světla - difúze

anti-drip fólia (s činidlom proti kvapkaniu kondenzovanej vody) - anti-drip fólie (s činidlem proti kapání kondenzované vody)

Plastika Kritis vyrába najpriehladnejšie fólie na trhu.  Minimálna
strata množstva svetla môže byť dosiahnutá iba vďaka 
najkvalitnejších polotovarov. Množstvo svetla vo fóliovníku je
primárnym parametrom pri pestovaní akejkoľvek rastliny.
Veľakrát sa mieša pojem „pálenie slnečnými lúčmi“ s množstvom
svetla ktoré prechádza  cez fóliu. Dnešné moderné fólie riešia
tento problémpomocou difúzie svetla (rozptylu), vďaka čomu
sa svetelné lúče lámu na povrchu fólie.
Nezabúdajte, že fóliu kupujete najmä na obobie, kedy sú nízke
vonkajšie teploty. Preto vždy hľadajte fóliu, ktorá je nastavená
na produkčne najzaujímavejšie fólie. Vy potrebujete maximálne
parametre fólie a tým aj maximálne výnosy vtedy, keď sú ceny
úrody najlepšie.
Vo februári je množstvo svetla menej ako polovica v porovnaní
s júnom. Preto sa snažte dodať pre rastliny čo najviac svetla 
a radšej použite tieniace siete alebo tieniacu farbu. Ak si to
všetko porovnáte a zrátate, Vaše výnosy budú značne vyššie 
ak sa „zameriate“ pri výbere na februárové podmienky.

Plastika Kritis vyrábí nejprůhlednější fólie na trhu. Minimální
ztráta množství světla může být dosažena pouze díky
nejkvalitnějším polotovarům. Množství světla ve fóliovníku je
primárním parametrem při pěstování jakékoliv rostliny. Mnohdy
se míchá pojem "pálení slunečními paprsky" s množstvím světla,
které prochází přes fólii. Dnešní moderní fólie řeší tento
problém pomocí difúze světla (rozptylu), díky čemuž se světelné
paprsky lámou na povrchu fólie. 
Nezapomínejte, že fólii kupujete zejména na období, kdy jsou
nízké venkovní teploty. Proto vždy hledejte fólii, která je 
nastavena na produkčně nejzajímavější fólie. Vy potřebujete
maximální parametry fólie, a tím i maximální výnosy tehdy,
když jsou ceny úrody nejlepší.
V únoru je množství světla méně než polovina  ve srovnání 
s červnem. Proto se snažte dodat  rostlinám co nejvíce světla 
a raději použijte stínící sítě nebo stínicí barvu. Pokud si to
všechno porovnáte  a spočítáte,  Vaše výnosy budou značně vyšší
pokud se "zaměříte"  při výběru na únorové podmínky.

Svetelné lúče prenikajúce cez fóliu delíma na priame lúče 
a na lúče rozptýlené. Ľudskému oku sa zdá, že fólie s týmto 
parametrom prepúšťajú menej svetla. Nie je to tak. PAR 
(fotosyntetická aktívna radiácia), ktorú rastlina prijíma, je 
rovnaká ako pri „obyčajných“ fóliách. 
Väčšie množstvo rozptýlených lúčov oceníte najmä počas jari 
a leta v dňoch s veľkým množstvom svetla. Rozptýlením sa
zmenšia tiene, zvyšuje sa rovnomerná distribúcia svetla –
svetelné lúče  zasahujú aj nižšie položené časti rastliny. Mierne
znižuje aj teplotu vo fóliovníku.
Plastika Kritis je „špecialistom“ na difúzne fólie.

Vo svojom sortimente má tri základné kombinácie fólií:
- Vysoká priepustnosť svetla s veľmi nízkou difúziou (max. 

priame slnko)
- Fólie s priemernou difúziou svetla
- Fólie s veľmi vysokou mierou difúzie.

To, akú fóliu použiť záleží na klimatických podmienkach, 
od rastliny a od pestovateľskej sezóny. 
Otestujte: Pod fóliou s dobrou difúziou sa jasné obrysy vlastného
tieňa miznú ihneď pri vkročení  do fóliovníka. Porovnajte si to 
s obyčajnou fóliou Ozajstné kvality zistíte, keď prvýkrát budete
pestovať pod takouto fóliou.

Světelné paprsky pronikající přes fólii dělíme na přímé paprsky
a na paprsky rozptýlené. Lidskému oku se zdá, že fólie s tímto
parametrem propouštějí méně světla. Není to tak. PAR 
(fotosyntetická aktivní  radiace), kterou rostlina přijímá, je stejná
jako u "obyčejných" fólií.
Větší množství rozptýlených paprsků oceníte zejména během
jara a léta ve dnech s velkým množstvím světla.
Rozptýlením se zmenší stíny, zvyšuje se rovnoměrná distribuce
světla - světelné paprsky zasahují i   níže položené části rostliny.
Mírně snižuje i teplotu  ve fóliovníku.
Plastika Kritis je "specialistou" na difúzní fólie. 

Ve svém sortimentu má tři základní kombinace fólií:
- Vysoká propustnost světla s velmi nízkou difúzí (max.

přímé  slunce)
- Fólie s průměrnou difúzí světla
- Fólie s velmi vysokou mírou difúze.

To, jakou fólii použít záleží na klimatických podmínkách, 
od rostliny a pěstitelské sezóny.
Otestujte: Pod fólií s dobrou difúzí jasné obrysy vlastního stínu
mizí ihned při vkročení do fóliovníku. Porovnejte si to 
s obyčejnou fólií. Opravdové kvality zjistíte, až budete pěstovat
poprvé pod takovouto fólií.

Kvapky, ktoré sa tvoria na vnútornej strane fóliovníka majú
negatívny vplyv na rastliny a na podmienky pestovania. 
Prvoradým problémom nie je odkvapnutie kvapiek ale fakt, 
že kondenzovaná voda znižuje priepustnosť svetla o 15-30 %.
Okrem toho zvyšuje výskyt chorôb na rastlinách. Špeciálne
aditívum vďaka ktorému sa kondenzovaná voda sformuje 
do kvapky, steká po vnútornej strane fólie. 

Anti-drip zabezpečí:
-   Väčšie množstvo svetla vo fóliovníku
-   Vyššie produkčné výnosy
-   Skorší zber
-   Vyššiu kvalitu, vyššiu komerčnú hodnotu
-   Menej chorôb
-   Znížená spotreba postrekov

Tieto fólie odporúčame na dobre vetrané a / alebo vykurované
fóliovníky. Životnosť tohto aditíva je fyzicky obmedzená na dobu
cca 2 rokov. V sortimente máme aj produkt, ktorý sa strieka
postrekovačom na vnútornú stranu fólie čím sa obnoví tento
efekt. Aditívum sa časom dostáva na povrch fólie, ktorý je 
zmývaný vnútornou hmlou (tvorí sa najmä nadránom). Preto
odporúčame túto hmlu odstráňovať z fóliovníka vetraním 
alebo prikurovaním. 
Treba dávať pozor aj na konštrukciu ktorú použijete. 
Nezabúdajte, že každá prekážka zamedzí aby voda stekala 
po vnútornej ploche fólie, a preto odkvapkáva.

Kapky, které se tvoří na vnitřní straně fóliovníku mají negativní
vliv na rostliny a na podmínky pěstování. 
Prvořadým problémem není odkápnutí kapek ale fakt, 
že kondenzovaná voda snižuje propustnost světla  o 15-30%.
Kromě toho zvyšuje výskyt chorob  na rostlinách. Speciální 
aditivum díky kterému  se kondenzovaná voda zformuje 
do kapky, stéká  po vnitřní straně fólie.

Anti-drip zajistí:
-   Větší množství světla ve foliovníku
-   Vyšší produkční výnosy
-   Dřívější sběr
-   Vyšší kvalitu, vyšší obchodní hodnotu
-   Méně chorob
-   Sníženou spotřebu postřiků

Tyto fólie doporučujeme na dobře větrané a / nebo vytápěné
fóliovníky. Životnost tohoto aditiva je fyzicky omezena na dobu
cca 2 let. V sortimentu máme i produkt, který se stříká
postřikovačem na vnitřní stranu fólie, čímž se obnoví tento efekt.
Aditivum se časem dostává na povrch fólie, který je omývaný
vnitřní mlhou (tvoří se zejména nad ránem). Proto
doporučujeme tuto mlhu odstraňovat z fóliovníku větráním
nebo přitápěním.
Třeba dávat pozor i na konstrukci, kterou použijete. 
Nezapomínejte, že každá překážka zamezí aby voda stékala 
po vnitřní ploše fólie, a proto odkapává.
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MULČovaCIE FÓLIE KrITIFIL
MULČovaCí FÓLIE KrITIFIL

interný kód
interní kód

popis
popis

interný kód
interní kód

popis
popis

bal
bal

202017_80 UV 2231 202013_80 6020 80 cm 2000 m

202017_90 UV 2231 202013_90 6020  90 cm 2000 m

202017_110 UV 2231 202013_110 6020 110 cm 2000 m

202017_120 UV 2231 202013_120 6020 120 cm 2000 m

202017_140 UV 2231 202013_140 6020 140 cm 2000 m

ČIErno – BIELE PoKrÝvaCIE FÓLIE 
Určené pre pokrytie podlahy v skleníkoch a fóliovníkoch s technológiou pestovania v závesných žľaboch atď. Čierna vrstva
dokonale zabraňuje rastu buriny a vrchná biela vrstva fólie slúži na odrážanie svetla späť k rastlinám. 
Pri objednávke – návin na rolke musí mať párny počet metrov, a váha rolky musí byť nad 42 kg – (t.j. nad 110 m pri 50 mikr.).

ČErno - BíLÉ PoKrÝvaCí FÓLIE
Určeno pro pokrytí podlahy ve sklenících a fóliovnících s technologií pěstování v závěsných žlabech atd. Černá vrstva dokonale
zabraňuje růstu plevele a vrchní bílá vrstva fólie slouží k odrážení světla zpět k rostlinám.
Při objednávce - návin na roli musí mít sudý počet metrů, a váha role musí být nad 42 kg - (tj. nad 110 m při 50 mikr.).

ŠPECIÁLnE FÓLIE KrITIFIL
SPECIÁLní FÓLIE KrITIFIL

interný kód
interní kód

popis
popis

bal
bal

202044_5036_XXX 5036 - 50 μ, 70% odraz - odraz

5031 - 65 μ, 70% odraz - odraz
202042_5035_XXX 5040 - 90 μ, 70% odraz - odraz

Ponúkame Vám naše osvedčené kvalitné mulčovacie 3 – vrstvové fólie z gréckej produkcie firmy Plastika Kritis, s garantovanou kvalitou
od najväčšieho výrobcu agrofólií v Európe. Na trhu známe aj pod názvom “izraelské” fólie. Obsahujú činidlo Metalocen, ktoré značne
zvyšuje pevnosť fólie až do tej miery, že fólia s hrúbkou 20 mikrónov má rovnakú trhaciu silu ako klasická LDPE fólia s hrúbkou 60
mikrónov. Vrstvy fólie sú navzájom neoddeliteľné a každá obsahuje iné aditíva a polyméry. Jednotlivé vrstvy sú kombinované tak,
aby vyhovovali požadovaným parametrom. Hrúbka  fólie 20 mikrónov.

Nabízíme Vám naše osvědčené kvalitní mulčovací 3 - vrstvé fólie z řecké produkce firmy Plastika Kritis, s garantovanou kvalitou od
největšího výrobce agrofólií v Evropě. Na trhu známé také pod názvem "izraelské" fólie. Obsahují činidlo Metalocen, které značně
zvyšuje pevnost fólie až do té míry, že fólie o tloušťce 20 mikronů má stejnou trhací sílu jako klasická LDPE fólie o tloušťce 60 mikronů.
Vrstvy fólie jsou navzájem neoddělitelné a každá obsahuje jiné přísady a polymery. Jednotlivé vrstvy jsou kombinovány tak, aby vy-
hovovaly požadovaným parametrům. Tloušťka fólie 20 mikronů.

- čierna / černá
- transparent / transparent

- čierno biela / černo bílá

- podporuje baktérie mliečneho kvasenia a tým rýchle zníženie hodnoty pH
- od začiatku znižuje rozvoj kvasiniek a plesní v siláži, resp. na jej povrchu
- chráni objemné krmivo pred zahrievaním a stratou živín
- chráni objemné krmivo pred kazením a tvorbou mykotoxínov
- chráni pred stratami krmiva a zbytočne vynaloženým pracovným úsilím

- podporuje bakterie mléčného kvašení a tím rychlé snížení hodnoty pH
- od začátku snižuje rozvoj kvasinek a plísní v siláži, resp. na jejím povrchu
- chrání objemné krmivo před zahříváním a ztrátou živin
- chrání objemné krmivo před kažením a tvorbou mykotoxinů
- chrání před ztrátami krmiva a zbytečně vynaloženým pracovním úsilím

SILÁŽnE FÓLIE
SILÁŽní FÓLIE

interný kód
interní kód

popis
popis

bal
bal

201001 6 m/33 m

vysvetlivky:   -  vysvětlivky:
vo vaŠEJ oBJEdnÁvKE naHraĎTE PíSMEnÁ - vE vaŠí oBJEdnÁvCE naHraĎTE PíSMEna

XXX -   šírka fólie - šířka fólie

- čierna / černá



Vysvetlivky  - Vysvětlivky:

ad – antidrip -  Ochrana proti zaroseniu 
- znížite výskyt hubových chorôb, vrátane padania klíčnych rastlín,  znížite spotrebu fungicídov, dosiahnete lepšie svetelné podmienky vo fóliovníkoch,  viac svetla pre rastliny znamená vyššiu kvalitu, vyššiu úrodu a skorší zber
ad - antidrip - Ochrana proti orosení
- Snížíte výskyt houbových chorob, včetně padání klíčních rostlin, snížíte spotřebu fungicidů, dosáhnete lepších světelných podmínek ve fóliovnících, více světla pro rostliny znamená vyšší kvalitu, vyšší úrodu a dřívější sklizeň

T – Termická ochrana - termické filmy, obsahujúce kombináciu EVA a Infra-Red prísad štruktúrované v 3 vrstvách, ktoré absorbujú infračervené žiarenie a znižujú tepelné straty po celú noc. Šetrí náklady na vykurovanie; vyššie
výnosy plodín; skoršia úroda; lepšia kvalita úrody.
T - Termická ochrana - termické filmy, obsahující kombinaci EVA a Infra-Red přísad strukturované ve 3 vrstvách, které absorbují infračervené záření a snižují tepelné ztráty po celou noc. Šetří náklady na vytápění; vyšší výnosy
plodin; dřívější sklizeň; lepší kvalita úrody.

Uv – Uv ochrana – UV stabilizátory chránia fóliu pred škodlivým pôsobením UV žiarenia a tepla na veľmi dlhú dobu. Životnosť fólie priamo súvisí s kvalitnou UV ochranou.
Uv - Uv ochrana - UV stabilizátory chrání fólii před škodlivým působením UV záření a tepla na velmi dlouhou dobu. Životnost fólie přímo souvisí s kvalitní UV ochranou.

aF – ochrana proti zahmlievaniu -  zabraňuje zahmlievaniu vo fólií. Táto vlastnosť je však ovplyvnená celým radom rôznych okolností, vzhľadom na to sa záruka na trvanie AF neposkytuje.
aF - ochrana proti zamlžení - zabraňuje zamlžování ve fólii. Tato vlastnost je však ovlivněna řadou různých okolností, vzhledem k tomu se záruka na trvání AF neposkytuje.

ochrana proti chemickým prostriedkom – Nepriaznivý vplyv agrochemikálií je výraznejší v horúčave (obdobiach, kedy fóliovníky majú obmedzenú ventiláciu).
ochrana proti chemickým prostředkům - Nepříznivý vliv agrochemikálií je výraznější v horku (obdobích, kdy fóliovníky mají omezenou ventilaci).

Pevnosť –  nová generácia super pevných fólií bola vyvinutá vďaka špeciálnym  vysoko pevným polymérom. Tieto fólie poskytujú dostatočnú bezpečnosť v oblastiach s veľmi silným vetrom. Môžu byť vyrábané v nižšej hrúbke
ako bežné fólie.
Pevnost - nová generace super pevných fólií byla vyvinuta díky speciálním vysoce pevným polymerům. Tyto fólie poskytují dostatečnou bezpečnost v oblastech s velmi silným větrem. Mohou být vyráběny v nižší tloušťce než
běžné fólie.

difúzia – Rozptyl svetla znižuje tiene, zabezpečuje rovnomernejšie rozloženie svetla v skleníku, aby  sa dostalo aj k spodným častiam rastlín, zabraňuje spáleniu a má mierne chladivý účinok.
difuze - Rozptyl světla snižuje stíny, zajišťuje rovnoměrnější rozložení světla ve skleníku, aby se dostalo i ke spodním částem rostlin, zabraňuje spálení a má mírně chladivý účinek.

aGroFÓLIE KrITIFIL
aGroFÓLIE KrITIFIL

interný kód
interní kód

popis
popis μ vrstva

vrstva
priepustnosť svetla
propustnost světla

difúzia
difúze

202026_2924_XXX UV 2924 150 3x 89-90% 23%
202026_2925_XXX
202037

UV 2925 AD 150 3x 89-90% 25%

2020261_2996_XXX UV 2996 (outside) 180 3x 90-91% 18%
2020264_3992_XXX TUV 3992 AD (inside) 180 3x 90-91% 18%
202026_3855_XXX TUV 3855 AD 180 3x 88-89% 45%
202064_3882_XXX
202026_3982_XXX

TUV 3882 AD      /
TUV 3982 AD

180/200 3x 88-89% 60%

2020262_3942_6 TUV 3942 180 3x 88-89% 50%
202026_3950_XXX
2020263_3954_XXX

TUV 3950 AD      / 
TUV 3954 AD

180/200 3x 90-91% 18%/23%

202028_7504_XXX ** TUv 7504 aF 180 7x 91-92% 16%
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Špeciálna vnútorná fólia s hrúbkou 40 mikrónov. Vďaka vysokej priepustnosti svetla a termickému efektu znižuje tepelné straty. 
Anti-fog efekt taktiež v určitej miere bráni zahmlievaniu.  

Speciální vnitřní fólie o tloušťce 40 mikronů. Díky vysoké propustnosti světla a termickému efektu snižuje tepelné ztráty.
Anti-fog efekt také v určité míře brání zamlžování.

vnÚTornÉ FÓLIE  TH 4209 aF - (EnErGy SCrEEn)
vnITŘní FÓLIE TH aF 4209 (EnErGy SCrEEn)

interný kód
interní kód

popis
popis

bal
bal

202061_4209_350 TH 4209 AF  - 3,5 m
202061_4209_600 TH 4209 AF  - 6 m

202061_4209_800 TH 4209 AF  - 8 m

- transparent / transparent

** novInKa ** TUv 7504 aF 
- 180 mikrónová, dlhá životnosť (≥ 6 rokov), bezfarebná, vysoká čistota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- 7-vrstiev, UV ochrana + termický efekt, vysoká pružnosť, 
- s permanentným antidrip efektom                                                                                                                                                                                                         
- priepustnosť svetla 91-92%, difúzia svetla 16%                                                                                                                          
- dostupná v šírke do 13,5m.

** novInKa ** TÚv 7504 aF
- 180 mikronů, dlouhá životnost (≥ 6 let), bezbarvá, vysoká čistota
- 7-vrstev, UV ochrana + termický efekt, vysoká pružnost,
- s permanentním Antidrip efektem
- přenos světla 91-92%, difúze světla 16%
- dostupná v šířce až 13,5 m

d 04.

vysvetlivky:   -   vysvětlivky:
vo vaŠEJ oBJEdnÁvKE naHraĎTE PíSMEnÁ - vE vaŠí oBJEdnÁvCE naHraĎTE PíSMEna

XXX -   šírka fólie - šířka fólie

Vďaka špeciálnemu trojvrstvovému zloženiu Kritifil fólií: 
- ochránite rastliny voči nízkym teplotám a nepriaznivému počasiu                                                                                                
- dosiahnete pomalšie znižovanie teploty a celkovo vyššiu teplotu 

vo fóliovníku v noci                                                         
- budete mať nižšie náklady na kúrenie                                                                                                                                    
- budete mať vyššiu kvalitu úrody, vyššie výnosy a skoršie zbery  

Díky speciálnímu třívrstvému složení Kritifil fólií:
- ochráníte rostliny vůči nízkým teplotám a nepříznivému počasí
- dosáhnete pomalejšího snižování teploty a celkově vyšší teploty 

ve fóliovníku v noci
- budete mít nižší náklady na vytápění
- budete mít vyšší kvalitu úrody, vyšší výnosy a dřívější sběry

- transparent / transparent

Šírka fólie podľa požiadaviek zákazníka. Fólia sa meria iba v ucelených metroch.
Šířka fólie dle požadavků zákazníka. Fólie se měří pouze v ucelených metrech.
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Geotextília s riadenou dobou rozkladu je určená na ochranu svahov (do sklonu 45°) pred nepriaznivými erozívnymi účinkami vetra a dažďovej vody pri cestnej výstavbe, ochranu stromčekových porastov a krov. Tiež ako mulčovacia
plachtička pri výsadbe lesných a okrasných porastov, proti zaburineniu.Zabraňuje vysúšaniu pôdy, chráni rastliny proti výkyvom teplôt a pôsobí ako filter infračervenej radiácie. Po určitej ochrannej dobe (2–3 rokoch) sa biologicky
rozloží na humózne látky obohacujúce rastliny o výživné látky. 

Geotextilie s řízenou dobou rozkladu je určena k ochraně svahů (do sklonu 45°) před nepříznivými erozivními účinky větru a dešťové vody při silniční výstavbě, pro ochranu stromkových porostů a keřů. Také jako mulčovací plachetka
při výsadbě lesních a okrasných porostů, proti zaplevelení. Zabraňuje vysoušení půdy, chrání rostliny proti výkyvům teplot a působí jako filtr infračervené radiace. Po určité ochranné době (2-3 letech) se biologicky rozloží na humózní
látky obohacující rostliny o výživné látky. 

PodKLadovÁ PLSŤ
PodKLadovÁ PLSŤ

interný kód
interní kód

popis
popis

dĺžka
délka

212556_XXX
50 m 60 cm; 80 cm; 100 cm; 120 cm; 

150 cm; 180 cm; 
240 cm

Netkané geotextílie plnia v stavebných konštrukciách najmä separačnú, filtračnú, drenážnu a ochrannú funkciu. Ich využitie pri dopravných stavbách spočíva prevažne v separácii jednotlivých vrstiev konštrukcie, čím bráni ich
zmešaniu a umožňujú ich dlhodobú správnu funkciu. Zároveň svojou dobrou priepustnosťou umožňujú aj hladký priechod vody konštrukciou. Pri celom rade projektov sa využívajú ako ochranný prvok iných častí konštrukcií,
napríklad hydroizolačných fólií citlivých na mechanické poškodenie. Vďaka svoje určitej hrúbke majú netkané geotextílie schopnosť odvádzať vodu v rovine geotextílie, preto tvoria dôležitú súčasť drenážnych 
systémov.

Netkané geotextilie plní ve stavebních konstrukcích zejména separační, filtrační, drenážní a ochrannou funkci. Jejich využití u dopravních stavbách spočívá převážně v separaci jednotlivých vrstev konstrukce, čímž brání jejich
smíchání a umožňují jejich dlouhodobou správnou funkci. Zároveň svou dobrou propustností umožňují i hladký průchod vody konstrukcí. Při celé řadě projektů se využívají jako ochranný prvek jiných částí konstrukcí, například
hydroizolačních fólií citlivých na mechanické poškození. Díky své určité tloušťce mají netkané geotextilie schopnost odvádět vodu v rovině geotextilie, proto tvoří důležitou součást drenážních systémů.

GEoTEXTíLIa BIELa
GEoTEXTILIE BíLÁ 

interný kód
interní kód

popis
popis

dĺžka
délka

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

605048_300_50 50 m; 100 m 2,0 m; 2,2 m 300 g/1 m2

605048_200_XXX 50 m; 100 m 2,0 m; 2,2 m 200 g/1 m2

vysvetlivky:   -  vysvětlivky:
vo vaŠEJ oBJEdnÁvKE naHraĎTE PíSMEnÁ - vE vaŠí oBJEdnÁvCE naHraĎTE PíSMEna

XXX -   šírka textílie - šířka textilie

vysvetlivky:   -   vysvětlivky:
vo vaŠEJ oBJEdnÁvKE naHraĎTE PíSMEnÁ - vE vaŠí oBJEdnÁvCE naHraĎTE PíSMEna

XXX -   šírka textílie - šířka textilie

nIXoL
nIXoL

interný kód
interní kód

popis
popis

Balenie
Balení

426060_1 Tieniaca farba NIXOL - Stínicí barva NIXOL 1 kg

426050_12 Tieniaca farba NIXOL - Stínicí barva NIXOL 12,5 kg

426060 Odstraňovač farby FARBANET - Odstraňovač barvy FARBANET 5 l

U plodin pěstovaných pod sklem nebo fólií je důležité moci regulovat klima ve sklenících či fóliovnících. Hlavními faktory v této mini biosféře je světlo, teplota a relativní vzdušná vlhkost.
nIXoL - stínící nátěr - je produkt, který umožňuje snadno a nenákladně regulovat klima ve skleníku nebo fóliovníku. Aplikace je jednoduchá - nanáší se na vnější konstrukci skleníku nebo fóliovníku.
nIXoL je vodou nesmývatelný, takže ho déšť nesmyje. Jeho další výbornou  vlastností je flexibilní průhlednost. Propouští více světla během sychravého počasí a zatažené oblohy jako při silném slunečním svitu. Pokud je třeba zvýšit intenzitu
světla ve skleníku je možné postříkat nátěr vodou a tím zvýšit jeho průhlednost.
nIXoL nátěr má dlouhou životnost. Vydrží na skleníku nebo fóliovníku během celé sezóny, tzn. od března/dubna do srpna/září. Stupeň stínění je závislý od ředění nátěru vodou. Po ukončení období růstu se NIXOL odstraňuje přípravkem 
FARBANET.

Před nanášením zřeďte studenou vodou.
- na celou sezónu: 2 díly vody na 1 díl nátěru nixol
- na kratší období: přidáním více vody k nátěru nixol

1 kg Nixolu pokryje plochu 30 - 60 m2 v závislosti na požadované míře stínění. nIXoL může být aplikován jakýmkoli rozprašovačem, kartáčem nebo válečkem. Aplikace je nejvhodnější v suchém a teplém počasí.

Pri plodinách pestovaných pod sklom alebo fóliou je dôležité vedieť regulovať klímu v skleníkoch či fóliovníkoch. Hlavnými faktormi v tejto mini biosfére je svetlo, teplota a relatívna vzdušná vlhkosť.
nIXoL – tieniaci náter - je produkt, ktorý umožňuje ľahko a nenákladne regulovať klímu v skleníku alebo fóliovníku. Aplikácia je jednoduchá - nanáša sa na vonkajšiu konštrukciu skleníka alebo fóliovníka.
nIXoL je vodou nezmývateľný, takže ho dážď nezmyje. Jeho ďalšou výbornou vlastnosťou je flexibilná priehľadnosť. Prepúšťa viac svetla počas sychravého počasia a zatiahnutej oblohy ako pri silnom slnečnom svite. Ak je potrebné zvýšiť
intenzitu svetla v skleníku je možné postriekať náter vodou a tým zvýšiť jeho priehľadnosť.
nIXoL náter má dlhú životnosť. Vydrží na skleníku alebo fóliovníku počas celej sezóny, tzn. od Marca/Apríla do Augusta/Septembra.  Stupeň tienenia je závislý od riedenia náteru vodou. Po ukončení obdobia rastu sa NIXOL odstraňuje prípravkom
FARBANET.

Pred nanášaním zrieďte studenou vodou. 
-  na celú sezónu: 2 diely vody na 1 diel náteru nixol
-  na kratšie obdobie: pridaním viac vody k náteru nixol

1 kg Nixolu pokryje plochu 30 – 60 m2 v závislosti od požadovanej miery tienenia. nIXoL môže byť aplikovaný akýmkoľvek rozprašovačom, kefkou alebo valčekom. Aplikácia je najvhodnejšia v suchom a teplom počasí.



nETKanÁ TEXTíLIa MULČovaCIa  - ČIErna
nETKanÁ TEXTILIE MULČovaCí - ČErnÁ

interný kód
interní kód

popis
popis

dĺžka
délka

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

202013_XXX 100 m 1,6 - 3,2 m 40 g/1 m2

Netkaná textília sa využíva na zakrývanie výsevov a plodín. Vytvára vhodnú mikroklímu pre rast a vývoj rastlín, umožňuje skorší
výsev, zvyšuje teplotu o 2-4°C, chráni rastliny pred náletom škodcov a proti nepriaznivému vplyvu počasia (krupobitie, mrazy, silný
vietor). Je vodo a svetlo priepustná.   

Netkaná textilie se využívá na zakrývání výsevů a plodin. Vytváří vhodné mikroklima pro růst a vývoj rostlin, umožňuje dřívější výsev,
zvyšuje teplotu o 2-4°C, chrání rostliny před náletem škůdců a proti nepříznivému vlivu počasí (krupobití, mrazy, silný vítr). Je vodo
a světlo propustná.

nETKanÁ TEXTíLIa ZaKrÝvaCIa - BIELa
nETKanÁ TEXTILIE ZaKrÝvaCí - BíLÁ

Zabraňuje výparu vody z pôdy, udržuje v nej vlhkosť, bráni prerastaniu buriny. Vhodná na nastielanie tam, kde je nežiaduci rast
buriny. Vďaka otvorenej štruktúre textília prepúšťa vzduch.

Zabraňuje výparu vody z půdy, udržuje v ní vlhkost, brání prorůstání plevele. Vhodná na mulčování tam, kde je nežádoucí růst
plevele. Díky otevřené struktuře textilie propouští vzduch.

interný kód
interní kód

popis
popis

dĺžka
délka

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

211076_XXX_100 100 m 1,6 m ;  3,2 m 17 g/1 m2

212305_XXX-YYY
zosilnený okraj
zesílený okraj

100 m, 250 m 9,5 m; 10,5 m; 
12,65 m; 13,65 m;

15,8 m

19 g/1 m2

212306_XXX_YYY
zosilnený okraj
zesílený okraj

100 m, 250 m,
500 m

2,1 m; 12,65 m; 
15,8 m

23 g/1 m2

3- vrstvová bublinková fólia má výborné izolačné vlastnosti s ktorými sa dosahujú hodnotné úspory pri vykurovaní. Najčastejšie sa
používa v záhradníctve a to na izoláciu skleníkov a fóliovníkov.

3- vrstvá bublinková fólie má výborné izolační vlastnosti se kterými se dosahují hodnotné úspory při vytápění. Nejčastěji se používá
v zahradnictví, a to na izolaci skleníků a fóliovníků.

BUBLInKovÁ FÓLIa
BUBLInKovÁ FÓLIE

interný kód
interní kód

popis
popis

hrúbka
tloušťka

dĺžka
délka

veľkosť bublín
velikost bublin

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

205502_XXX
16μ 50 m 30 mm 2,0 m; 2,2 m; 

2,4 m
17 g/1m2

- čierna / černá

- transparent / transparent
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ŠKôLKarSKa FÓLIa S
ŠKoLKaŘSKÁ FÓLIE S

interný kód
interní kód

popis
popis

dĺžka
délka

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

211093_CIE_XXX
211096_CIE_XXX

100 m 1,6 - 5,25 m 100 g/1 m2

Čierna mulčovacia tkaná agrotextília je špeciálna porézna tkanina v sile 100 g/m2 a vysokou pevnosťou a životnosťou. Veľmi účinne
zabraňuje prerastaniu burín. Je opatrená zelenými značiacimi pruhmi, používa sa ako pochôdzna škôlkarská textília.

Černá mulčovací tkaná agrotextilie je speciální porézní tkanina v síle 100 g/m2 a vysokou pevností a životností. Velmi účinně zabraňuje
prorůstání plevelů. Je opatřena zelenými značícimi pruhy. Používá se jako pochozí školkařská textilie.

- čierna / černá

d 06.

vysvetlivky:   -   vysvětlivky:
vo vaŠEJ oBJEdnÁvKE naHraĎTE PíSMEnÁ - vE vaŠí oBJEdnÁvCE naHraĎTE PíSMEna

XXX -   šírka fólie - šířka fólie

vysvetlivky:   -   vysvětlivky:
vo vaŠEJ oBJEdnÁvKE naHraĎTE PíSMEnÁ - vE vaŠí oBJEdnÁvCE naHraĎTE PíSMEna

XXX -   šírka textílie - šířka textilie

vysvetlivky:   -   vysvětlivky:
vo vaŠEJ oBJEdnÁvKE naHraĎTE PíSMEnÁ -  vE vaŠí oBJEdnÁvCE naHraĎTE PíSMEna

XXX -   šírka textílie - šířka textilie  /  yyy -   dĺžka balíka - délka balíku

vysvetlivky:   -   vysvětlivky:
vo vaŠEJ oBJEdnÁvKE naHraĎTE PíSMEnÁ - vE vaŠí oBJEdnÁvCE naHraĎTE PíSMEna

XXX -   šírka fólie - šířka fólie
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d. FÓLIE a TEXTíLIE, SIETE, ŠPaGÁTy, LanÁ - FÓLIE a TEXTILIE, SíTĚ, ProvaZy, Lana

- biela / bílá
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interný kód
interní kód

popis
popis

dodávateľský kód
dodavatelský kód

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

211423 1 m x 1 m 125 g/1 m2

JUTovÁ TKanIna naTUr 
JUTovÁ TKanIna naTUr

Slúži na ochranu rastlín pred mrazom, vetrom a slnkom. Chráni pôdu pred eróziou, koreňové baly pred vyschnutím.
Vhodná aj ako obalový materiál alebo na dekoratívne účely v aranžérstve a čalúnnictve. Je to 100% biologicky odbúrateľný
materiál rastlinného pôvodu.

Slouží k ochraně rostlin před mrazem, větrem a sluncem. Chrání půdu před erozí, kořenové baly před vyschnutím. Vhodná
i jako obalový materiál nebo na dekorativní účely v aranžérství a čalounictví. Je to 100% biologicky odbouratelný materiál
rostlinného původu.

GEo JUTa
GEo JUTa

Rolky geo juty pre svahy
Rolky geo juty pro svahy

interný kód
interní kód

popis
popis

dodávateľský kód
dodavatelský kód

hrúbka
tloušťka

251054 JS200 2x80/100 m 0,5 x 1 cm

interný kód
interní kód

popis
popis

bal
bal

balík
balík

JC50 50 x 50 1000 100 info

JC60 60 x 60 1000 100 info

JC70 70 x 70 1000 100 info

JC80 80 x 80 1000 100 info

JC90 90 x 90 500 100 info

JC100 100 x 100 500 100 info

JC120 120 x 120 250 50 info

JC140 140 x 140 250 50 info

JC160 160 x 160 250 50 info

JC180 180 x 180 250 50 info

JC200 200 x 200 250 50 info

JC250 250 x 250 150/200 25 info

JUTa IMPorT norMaL
JUTa IMPorT norMaL

norMaL - mäkká tkanina, svetlo béžová farba, k dispozícii v baloch alebo balíkoch
norMaL - měkká tkanina, světle béžová barva, k dispozici v balech nebo balících



MULČovaCIE KoTÚČE Z KoKoSovÝCH vLÁKIEn - BIoLoGICKy roZLoŽITEľnÉ
MULČovaCí KoToUČE Z KoKoSovÝCH vLÁKEn - BIoLoGICKy roZLoŽITELnÉ

oKrÚHLE JUTovÉ dISKy
KULaTÉ JUTovÉ dISKy

Dostupné na vyžiadanie v priemere od 16-80 cm

Dostupné na vyžádaní v průměru od od 16-80 cm

K dispozícii v rôznych veľkostiach, vhodný pre priemer vázy 16-80 cm, hrúbka 6-8 mm

K dispozici v různých velikostech, vhodné pro průměr vázy 16-80 cm, tloušťka 6-8 mm

interný kód
interní kód

popis
popis Ø-cm kusov

kusů

251052_16 DISCOC16 16 500

DISCOC18 18 500 info

251052_20 DISCOC20 20 500

DISCOC22 22 500 info

DISCOC24 24 500 info

DISCOC26 26 500 info

DISCOC28 28 200 info

DISCOC30 30 200 info

DISCOC33 33 200 info

DISCOC35 35 200 info

DISCOC37 37 200 info

DISCOC40 40 100 info

DISCOC45 45 100 info

DISCOC50 50 100 info

DISCOC60 60 50 info

DISCOC80 80 50 info

interný kód
interní kód

popis
popis Ø-cm kusov

kusů

16-80 info
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roHoŽ Z KoKoSovÝCH vLÁKIEn v roLKÁCH
roHoŽ Z KoKoSovÝCH vLÁKEn v roLíCH

Rohož z kokosových vlákien v rolkách - 500 g/m2 (ľahká), 650 g/m2 (ťažká), 2x25 m

Rohož z kokosových vláken v rolích - 500g/m2 (lehká), 650 g/m2 (těžká), 2x25 m

interný kód
interní kód

popis
popis

hrúbka
tloušťka

STUOIF 2 x 25 4-5 mm info

STUOIFCP 2 x 25 5-6 mm info
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BavLnEnÉ PLaCHTIČKy 
BavLnĚnÉ PLaCHETKy

Bavlnené plachtičky sa používajú pri presádzaní rastlín, kde sa do nich zabalí koreň rastliny. 
Dodávané v rôznych veľkostiach. 

Bavlněné plachetky se používají při přesazování rostlin, kde se do nich zabalí kořen rostliny. 
Dodávány v různých velikostech.

interný kód
interní kód

popis
popis

211400_60 S60 60 x 60 cm

211400_80 S80 80 x80 cm

211400_90 S90 90 x 90 cm

211400_100 S100 100 x 100 cm

interný kód
interní kód

popis
popis

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

JR2,5 2,5 x 3000 cm 290 info

JR5 5,0 x 3000 cm 290 info

JR17,5 17 x 3000 cm 290 info

ZvITKy Z JUTy
SvITKy Z JUTy

interný kód
interní kód

popis
popis

kusov
kusů

S50 50 x 50 100 info

S60 60 x 60 100 info

S70 70 x 70 100 info

S80 80 x 80 100 info

S90 90 x 90 100 info

S100 100 x 100 100 info

S120 120 x 120 100 info

S140 140 x 140 100 info

S200 200 x 200 20 info

rEZanÁ TKanIna Z ČESanEJ PrIadZE
ŘEZanÁ TKanIna Z ČESanÉ PŘíZE

interný kód
interní kód

popis
popis

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

JR 50-140 x 3000 cm 110 info

PÁSKa - predáva sa na váhu
PÁSKa - prodává se na váhu

ZvITKy - predáva sa na váhu
SvITKy - prodává se na váhu



rÚrovÁ SIEŤKa
TrUBKovÁ SíŤKa

interný kód
interní kód

popis
popis

RTE135N   14 - 18

RTG140N   20 - 22

RTI145G   22 - 24

RTG145N   22 - 24

RTN155N   24 - 28

RTN155V   24 - 28

RTS170N   30 - 40

RTT190N   45 - 55

RTT1110N   55 - 65

TIEnIaCa SIEŤ ZELEnÁ 
STíníCí SíŤ ZELEnÁ

Kvalitná tieniaca sieť pre mnohostranné použitie doma a v záhrade ako clona proti slnečným lúčom, prachu alebo vizuálne oddelenie
priestoru. Je stabilizovaná proti ultrafialovému žiareniu, čím dosahuje dlhšiu životnosť pri používaní v exteriéri.  Tieniaca sieť slúži 
na oddelenie priestoru s tienením 89%. 
Zelená farba. 
Použitie: záhrada, terasa, balkón, prístrešok, lešenie, tenisové kurty ...

Kvalitní stínící síť pro mnohostranné použití doma a v zahradě jako clona proti slunečním paprskům, prachu nebo vizuální oddělení
prostoru. Je stabilizovaná proti ultrafialovému záření, čímž dosahuje delší životnosti při používání v exteriéru. Stínící síť slouží 
k oddělení prostoru se stíněním 89%. 
Zelená barva. 
Použití: zahrada, terasa, balkon, přístřešek, lešení, tenisové kurty atd.

interný kód
interní kód

popis
popis

hustota
hustota

222311 EXTRANET 80% 1,5x10 m; 1,5x50 m; 2x10 m; 2x50 m 80%
222312 TEXANET 85% 1,5x10 m 85%
222313 TOTALTEX 95% 1,5x10 m; 2x10 m 95%
222310 RASCHEL NET 3,6x50 m; 7,5x50 m; 9,4x50 m 30%
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ProFI EnErGETICKÝ ŠTíT + PríSLUŠEnSTvo
ProFI EnErGETICKÝ ŠTíT + PŘíSLUŠEnSTví

interný kód
interní kód

popis
popis dodávateľský kód

dodavatelský kód



SIEŤ ProTI KrTKoM PTX
SíŤ ProTI KrTKůM PTX

Je z ľahkého materiálu BOPP. Bol navrhnutý ako ochrana proti krtom, hrabošom a iných škodcov. Mriežka posilňuje a stabilizuje
povrch pôdy, ktorý dáva vynikajúce výsledky s vytvorením trávnikov a kvetinových záhonov. Je odolný proti pôdnym podmienkam
a všetkým formám hnojenia. 

Je z lehkého materiálu BOPP. Byla navržena jako ochrana proti krtkům, hrabošům a jiným škůdcům. Mřížka posiluje a stabilizuje
povrch půdy, který dává vynikající výsledky s vytvořením trávníků a květinových záhonů. Je odolná proti půdním podmínkám 
a všem formám hnojení.

interný kód
interní kód

popis
popis

veľkosť oka
velikost oka

materiál
materiál

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

221020_P25_1,5x25 1,5 x200 m 10 x 10 mm BOPP 25 g/m2

221020_P25_1,5x500 1,5 x 500 m 10 x 10 mm BOPP 25 g/m2

221020_P35_2x200 2 x 200 m 15 x 22 mm BOPP 35 g/m2

SIEŤ ProTI KrTKoM  
SíŤ ProTI KrTKůM 

SIEŤ ProTI vTÁKoM M-200
SíŤ ProTI PTÁKůM M-200

Ochranné siete proti vtákom, určené najmä na ochranu jahôd, čerešní, čučoriedok, drobného ovocia a viniča. Humánne riešenie
proti škorcom.

Ochranné sítě proti ptákům, určené zejména na ochranu jahod, třešní, borůvek, drobného ovoce a vinné révy. Humánní řešení
proti špačkům.

interný kód
interní kód

popis
popis

veľkosť oka
velikost oka

materiál
materiál

AVINET 90 1 x 10 m 16 x 16 mm plast

AVINET 90 1 x 200 m 16 x 16 mm plast

221013 AVINET 90 2 x 200 m 16 x 16 mm plast

RECINGREEN S 1 x 100 m; 
2 x 100 m 

15 x 22 mm plast

Sieť proti krtkom poskytuje ideálnu ochranu trávnatých polí, futbalových ihrísk, detských ihrísk, golfových plôch a záhrad proti
krtkom. 

Síť proti krtkům poskytuje ideální ochranu travnatých polí, fotbalových hřišť, dětských hřišť, golfových ploch a zahrad proti
krtkům.

interný kód
interní kód

popis
popis

veľkosť oka
velikost oka

materiál
materiál

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

221014 8 x 10 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 2 x 5 m 19  x 19 mm PE 13 g/m2

221014 2 x 10 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 2 x 20 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 2 x 50 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 4 x 5 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 4 x 10 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 4 x 20 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 4 x 50 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 4 x 100 m 19 x 19 mm PE 13 g/m2

221014 2 x 10 m 17 x 17 mm PE
221014 5 x 6 m 25 x 25 mm PE
221014 5 x 6 m 25 x 25 mm PE
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oCHrana ProTI oHryZU - FLEXGUard
oCHrana ProTI oKUSU - FLEXGUard

Ochrana chráni mladé stromčeky proti ohryzu. UV-stabilizovaný materiál, dlhá životnosť. Samozatváracia sieťka, ktorá sa
flexibilne prispôsobuje rastu kmeňa. 

Ochrana chrání mladé stromky proti okusu. UV stabilizovaný materiál, dlouhá životnost. Samozavírací síťka, která se flexibilně
přizpůsobuje růstu kmene.

interný kód
interní kód

popis
popis veľkosť oka

velikost oka
materiál
materiál

hmotnosť g/m2

hmotnost g/m2

222001 Ø15 x 110 cm 3 x 3 mm PE 240 g/m2

222001 Ø15 x 55 cm 3 x 3 mm PE 240 g/m2

222001 Ø15 x 80 cm 3 x 3 mm PE 240 g/m2

222001 Ø11 x 110 cm 3 x 3 mm PE 240 g/m2

222001 Ø11 x 55 cm 3 x 3 mm PE 240 g/m2

222001 Ø11 x  80c m 3 x 3 mm PE 240 g/m2

222001 Ø6 x 110 cm 3 x 3 mm PE 240 g/m2

222001 Ø6 x 55 cm 3 x 3 mm PE 240 g/m2

oCHrana ProTI oHryZU - TUBEX
oCHrana ProTI oKUSU - TUBEX

interný kód
interní kód

popis
popis

materiál
materiál

TUBEX   0,6 - 1,8 m PE

Tubex ochrana poskytuje zlepšené prežitie tým, že chráni kmeň proti zajacom, vysokej zveri a vetru, rovnako ako poskytuje
kompletnú ochranu voči herbicídom.

Tubex ochrana poskytuje zlepšené přežití tím, že chrání kmen proti zajícům, vysoké zvěři a větru, stejně jako poskytuje kompletní
ochranu vůči herbicidům.

Tubex�
Ventex

Tubex
Ecostart

Tubex�
Combitube

Shelter-
guard

Tubex�
Standard

Tubex�
Fruitwrap

Tubex
Shrubshelter

Tubex�
Vinewrap

Tubex
Ecovine

Tubex�
Vine�Original
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KryCIa PLaCHTa JoLLy 
KryCí PLaCHTa JoLLy

UPEvňovaCIE ZELEnÉ KLIPy na SIEŤ
UPEvňovaCí ZELEnÉ KLIPy na SíŤ

interný kód
interní kód

popis
popis

druh - popis
druh - popis

160100_CIE PLACCRE

UPEvňovaCIE ČIErnE KLIPy na SIEŤ
UPEvňovaCí ČErnÉ KLIPy na SíŤ

interný kód
interní kód

druh - popis
druh - popis

TELICL   3x4 m / 3x6 m / 4x4 m / 5x5 m / 5x7 m / 6x6 m / 6x8 m / 7x7 m / 8x8
m

Ideálne pre akékoľvek popínavé rastliny, strukoviny, zeleniny, kvety, ...

Ideální pro jakékoli popínavé rostliny, luštěniny, zeleniny, květiny, ...

Polypropylénová tkanina, odpudzujúca vodu, zelenej farby, ktorá už je pripravená v plátoch s okami na všetkých stranách, pre všetky typy
krytia.  K dispozícii v rôznych veľkostiach.

Polypropylenová tkanina, odpuzující vodu, zelené barvy, která již je připravena v plátech s oky na všech stranách, pro všechny typy krytí. 
K dispozici v různých velikostech.

interný kód
interní kód

popis
popis

druh - popis
druh - popis

160100_ZEL PLACCAR

SIEŤ na PoPínavÉ raSTLIny
SíŤ Pro PoPínavÉ roSTLIny
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interný kód
interní kód

druh - popis
druh - popis

RR150X50 1,5 x 50 m

RR150X100 1,5 x 100 m

222047_10_15 RR170X10 1,7 x 10 m

222077 RR170X50 1,7 x 50 m

222047_100_15 RR170X100 1,7 x 100 m

222078 RR200X100 2,0 x 100 m

222078 RR200X10 2,0 x 10 m

222078 RR200X50 2,0 x 50 m

222047_500_15 RR170X500* 1,7 x 500 m

222078 RR204X1000* 2,0 x 1000 m
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Lano TEXTILnÉ SvX
Lano TEXTILní SvX

Laná rôznych materiálov a typov pre rôznorodé využite vo výrobe, domácnosti, poľnohospodárstve, ...

Lana různých materiálů a typů pro různorodé využití ve výrobě, domácnosti, zemědělství, ...

interný kód
interní kód

popis
popis

priemer Ø
průměr Ø

materiál
materiál

COS00258 PA-16   pletené - pletené 2-5 mm polyamid

COP00205 PES-16   pletené s jadrom - pletené s jádrem 2-6 mm polyester

COP00449 PES-16   pletené s jadrom signálne - 
pletené s jádrem signální

2; 3,5; 5 mm polyester

COP01050 PP-12   špirálovo pletené - 
spirálově pletené 

8-14 mm polypropylen

COP00205 PP-16   pletené s jadrom - pletené s jádrem 4-9 mm polypropylen

COP00423 PP-32   pletené s jadrom - pletené s jádrem 8-12 mm polypropylen

COP00975 PP-8   pletené - pletené 2-14 mm polypropylen

COG0601A100R gumolano   gumolano - gumolano 8-10 mm gumolano

PP-32
PLETENÉ S JADROM
PLETENÉ S JÁDREM

PP-16
PLETENÉ S JADROM
PLETENÉ S JÁDREM

PP-12
ŠPIRÁLOVO PLETENÉ
SPIRÁLOVě PLETENÉ

PES-16
PLETENÉ S JADROM SIGNÁLNE 
PLETENÉ S JÁDREM SIGNÁLNí

PES-16
PLETENÉ S JADROM
PLETENÉ S JÁDREM

Pa-16
PLETENÉ
PLETENÉ

PP-8
PLETENÉ
PLETENÉ

GUMOLANO
GUMOLANO

Lano LanEX
Lano LanEX

Laná rôznych materiálov a typov pre rôznorodé využite vo výrobe, domácnosti, poľnohospodárstve, ...

Lana různých materiálů a typů pro různorodé využití ve výrobě, domácnosti, zemědělství, ...

LANO PA STÁČANÉ
LANO PA STÁČENÉ

LANO PA PLETENÉ S JADROM
LANO PA PLETNÉ S JÁDREM

LANO PP STÁČANÉ
LANO PP STÁČENÉ

LANO PP PLETENÉ
LANO PA PLETENÉ

LANO PPV PLETENÉ
LANO PPV PLETENÉ

LANO JUTOVÉ
LANO JUTOVÉ

LANO SISAL
LANO SISAL

GUMOLANO
GUMOL

interný kód
interní kód

popis
popis

priemer Ø
průměr Ø

materiál
materiál

PA   stáčané - stáčené 8-26 mm polyamid

PA  pletené s jadrom - pletené s jádrem 8-16 mm polyamid

PP  stáčané - stáčené 8-18 mm polypropylen

PP  pletené - pletené 8-16 mm polypropylen

PPV  pletené - pletené 8-14m m polypropylen

juta  jutové - jutové 8-40 mm juta

sisal  sisal - sisal 8-10 mm sisal

gumifix  gumolano - gumolano 4-12 mm gumifix



ŠPaGÁT PP
ProvaZ PP

Komerčný špagát určený pre použitie v záhradníctve, skleníkoch, sadoch, v domácnosti, skladoch a pod.

Komerční provaz určený pro použití v zahradnictví, sklenících, sadech, v domácnosti, skladech apod.

interný kód
interní kód

popis
popis

priemer Ø
průměr Ø

materiál
materiál

hmotnosť 
hmotnost

231005 PP 10000 dtex 2000 m/5000 m PP 2 kg/5 kg

231007 PP 12500 dtex 200 m/4000 m 2,3 mm PP 250 g, 5 kg

231004 PP14000 dtex 3500 m PP 5 kg

PP17000 dtex 3000 m PP 5 kg

231002 PP20000 dtex 2500 m PP 5 kg

PP34000 dtex 1500 m PP 5 kg

231009 PP 66000 dtex 1200 m PP 9 kg

PP83000 dtex 1080 m PP 9 kg

ŠPaGÁT ľanovÝ
ProvaZ LnĚnÝ

Potravinársky špagát, s atestom zdravotnej nezávadnosti. Komerčný špagát určený pre použitie v domácnosti, skladoch a pod.

Potravinářský provaz, s atestem zdravotní nezávadnosti. Komerční provaz určen pro použití v domácnosti, skladech apod.

interný kód
interní kód

popis
popis

priemer Ø
průměr Ø

materiál
materiál

hmotnosť 
hmotnost

ľanový - len - lňený 160 m 1,26 mm PP 100 g
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