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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.

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.
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 5 WARStWOWA

 NACIąG DO 80%

 12 MIESIęCy GWARANCJI NA SKłADOWANIE

 12 MIESIęCy GWARANCJI PO OWINIęCIu

 zAKRES tEMPERAtuR OD -30°C DO 70°C

 WOSKOWANA luB PlAStIKOWA tulEJA

 WySOKOść: 500 MM, 750 MM

Silo-Vit Premium to najwyższej jakości folia do balotowania wyprodukowana w 100% z pierwszego gatunku 
surowca w technologii wydmuchu. Stabilizowana jest filtrem uV, który idealnie chroni przechowywane na 

zewnątrz baloty przed niekorzystnym promieniowaniem słonecznym. Posiada doskonałą kleistość. Jest wyjątkowo 
wytrzymała na rozciąganie, wydajna oraz odporna na przebicia i rozdarcia. Folia Silo-Vit Premium może być 

wykorzystywana we wszystkich typach owijarek rolniczych.

Silo-Vit to gwarancja hermetycznie uszczelnionych bel sianokiszonki, a co za tym idzie 
idealnej jakości paszy.

nazwa szerokość barwa

SIlO-VIt 5 POWER
NOWOŚĆ!!!

500 mm
700 mm

SIlO-VIt PREMIuM
250 mm
500 mm
750 mm

SIlO-VIt PluS 500 mm
700 mm

FN WRAP
NOWOŚĆ!!!

500 mm
750 mm

FN WRAP PluS
NOWOŚĆ!!!

500 mm
750 mm

4

|  Folia kiszonkarska 
 SILO-VIT® 

NOWOŚĆ!



Folia pryzmowa Silo-Vit produkowana jest z najlepszej jakości granulatów w systemie COEX3. 
Niezwykle elastyczna (nawet na silnym mrozie), wytrzymała na rozdarcia i przebicia. zawiera stabilizator uV dzięki 
czemu nie starzeje się pod wpływem działania promieni słonecznych. Posiada GWARANCJę na okres 12 miesięcy. 
zapewnia warunki beztlenowe niezbędne w procesie zakiszania zielonki, zapobiega ulatnianiu się dwutlenku węgla 
pełniącego funkcję konserwantu kiszonki. Gwarantuje właściwą temperaturę niezbędną w procesie zakiszenia. 
Silo-Vit pryzmowa to małe wygodne rolki łatwe w transporcie i magazynowaniu.

Przy foliach kiszonkarskich ważna jest elastyczność folii. Folię Silo-Vit Pryzma można 
naciągać bez obawy przed jej pęknięciem lub skruszeniem.

 3 WARStWOWA

 NAJWyżSzA JAKOść SuROWCÓW

 12 MIESIęCy OCHRONy PRzED PROMIENIAMI uV

 WySOKA WytRzyMAłOść NA PRzEBICIE

 SPRAWDzONA I użyWANA PRzEz ROlNIKÓW 
 W KRAJu I zA GRANICą

NOWOŚĆ
W

EUROPIE!

Silo-Vit
REFLECT

nazwa szerokość długość barwa

Folia kiszonkarska 
SIlO-VIt PRyzMA

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

25 m
33 m
50 m

200 m 
400 m

Folia kiszonkarska 
z regulacją temperatury

SIlO-VIt REFlECt

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

25 m
33 m
50 m

200 m
400 m

Folia kiszonkarska
 SIlO-VIt PRyzMA  150 

NOWOŚĆ!!!

8 m
10 m
12 m
14 m
16 m
18 m
20 m

50 m
300 m

Folia kiszonkarska 
SIlO-VIt PRyzMA DuO 

NOWOŚĆ!!!

8 m
10 m
12 m

50 m

Folia na ściany do silosów 
NOWOŚĆ!!!

4 m
5 m
6 m

25 m
33 m
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| Folia kiszonkarska
 pryzmowa SILO-VIT®
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Siatka z rodziny produktów NEtz jest jednym z najlepszych rozwiązań, aby otrzymać idealnie owinięte bele 
(wystarczą 3-4 krotne owinięcia), zapewniając pełne, zwarte i jednolite pokrycie beli, a jednocześnie gwarantując 
szybki proces belowania. Odpowiednia jest dla wszystkich rodzajów materiału (np. siana, słomy, kiszonki) i może 

być użyta w każdych warunkach pogodowych. Odpowiednia dla wszystkich typów maszyn do belowania.
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|  Profesjonalne siatki 
do owijania bel siana i słomy 

nazwa szerokość długość barwa

HEllASNEt
1,23 m
1,25 m
1,30 m

2000 m
3000 m
3600 m

NEtzWERK
1,23 m
1,25 m
1,30 m

2000 m
3000 m
3600 m

MEGANEtz
PREMIuM 1,23 m 3600 m

QuAttRONEtz 1,23 m
1,25 m

2000 m
3000 m

 BARDzO WySOKA WytRzyMAłOść

 AtESt DlG (zAtWIERDzONy PRzEz EuROPEJSKIE 
zRzESzENIE ROlNIKÓW)

 DOBRA OCHRONA PRzED WARuNKAMI  
AtMOSFERyCzNyMI

 DODAtKI ANtyStAtyCzNE DODANE DO KAżDEJ ROlKI

 StABIlIzOWANA uV

 CzERWONA lINIA OStRzEGAWCzA NA OStAtNICH  
50 M

 DOSKONAłE BOCzNE NACIąGACzE

 MAKSyMAlNE POKRyCIE POWIERzCHNI BEl, IDEAlNIE 
OWINIętE ROlKI

 SuGEROWANA WyMIANA CO 10 lAt



Folbel stosuje się zamiast siatki. Jest wytrzymały i odporny na ściernisko słomy. Posiada stabilizacje uV oraz 
mocny klej. umożliwia 3-4 owinięć beli słomy.
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| FOLbeL 
 folia do owijania bel słomy i siana

| Sznurek rolniczy SILOTeX
SILOTEX to fibrylizowany sznurek wyprodukowany 
z najwyższej jakości granulatów polipropylenowych. 
Sznurek rolniczy ma zastosowanie w procesach zwijania 
(np. zielonki na sianokiszonkę) 
lub kostkowania (np. słomy i siana). 
Występuje w kolorze naturalnym 
bądź jest barwiony. 
Jest bardzo mocny i wytrzymały.

rozmiary i rodzaje sznurków długość barwa

tex 2000 waga 4 kg tyP 500
tex 2000 waga 5 kg tyP 500

2000 m
2500 m

tex 2500 waga 4 kg tyP 400
tex 2500 waga 5 kg tyP 400

1600 m
2000 m

tex 1300 waga 4 kg tyP 770
tex 1300 waga 5 kg tyP 770

3000 m
3850 m

tex 1000 waga 2 kg tyP 1000
tex 1000 waga 4 kg tyP 1000
tex 1000 waga 5 kg tyP 1000

2000 m
4000 m
5000 m

tex 7700 waga 9 kg tyP 130 1170 m

tex 9090 waga 9 kg tyP 110 990 m

 SKutECzNA OCHRONA PRzED WIlGOCIą, 
DESzCzEM, PlEśNIą

 GWARANCJA SuCHEJ SłOMy

 BRAK KOSztÓW zWIązANyCH zE StRAtAMI 
MOKREJ SłOMy

 BRAK DODAtKOWyCH KOSztÓW PRzyKRyCIA 
SłOMy

nazwa szerokość długość barwa

FOlBEl 1,25 m
1,40 m

1000 m
2100 m
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Folia podkładowa kiszonkarska to tak zwane odgazowanie pryzmy. ułożenie folii bezpośrednio na górną warstwę 
roślin zapewnia lepsze przyleganie folii podkładowej do zakiszanej masy, zapobiega tworzeniu się pęcherzyków 

powietrznych między folią a kiszonką. Wilgotność, którą zawiera zakiszana masa, powoduje przyciąganie 
transparentnej folii podkładowej do kiszonki, co pozwala bez zakłóceń przebiegać fermentacji beztlenowej. Dzięki 

zastosowaniu folii podkładowej po otwarciu i rozpoczęciu skarmiania paszy, powietrze ma utrudniony bądź 
uniemożliwiony dostęp do zmagazynowanej partii. Dodatkowo chroni ona kiszonkę przy ścianach bocznych jak  

i w miejscach styku kiszonki z silosem, zapobiega przedostaniu się wody oraz powietrza. 
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|  Folia kiszonkarska 
podkładowa 

idealne odgazowanie pryzmy

nazwa szerokość długość barwa

Folia 
kiszonkarska 
podkładowa 

SIlO-VIt

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

50 m
200 m
400 m

 zAPEWNIA lEPSzE PRzylEGANIE FOlII DO zAKISzANEJ 
MASy

 zAPOBIEGA tWORzENIu SIę PęCHERzyKÓW POWIEtRzA

 zAPOBIEGA PRzEDOStANIu SIę WODy ORAz POWIEtRzA 
PO ROzPOCzęCIu SKARMIANIA PASzy



Filz do okrywania to świetny sposób na przechowywanie bel siana lub słomy w celu ochrony 
przed deszczem i wiatrem. Osłona ta jest przepuszczalna dla powietrza, to najlepszy wodoszczelny sposób 
na słomę. Mniej wrażliwa na watr niż folie i plandeki. Odporna na promienie uV.
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| Filz 
 do okrywania słomy

 SKutECzNIE zABEzPIECzA SłOMę PRzED 
WIAtREM I WODą

 zAPOBIEGA PRzEMOKNIęCIu ORAz zAPEWNIA 
BARDzO DOBRą WENtylACJę

 zAPOBIEGA POWStAWANIu PlEśNI

 NADAJE SIę RÓWNIEż DO OKRyWANIA zBOżA 
SKłADOWANEGO luzEM, KOPCÓW BuRAKÓW 
Czy zIEMNIAKÓW

 SuGEROWANA WyMIANA 6 lAt

nazwa szerokość długość barwa

Filz 
do okrywania 

słomy

9,8 m
12,5 m

12,5 m
25 m

Kołki mocujące
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Siatka ochronna jest wykonana z najwyższej jakości surowców – 100% PE (HDPE). Skutecznie zabezpiecza 
folię kiszonkarską silosową oraz chroni ją przed perforacją spowodowaną przez ptactwo i inne drobne zwierzęta. 

Stanowi ochronę przed gradem i silnym wiatrem oraz zapobiega łopotaniu folii po otwarciu silosu. 
Cechuje ją odporność na promienie uV oraz wysoka jakość wykonania spoin i obszycia. Okrywanie pryzm

nie wymaga użycia opon i piasku.
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|  Siatka ochronna 
zabezpieczająca na silos

| Taśma klejąca 
 reperaturka do folii

nazwa szerokość długość barwa

Siatka ochronna
zabezpieczająca 

na silos

6 m
8 m
10 m
12 m

5 m
10 m
15 m
25 m

nazwa szerokość długość barwa

taśma 10 m 10 m

 SKutECzNIE zABEzPIECzA FOlIę PRzED PtACtWEM 
I DROBNyMI zWIERzętAMI

 CHRONI PRzED GRADEM I SIlNyM WIAtREM ORAz 
zAPOBIEGA łOPOtANIu FOlII

 OKRyWANIE PRyzM NIE WyMAGA użyCIA OPON I PIASKu

 SuGEROWANA WyMIANA 10 lAt

 Służy DO zAKlEJANIA WSzElKIEGO RODzAJu uSzKODzEń 
W FOlIACH POlIEtylENOWyCH

 IDEAlNIE SPRAWDzA SIę PRzy REPEROWANIu FOlII DO 
SIANOKISzONKI ORAz FOlII PRyzMOWEJ

 DOSKONAlE WulKANIzuJE SIę z FOlIą, DzIęKI tEMu 
NADAJE SIę ONA DO DAlSzEGO użytKu I zACHOWuJE 
SWOJE PIERWOtNE WłAśCIWOśCI

 POSIADA StABIlIzAtOR uV

 JESt WODOODPORNA



Tkanina wiatroochronna idealna zamiast okien. 
Wykorzystuje się ja w nowoczesnych oborach, stodołach, wiatach itd. świeże powietrze zamiast przeciągów.
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| Tkanina 
 wiatroochronna

| Worki obciążeniowe
 na pryzmy

nazwa szerokość długość barwa

Wiatrołap

1,0 m
1,5 m
2,0 m
3,0 m
5,0 m

50 m
100 m

 WyKONANE z tWORzyWA SztuCzNEGO, ODPORNE NA PROMIENIOWANIE SłONECzNE

 NIE PęKAJą I NIE KRuSzEJą NA MROzIE

 zAStOSOWANIE WORKÓW tO NAJlEPSzy SPOSÓB OBCIążENIA FOlII I SIAtKI OCHRONNEJ NA PRyzMIE

 RAz NAPEłNIONE PIASKIEM luB żWIREM MOGą Być WIElOKROtNIE WyKORzyStyWANE

 NIE „PIJą” WODy, A CO zA tyM IDzIE zAWARtOść WORKA NIE zOStANIE WyPłuKANA

 StOSuJąC WORKI, NIE użyWA SIę OPON I PIASKu  
DO OBSyPyWANIA SIlOSu

 WOREK JESt łAtWy W EKSPlOAtACJI, POSIADA RÓWNIEż  
StABIlNy uCHWyt DO PRzENOSzENIA
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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

Dział handlowy

| Jesteśmy z Wami
| i dla Was

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




