
Tipul foliei

Dimensiuni  (latime x 

lungime x grosime) Grosimea foliei

Pret fara TVA 

/rola

Pret cu TVA 

/rola Greutate

Folie neagra neperforata 1.00m x 1000m x 0.03mm 399.19 lei 495.00 lei 30 kg

Folie neagra perforata  1.20m x 300m x 0.03mm 160.48 lei 199.00 lei 11 kg

Folie neagra perforata 1.40m x 1000m x 0.03mm 625.00 lei 775.00 lei 42 kg

Folie neagra perforata 1.20m x 300m x 0.04mm 205.65 lei 255.00 lei 14.5 kg

Folie neagra perforata 1.40m x 300m x 0.04mm 241.13 lei 299.00 lei 17 kg

Folie alb-neagra perforata 1.20m x 300m x 0.04mm 237.90 lei 295.00 lei 14.5 kg

 40 μm = 0.04mm

Folie de mulcire pentru capsuni de calitate ridicata, 

rezistenta la radiatiile UV, este ideala pentru culturile 

multianuale de capsuni, isi pastreaza calitatile 3-4 ani pe 

sol fara sa se deterioreze, este rezistenta la rupere fiind 

elastica, se poate instala in camp cu masina de pus folie 

sau manual.

Grosimea foliei poate varia intre 30-50 microni (0,03-

0,05mm). Latimea poate varia intre 1,00 m  si 1,40 m. 

Folia poate fi preperforata pentru capsuni cu 1, 2 si 3 

randuri/strat intercalate conform desenelor de mai jos. 

Diametrul gaurii - 8mm.

Se vinde doar la role de 300 si 1000 m liniari.

Variante disponibile pe stoc incepand cu data de 01.04.2015

Taxele de livrare PRIN CURIERAT vor fi calculate in functie de cantitatea comandata. (exemplu: 1. pentru prima rola de 

300m  cu grosimea de 0.03 mm taxele de livrare se incadreaza intre 27-38 lei + 13-18 lei/fiecare rola de 300m  in plus; ex.2 - 

pentru prima rola de 1000m  cu grosimea de 0.03 mm taxele de livrare se incadreaza intre 56-77 lei + 40-60 lei/fiecare rola 

de 1000m  in plus. Pentru un calcul cat mai exact trebuie precizata localitatea in care se va livra marfa.)

Preţurile includ TVA si sunt exprimate în LEI.

În speranţa că oferta noastră corespunde cererii Dvs, vă asigurăm de o derulare ireprosabilă în cazul unei comenzi.

Cu stima, Rusti Tudor - 0733.691.991

OFERTA FOLIE MULCIRE CAPSUNI - 2015

FOLIE MULCIRE NEAGRA UV

 30 μm = 0.03mm




