TOPKWALITEIT

A world of plastics
Onze reeds jarenlange positie als marktleider op het gebied van land- en tuinbouwfolies heeft,
mede door de aanwezige expertise en ervaring, geleid tot de ontwikkeling van diverse
tuinbouwfolies van voortreffelijke kwaliteit.
Een zorgvuldige selectie uit eerste keuze grondstoffen, innovatieve productieprocessen en de
modernste machine- en laboratoriumfaciliteiten zijn samen de componenten die garant staan
voor het succes van onze folies.

HYFLEX
DE TOP in substraatfolie
Hyflex is al vele jaren de toonaangevende loopfolie voor de tuinbouw. Het
succes van Hyflex komt voort uit het coëxtrusie proces. Onze folie bestaat
uit 3 verschillende lagen en wordt geproduceerd op moderne machines.
Elke laag bevat speciale grondstoffen waardoor Hyflex ruimschoots aan alle
eisen, die aan loopfolie gesteld worden, kan voldoen.
Hyflex zwart/wit heeft een lichtdichte zwarte onderkant.
Dit geeft Hyflex zwart/wit een aantal extra eigenschappen.

DOELMATIG
OERSTERK

Waarom Hyflex ?
- UV stabilisatie

- hoge reflektiewaarde
- kostenbesparend

- Het opkomen van onkruid onder de folie wordt voorkomen

zodat de folie vlak blijft liggen.
- Algengroei onder de folie is minimaal waardoor de folie niet gaat glijden.
- Door minimale algengroei blijft de folie aan de onderkant veel schoner.
- Door toevoeging van UV stabilisator heeft de folie een levensduur
van minimaal 1 jaar.

Naast een standaard leveringsprogramma kunnen tijdens “het seizoen”
aan klantspecifieke wensen voldaan worden.

HYKLAC
synoniem voor kwaliteit
Hyklac anticondensfolie (anti-drip) wordt geproduceerd met hoogwaardige
kwaliteit grondstoffen.

Waarom Hyklac ?
- lange werkingsduur
- hoge lichttransmissie
- vele maten en
perforatiepatronen

- Hoge lichttransmissie in droge en natte toestand

- Werkingsduur 10 tot 12 weken (na 6 weken IMAG-score 7,5)
- Door 3-laags coëxtrusie beter te verwerken
- Kan zowel ongeperforeerd als geperforeerd geleverd worden

Naast een standaard leveringsprogrmma kunnen tijdens “het seizoen”
aan klantspecifieke wensen voldaan worden.
Door de mogelijkheid van afgepaste lengtes en diverse perforatiepatronen
kunnen we vrijwel iedereen van dienst zijn.
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