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| Historia Firmy
Początki naszej firmy sięgają roku 1993, kiedy to – jako mała firma – rozpoczęliśmy handel materiałami
ogólnobudowlanymi. Wzrost sprzedaży i poszerzanie rynku zbytu, zmusiło nas do przeniesienia hurtowni
w inne miejsce, tak aby nasze zaopatrzone magazyny i park maszynowy mogły zaspokoić, w każdym
momencie, potrzeby klientów.
Obecnie nasza firma mieści się na obszarze 20.000 m2 w tym 3.5 tys. m2 powierzchni krytej. Od 20 lat
importujemy z Niemiec folie rolnicze oraz ogrodnicze w bardzo wysokiej jakości. Firma dysponuje stanem
magazynowym w ilości 1300 palet różnego rodzaju folii, stale uzupełniając asortyment. Współpraca
z firmami spedycyjnymi SCHENKER, RABEN, JASS oraz SIÓDEMKA pozwala na bardzo szybką dostawę
zamówionych materiałów do odbiorców hurtowych i detalicznych na terenie całego kraju.
Wysokie wyniki sprzedaży zawdzięczamy przyjętej strategii, opartej głównie na rozwoju współpracy
z firmami oraz dystrybutorami z kraju i zagranicy.
Produkty, które importujemy bezpośrednio od producenta, produkowane są na najnowocześniejszym
parku maszynowym, którego dzienna sprawność produkcyjna to 1200 ton/dobę. Surowce użyte do
produkcji to najwyższej jakości granulaty, zapewniające najwyższy stopień jakości produktu końcowego.
Dzięki zastosowaniu najlepszej jakości surowców, nasze produkty cechuje o wiele większa wytrzymałość
i jakość, którą zauważyć można stosując nasze folie w praktyce.

www.centerplast.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy hurtownie, spółdzielnie, zrzeszenia i grupy producentów oraz
wszystkich, którzy pragną poszerzyć asortyment sprzedaży o bardzo dobrej jakości folie i siatki dla
rolnictwa i ogrodnictwa.

| Spis Treści
| Ogrodnictwo
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– stretch opakowaniowy
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| GARDENVIT
folia tunelowa

Folie tunelowe Gardenvit są produkowane z najlepszych surowców w technologii COEX-3.
Jakość produkowanych folii, potwierdzona została certyfikatem ISO 9001. Folie produkowane według tej technologii
cechuje wysoki stopień wytrzymałości, długi okres wymiany oraz wysoka przepuszczalność światła.

nazwa

sezonowość

szerokość

długość

Folia tunelowa
GARDENVIT

UV2 / UV3
UV4 / UV5
UV10

6m
8m
10 m
12 m
14 m
16 m

33 m
150 m
297 m
330 m

Folia tunelowa
GARDENVIT
STANDARD

UV2 / UV4

6m
8m
12 m

33 m
100 m

Folia tunelowa
GARDENVIT
PROFESIONAL
NOWOŚĆ!!!

UV6

12 m
16 m

33 m

Folia tunelowa
GARDENVIT
z dodatkami
EVA, AF, AD, IF

UV5 / UV10

12 m

33 m
150 m
297 m

UV2

6x4 m
6x5 m
6x6 m
6x8 m
6x10 m

Folia tunelowa
w płachtach

barwa

	folia 3 warstwowa wyprodukowana przez
zastosowanie katalizatorów metalocenowych
oraz surowców PE-LD najwyższej jakości
	wysoka przepuszczalność światła od 92-94%
	równomierne rozproszenie światła – idealnie
nasłoneczniony tunel
	wysoka trwałość – okres wymiany od 2 do
10 sezonów
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	wysoka wytrzymałość : odporna na rozdarcia,
rozciągnięcia i przebicie folii
	elastyczna: posiada składniki zmiękczające
	folie składane w małe rolki bez utraty ich
właściwości wytrzymałościowych

www.centerplast.pl

| GARDENVIT

specjalistyczna folia tunelowa dla
profesjonalnego ogrodnictwa z dodatkami EVA, AF, AD, IF
Efekt termiczny

Parametr określający ilość światła docierającego przez folię oraz jego rozproszenie. Idealnie
rozproszone światło zapewnia równomierne nasłonecznienie w tunelu. Odpowiednia ilość
światła pozwala roślinie odpowiednio się rozwijać i zwiększa jej owocowanie.

Efekt antykondensacyjny

Skondensowana wodna nie wisi w postaci kropel na folii lecz tworzy cienka powłokę
spływającą w kierunku boków obiektu. Efekt antykondensacyjny działa przy odpowiednim
nachyleniu dachu. Minimalny kąt to ok. 15°, optymalny wynosi około 30°.

Efekt antymgłowy

Redukuje występowanie mgły w tunelu szczególnie nad ranem i wieczorem.

Efekt termiczny dodatek EVA

Zmniejsza straty ciepła spowodowane promieniowaniem, powoduje odbicie promieniowania
podczerwonego z powrotem od obiektu. Dzięki dodatkowi EVA różnica pomiędzy temperaturą
w tunelu w dzień a w nocy nie jest aż tak duża. Oznacza to nawet kilkuprocentowe
oszczędności opału a w obiektach nie grzanych znacznie zmniejsza ryzyko przymrozków.

Dodatkowe wzmocnienie mechaniczne

Folia odporna na rozdarcia, rozciągnięcia i przebicia ma to duże znaczenie przy kryciu
obiektów narażonych na silne wiatry w wypadku gorszej jakości konstrukcji (np. obiekty
drewniane)

Folia z dodatkiem
antykondensacyjnym

Folia bez dodatku
antykondensacyjnego

swobodny dostęp
promieni słonecznych
do tunelu

krople tworzą się na folii
ograniczają przepływ
promieni słonecznych
o około 15%
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| LUTRASIL PRO
agrowłóknina

Agrowłóknina Lutrasil Pro to najwyższa generacja agrowłóknin dla profesjonalnego rolnictwa.
Dzięki zastosowaniu unikalnego splotu w agrowłókninie Lutrasil Pro nie ma potrzeby wzmacniania boków.

	cHRONI ROŚLINY PRZED ZIMNYMI WIATRAMI I PRZYMROZKAMI

nazwa

szerokość

długość

LUTRASIL 19

4,25 m
6,50 m
8,50 m
10,50 m
12,75 m
16,00 m
20,50 m

100 m

LUTRASIL P23

4,25 m
6,50 m
8,50 m
10,50 m
12,75 m
16,00 m
20,50 m

100 m

 NIEZWYKLE WYTRZYMAŁA DZIĘKI ZASTOSOWANIU UNIKALNEGO
WZMOCNIonego SPLOTU WŁÓKIEN
 BARDZO TRWAŁA DZIĘKI ZASTOSOWANIU NOWATORSKICH
STABILIZATORÓW UV
 IDEALNA TERMOIZOLACJA ROŚLIN
 NIWELACJA WAHAŃ TEMPERATURY POMIĘDZY DNIEM A NOCĄ
	rozciągliwa I RÓWNOMIERNA STRUKTURA WŁÓKIEN ELIMINUJE
TZW. FENOMEN BICIA ROŚLIN PODCZAS WIATRU
 WZMOCNIENIE BOCZNE
 NOWY SYSTEM PAKOWANIA W KRÓTKIE ROLKI (TYLKO OK. 1,90 M)
 SZEROKI ASORTYMENT ROZMIARÓW (OD 20,5 M SZEROKOŚCI)
	produkt EKOLOGICZNY

+
Klimafasern

Zwykła agrowłóknina
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=
Armierende Endlosfasern

Dodatkowe wzmocnienie

Lutrasil® Pro
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Lutrasil Pro

barwa

| AGRASIL
agrowłóknina

Agrowłóknina polipropylenowa AGRASIL jest przeznaczona do osłaniania i okrywania roślin i gleby
w okresach niesprzyjających warunków termicznych. Zapewnia rośliną lepsze warunki wzrostu oraz poprawia
ich cechy jakościowe.

nazwa

szerokość

długość

AGRASIL P19

1,60 m
3,20 m
4,20 m
6,30 m
8,40 m
10,50 m
12,60 m
15,90 m

100 m

AGRASIL P23

1,60 m
3,20 m
4,20 m
6,30 m
8,40 m
10,50 m
12,60 m
15,90 m

100 m

AGRASIL P50

1,60 m
3,20 m

100 m

AGRASIL P19
pakiety

1,60 m
1,60 m
1,60 m

5m
10 m
20 m

AGRASIL P50
pakiety

3,20 m
3,20 m
3,20 m

5m
10 m
20 m

barwa
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| Siatka cieniująca
Siatki cieniujące stosuje się do zacieniania przed silnym promieniowaniem słonecznym
w szklarniach, cieplarniach, namiotach, na balkonach i tarasach. Siatki cieniujące o zwiększonej gramaturze
stanowią idealną ochronę przed podmuchami wiatru (np. na kortach tenisowych).

	gwarancja na uv 4 lata
	ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem
w szklarniach i tunelach (stopień zacienienia
65-70%)

nazwa

szerokość

długość

Siatka cieniująca

3m
4m

100 m

kolor

	kolor zielony

| Sznurek ogrodniczy
stabilizowany UV

Zastosowanie stabilizatora UV powoduje, iż sznurek jest odporny na działanie promieni słonecznych. Dodatek
polietylenu i fibrylizacja sprawiają, że jest miękki w dotyku, przyjazny dla roślin, zmniejsza niebezpieczeństwo
złamania pędów. Sznurek nie plącze się, jest mocny w węźle. Indywidualne opakowanie z folii termokurczliwej
z parametrami technicznymi charakteryzującymi produkt zapewnia stabilność nawoju, sznurek rozwija się z kłębka
bez splątań do ostatniego zwoju.

Stosowany w:

nazwa

masa

długość

Sznurek
ogrodniczy
tex 1000

0,5 kg
2 kg
4 kg
5 kg

500 m
2000 m
4000 m
5000 m

	szklarniach i tunelach
	produkcji chmielu i tytoniu
	sadownictwie
 tapicerstwe
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kolor

| AGRAVIT

folia perforowana

Folia służąca do bezpośredniego okrywania roślin, stosowana jako tzw. płaskie przykrycie.
Zastosowana perforacja pozwala na przenikanie wody opadowej, umożliwia także swobodny dostęp powietrza.
Dzięki zastosowaniu tego rodzaju przykrycia warstwa między glebą a folią ma wilgotność i temperaturę wyższą niż
w przypadku gruntu nieosłoniętego.

	chroni rośliny przed przymrozkami, gwarantuje wcześniejsze i większe zbiory
	sto procentowe przenikanie światła
	gwarancja prawidłowej cyrkulacji powietrza dzięki dopasowanej ilości otworów (100 lub 500)
 Wzmocnione brzegi
	całkowita eliminacja skraplania się wody pod folią, oraz przegrzewania
roślin dzięki efektowi antykondensacji
	produkt ekologiczny z dodatkiem uv

nazwa

szerokość

ilośc otworów

długość

AGRAVIT

3,20 m
4,20 m
6,50 m
8,50 m
10,50 m
12,75 m
16,00 m

100 | 250 | 500

100 m
300 m

AGRAVIT
z dodatkiem
ANTITAU

3,20 m
4,20 m

100

300 m
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| HORTIVIT

folia do ściółkowania i sterowania
wegetacją roślin
Czarno-biała folia ściółkowa stosowana głównie w ogrodnictwie w uprawach pod osłoną. Idealna przy
uprawie między innymi truskawki i pomidora. Wykorzystywana również w procesach sterowania długością dnia
i ilością światła w produkcji np. chryzantemy.

 zapewnia ZNAKOMITE ODBICIE I ZATRZYMANIE ŚWIATŁA OK. 95%
 GWARANTUJE 100% zacienienia PRZED ŚWIATŁEM

nazwa

szerokość

długość

HORTIVIT

3,6 m
3,6 m
4,2 m
4,2 m
6,8 m
8,2 m
8,4 m

100 m
300 m
100 m
300 m
150 m
150 m
150 m

 OGRANICZA PAROWANIE GLEBY
 GŁUSZY CHWASTY
 STABILIZOWANA NA PROMIENIE UV
 BARDZO WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ ORAZ ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIA

barwa

	stosując SZEROKIE FOLIE ŚCIÓŁKOWE (8,20 M, 8,40 M) OGRANICZASZ ILOŚĆ łączeń poMIĘDZY płachtami GDZIE TWORZY
SIĘ PLEŚŃ I GRZYB DZIĘKI CZEMU rośliny SĄ MNIEJ NARAŻONE NA CHOROBY

| MULVIT

Czarna folia ściółkowa stosowana w rolnictwie przy uprawach
gruntowych. Idealna przy uprawie punktowej roślin dyniowatych.

folia do ściółkowania

	nagrzewa wierzchnią warstwę gleby stwarzając
doskonałe warunki wegetacyjne roślin

nazwa

szerokość

długość

sezonowość
UV

MULVIT

1,0 m
1,2 m

1500 m

1 rok / 2 lata

 Głuszy chwasty
	odporna na promieniowanie ultrafioletowe
	odporna na uszkodzenia mechaniczne
 zapewnia poprawę warunków fito sanitarnych
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| Folia basenowa
Folia polietylenowa lub PVC o grubości 0,5 mm wyprodukowana w technologii COEX-3
na bazie katalizatorów metalocenowych. Mocna i wytrzymała. Przeznaczona do budowy oczek wodnych,
stawów ogrodowych i małych basenów. Elastyczna – dzięki czemu idealnie dopasowywuje się kształtem
do wybranego przez siebie kształtu oczka. Zapewnia szczelność basenu nawet przy minimalnych pęknięciach,
czy odkształceniach podłoża. Odporna na czynniki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Występuje w kolorze
czarnym, który zapobiega powstaniu glonów.

nazwa

szerokość

długość

Folia
BASENOWA
10 lat
gwarancji!!!

6m
8m

25 m

barwa

|	EKRAVIT

folia do podwieszania
w tunelu

Folię EKRAVIT tak zwany ekran energetyczny stosuje
się do podwieszania w tunelach ogrodniczych
i szklarniach w celu poprawy warunków cieplnych.
Warstwa powietrza między glebą a folią ma
wilgotność i temperaturę wyższą niż powietrze
nad gruntem nieosłoniętym. Wyższa jest
także o kilka stopni temperatura gleb. Folia
chroni rośliny przed chłodnymi wiatrami,
krótkotrwałymi przymrozkami, umożliwia lepsze
wykorzystanie zasobów wody w glebie. Odporna
na promieniowanie ultrafioletowe.

nazwa

szerokość

długość

Folia do
podwieszania
EKRAVIT
z antyfoginglem
NOWOŚĆ!!!

3,20 m
3,60 m
4,00 m

200 m

www.centerplast.pl

barwa
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| Folia szparagowa
Folia szparagowa czarno-biała umożliwia uprawę szparagów na cięższych glebach.
Zastosowanie folii zapewnia doskonałą jakość zbiorów (mniej szparagów rozluźnionych czy ordzewiałych).
Całkowicie niweluje przebarwienia szparaga.

nazwa

grubość

szerokość

długość

gwarancja

Folia
szparagowa

100 µm
150 µm

1,40 m
1,40 m

300, 1250 m
300, 1250 m

5-6 lat
6-7 lat

	Zmniejsza wahania temperatury
 zapewnia dostateczną wilgotność gleby
 Eliminuje chwasty
 zapewnia równomierne planowanie zbiorów
(możliwość przyspieszenia lub opóźnienia)
 Redukuje koszty siły roboczej
	odporna na uv
	folia z kieszeniami
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| Mata ściółkowa
polipropylenowa

Głównym zadaniem maty polipropylenowej jest głuszenie chwastów.
Wykorzystywana jest w szkółkarstwie przy uprawach kontenerowych, idealnie sprawdza się również
przy uprawie owoców i warzyw w ogrodnictwie, rolnictwie, sadownictwie.

nazwa

szerokość

Mata
ściółkowa

0,50 m
0,83 m
1,65 m
2,07 m
3,30 m
4,15 m
5,15 m

długość

gramatura

100 m

70 g/m2
90 g/m2
100 g/m2

barwa

 zapewnia idealny mikroklimat gleby (struktura maty pozwala przeniknąć wodzie opadowej, umożliwiając
jednocześnie jej odparowanie)
	pozwala utrzymać wyższą temperaturę gleby a przez to osiągnąć większą aktywność systemu korzeniowego
	większa wydajność i wybarwienie owoców (kolor biały)
	ogranicza stosowanie środków ochrony roślin (głuszy chwasty)
	odporna na grzyby, pleśnie i procesy gnilne
	stabilizator uv

www.centerplast.pl
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| Siatka do pakowania

choinek

Siatka wykonana z włókien syntetycznych w formie rękawa. Przeznaczona do ręcznego pakowania
drzewek iglastych za pomocą specjalnego urządzenia (tuby). Charakteryzuje się elastycznością i dużą odpornością
na rozerwanie.



ułatwia transport

nazwa

szerokość

długość

barwa

Siatka do choinek –
ręczna

25 m
31 m
34 m
45 m
55 m
65 m

300, 400 m

	forma rękawa ułatwia pakowanie
	stanowi ochronę gałęzi podczas transportu

oraz
Siatka do choinek –
maszynowa

| Siatka

do pakowania

	produkt służący do mocnego i efektownego
pakowania na palecie

nazwa

szerokość

długość

Siatka do pakowania ręcznego
(sztywna i elastyczna)

50 m

500 m

Siatka do pakowania
maszynowego

50 m

3500 m

 zapewnia doskonałą wentylację pakowanych
produktów
	siatkę stosuje się tam, gdzie wymagane
jest trwałe pakowanie produktów oraz
zachowanie dostępu powietrza
	przy owijaniu i pakowaniu z zastosowaniem
siatek, ważna jest efektywność ilości
owiniętych palet oraz wytrzymałość siatki
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| Siatka przeciwgradowa
Siatki przeciwgradowe stosuje się by chronić przed gradem i ptactwem drzewa owocowe,
krzewy, kwiaty, warzywa itp. Grad nie tylko uszkadza owoce, ale czyni także duże straty w drzewostanie,
zwłaszcza drzew młodych. Rany po gradobiciu trudno się zabliźniają, drzewa ulegają chorobom kory i drewna.
Ubytek i uszkodzenia powierzchni asymilacyjnej liści sprawia, że drzewa są zwykle gorzej przygotowane
lub wręcz nieprzygotowane do okresu spoczynku, gdyż nie nadążają odbudować masy zielonej do jesieni.

nazwa

oczka

szerokość

długość

gramatura

grubość linki

Siatka
przeciwgradowa

3 mm
x
7 mm

od 1,83 m
do 16,00 m

od 100 m
do 1700 m

50 (g/m2)

0,3 mm

barwa

| Stretch opakowaniowy
	wykorzystywany przede wszystkim do ręcznego lub
maszynowego owijania towaru na palecie; w ten sposób
przygotowany ładunek idealnie nadaje się do transportu
i magazynowania.
	dostępny w kolorze transparentnym i kryjącym (czarnym)
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| Jesteśmy z Wami
| i dla Was
Dział handlowy
Center Plast Sp. z o. o.
ul.Strzeleckiego 6
47-133 Jemielnica
tel.: +48 77/40 48 555
tel.: +48 77/40 48 556
fax.: +48 77/40 48 557
tel. kom.: +48 602 34 09 61
e-mail: centerplast@centerplast.pl

JEMIELNICA
tel.: 77/5467234
fax.: 77/4048557
tel. kom.: 608318815
email: centerplast2@centerplast.pl
tel.: 77/5531819
fax.: 77/5558025
tel. kom.: 600448773
email: centerplast3@centerplast.pl
tel.: 77/4632579
fax.: 77/5558023
tel. kom.: 728468930
email: centerplast4@centerplast.pl
tel.: 77/5531225
fax.: 77/4048557
tel. kom.: 728468925
email: centerplast5@centerplast.pl
tel.: 77/4048557
tel. kom.: 728468920
email: centerplast7@centerplast.pl
SIERADZ
tel/fax.: 43/8220993
tel. kom.: 728468926
tel. kom.: 728468931
email: centerplast6@centerplast.pl
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