Verkrijgbaar bij:

TAKE A LOOK AT OUR NEW WEBSITE FOR:

KIJK OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE VOOR:

• Online shop for second hands
• Search on demand
• Brochures
• Movies of new projects
• Project information
• Newsletter registration

• Online shop voor restpartijen
• Zoeken op maat
• Brochures
• Films van nieuwe projecten
• Projectinformatie
• Aanmelding nieuwsbrief
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Agryl - Novagryl
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Novagryl Plus sterk verbeterd…

Beekenkamp Verpakkingen verkoopt het vliesdoek Agryl®, Novagryl® en Novagryl plus®, dat volgens een speciaal

Novagryl Plus heeft de randen versterkt en verbreed met behulp van nieuwe technieken. Dit verkleint de kans op

ontwikkeld procedé exclusief wordt gefabriceerd bij Agriweb Frankrijk. Vliesdoek wordt gebruikt voor het afdekken

inscheuren aanzienlijk en vereenvoudigt het dekken en verwijderen van Novagryl over uw gewas.

van een teelt, het zorgt voor bescherming tegen weer en wind. Met vliesdoek kan een gunstig microklimaat worden

Zo maakt u nog langer gebruik van uw agryl…

gecreëerd voor de groei van teelten.

De vernieuwde Novagryl Plus heeft nu gegolfde en versterkte randen. De golvingen in de versterkte rand zorgen voor een betere
Het belangrijkste voordeel van het gebruik van agryldoek is vervroeging van de oogst. Het vliesdoek laat water, licht en lucht door, maar

krachtverdeling. De randen zijn 30cm breed en dubbel zo dik. Door deze verbeteringen wordt de kans van inscheuren aanzienlijk verkleind

biedt bescherming tegen insecten. Vliesdoek is elastisch en dus goed geschikt voor gewassen die een sterk vegetatieve ontwikkeling

en kunt u langer gebruik maken van uw Novagryl. Daarnaast vereenvoudigt en versnelt de versterking het dekken en verwijderen over uw

vertonen. Agryl® P17 is een enkellaags doek, niet geweven stof en Novagryl® is uit drie lagen opgebouwd.

gewas. Uw gewas wordt nu nog beter beschermd tegen sterke wind en slechte weersomstandigheden.

Het vliesdoek is verkrijgbaar in de volgende standaardmaten:

Het vernieuwde doek is verkrijgbaar vanaf 10,5 meter breed.

• Novagryl® P19 - type 204
			

6,60 m breed x 250 m lang

Productverbeteringen:
• Randdikte is verdubbeld
• Randbreedte is nu 30cm

			

• Novagryl plus® P19 - type 209 (met verstevigde rand)

• Nieuwe golftechniek / betere krachtverdeling

			

10,50 m breed x 250 m lang

			

12,80 m breed x 250 m lang

Resultaat:

			

15,20 m breed x 250 m lang

• Nog beter bestand tegen extreme weersomstandigheden

			

16,00 m breed x 250 m lang

• Minder kans op inscheuring
• Meer hergebruik / langere levensduur

			

• Agryl® P17 - type 202
1,50 m breed x 500 m lang

Vraag onze vertegenwoordiger naar de specifieke eigenschappen en voordelen.

• Minder handling
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