
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



SOLARIZATION EVA AF

Πλαστικό Ηλιαπολύμανσης αντισταγονικό με βάση το EVA (40 MICRONS).

Αυτό το πλαστικό προσφέρει την καλύτερη λύση για έλεγχο ασθενειών εδάφους και 
αγριόχορτων. Σε συνδυασμό με χημικά σκευάσματα έχουν επιτευχθεί άριστα 
αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Χρησιμοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες όπου 
υπάρχει πολλή ηλιοφάνεια.

Το προϊόν αυτό λόγω ότι έχει βάση το EVA και αντισταγονικές ιδιότητες συγκρατεί την 
θερμοκρασία στο έδαφος ενώ οι σταγόνες παραμένουν στο πλαστικό και έτσι 
εξασφαλίζονται πολύ καλά αποτελέσματα απολύμανσης σε αρκετό βάθος. Έτσι 
διασφαλίζεται η επέκταση της παραγωγικής περιόδου με την απουσία ασθενειών 
εδάφους με αποτέλεσμα τα φυτά μας να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για 
μεγαλύτερη παραγωγή και άριστη ποιότητα προϊόντων. 

SOL001  ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 4,5x300m
SOL002  ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 6,5x250m
SOL003   ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 8,5x200m
SOL004   ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 9,5x200m

SOLARIZATION
Το προϊόν αυτό συγκρατεί την θερμοκρασία στο έδαφος και έτσι εξασφαλίζονται πολύ 
καλά αποτελέσματα απολύμανσης σε αρκετό βάθος. Έτσι διασφαλίζεται η επέκταση 
της παραγωγικής περιόδου με την απουσία ασθενειών εδάφους με αποτέλεσμα τα 
φυτά μας να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για μεγαλύτερη παραγωγή και 
άριστη ποιότητα προϊόντων. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΠΟΛΙΜΑΝΣΗΣ 30 MICRONS
SOL161  ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 3,5x500m
SOL162  ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 4,5x400m
SOL163   ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 6,0x300m
SOL164   ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 6,5x300m

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΠΟΛΙΜΑΝΣΗΣ 40 MICRONS
SOL165  ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 7,5x250m
SOL166  ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 8,5x200m
SOL167   ΦΥΛΛΟ ΗΛΙΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 9,5x200m



BLACK MULCH
Μαύρο πλαστικό εδαφοκάλυψης (15 Microns)

BROWN MULCH
Καφέ πλαστικό εδαφοκάλυψης (15-20 Microns)

BLACK/SILVER MULCH
Μαύρο / ασημί πλαστικό εδαφοκάλυψης (30 Microns)

Με αυτά τα πλαστικά εξασφαλίζεται η μη μετάδοση φωτός στο έδαφος και βασικά 
επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αγριόχορτων.

Προσφέρει επίσης λύσεις για έλεγχο της θερμοκρασίας εδάφους, ηλιακής 
ακτινοβολίας, εντόμων, μείωση της εξάτμισης στην ρίζα των φυτών και γενικά 
διασφαλίζεται η επέκταση της παραγωγικής περιόδου.

Η εταιρεία μας δίνει στον παραγωγό διάφορες επιλογές αναλόγως φυτείας και 
κλιματολογικών συνθηκών για να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα στο τομέα 
αυτό.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ

BLACK MULCH 15 MICRONS
SOL011   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ 1,0x1000m
SOL012   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ 1,2x1000m
SOL013  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ 1,4x1000m
SOL014   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ 1,6x1000m
SOL014A   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ 1,8x1000m
SOL015  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ 2,0x1000m
BROWN MULCH 20   MICRONS    BROWN MULCH 15 MICRONS
SOL021  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,0x1000m SOL021A  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,0x1000m
SOL022  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,2x1000m SOL022A  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,2x1000m
SOL023   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,4x1000m SOL023A  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,4x1000m
SOL024  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,6x1000m SOL024A  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,6x1000m
SOL025   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 2,0x1000m SOL026A  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 1,8x1000m
SOL027  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 2,7x750m SOL025A  ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΦΕ 2,0x1000m

BLACK/SILVER MULCH 30 MICRONS
SOL031   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ/ΑΣΗΜΙ  1,4x1000m
SOL032   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ/ΑΣΗΜΙ  1,6x1000m
SOL033   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ/ΑΣΗΜΙ  4,5x500m
SOL034   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ/ΑΣΗΜΙ  6.5x300m
BLACK/WHITE MULCH 30 MICRONS
SOL035   ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΟ/ΆΣΠΡΟ  1,6x1000m



INDASOL (EVA) AD-AM

Το INDASOL είναι πλαστικό νέας τεχνολογίας τριών στρώσεων (200 Microns) για 
κάλυψη θερμοκηπίων.

Ειδικά χαρακτηριστικά:
Συνολική μετάδοση φωτός  90%
Διασπορά φωτός             40%

Κύρια χαρακτηριστικά
EVA: Το πλαστικό αυτό κατασκευάζεται με βάση αυτό το πρόσθετο 
χαρακτηριστικό που προσδίδει αντοχή, θερμότητα και καλύτερη διασπορά 
φωτός.
Η μεσαία στρώση περιέχει ειδικές ρητίνες με πολύ ψηλό EVA 12% και ο 
συνδυασμός αυτός δίνει στο πλαστικό ψηλή ελαστικότητα με αποτέλεσμα να 
έχει την αντοχή που χρειάζεται για να μην σχίζονται τα εξωτερικά στρώματα.
Η εξωτερική στρώση είναι ειδικά κατασκευασμένη για αποφυγή προσκόλλησης 
σκόνης στο πλαστικό με αποτέλεσμα την πολύ καλή μετάδοση του φωτός.
Τα εξωτερικά στρώματα ενισχύονται με ειδικούς σταθεροποιητές για αντοχή 
στα χημικά σκευάσματα.
ANTI DRIP-MIST ( αντισταγονικό - αντιομιχλώδες)
Με την προσθήκη αυτού του χαρακτηριστικού αποφεύγεται η πρωινή ομίχλη 
μέσα στο θερμοκήπιο. Η υγρασία που υπάρχει με την προσκόλληση στο 
πλαστικό και την μετατροπή της σε σταγόνες γλυστρά στα πλαινά μειώνοντας 
σημαντικά την πτώση σταγόνων πάνω στα φυτά. Με την απουσία ομίχλης, 
υγρασίας και σταγόνων βελτιώνεται η μετάδοση του φωτός, αυξάνεται η 
θερμότητα ειδικά τις πρώτες ώρες της ημέρας και αποφεύγονται ασθένειες 
όπως περονόσπορος και βοτρύτης.

* Διατίθενται και σε συγκεκριμένη αντοχή στο θειάφι.

Διατίθεται στα εξής πλάτη:
SOL041 INDASOL 2,0m  
SOL042 INDASOL 2,5m  
SOL043 INDASOL 3,0m  
SOL044 INDASOL 3,5m 

Διατίθεται στα 150 MICRONS:
SOL081 INDASOL 6,7m (τούνελ)

SOL051 INDASOL 4,5m 
SOL052 INDASOL 6,0m
SOL053 INDASOL 6,5m
SOL054 INDASOL 7,2m
SOL055 INDASOL 8,5m
SOL056 INDASOL 9,2m
SOL057 INDASOL 9,5m



EVA MULCH

Πλαστικό κάλυψης χαμηλών τούνελ με βάση το EVA.

Με βάση το EVA και τις αντισταγονικές του ιδιότητες διασφαλίζεται η 
είσοδος φωτός μέσα στον καλυμμένο χώρο.
Ειδικά κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας αυξάνεται η θερμοκρασία 
εδάφους ευνοώντας την ανάπτυξη της ρίζας των φυτών. Επίσης 
συγκρατείται η θερμότητα κατά την διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα 
την μείωση του ψύχους στο αέριο μέρος του τούνελ. Αυτός ο συνδυασμός 
επιτυγχάνει διαρκή ανάπτυξη και πρωιμότητα.

SOL121  2,2x500m 35 MICRONS
SOL122 2,2x500m 50 MICRONS
SOL123 2,5x400m 50 MICRONS
SOL124 3,3x300m 50 MICRONS
SOL125 2,0x350m 80 MICRONS
SOL126 2,0x300m100 MICRONS
SOL127 4,3x250m 50MICRONS



BLACK WATER RESERVOIR

Μαύρο πλαστικό κάλυψης δεξαμενών 250 Microns.

Το προϊόν παρέχει ψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην 
ηλιοφάνεια.

Διατίθεται στα 14m πλάτος:
SOL141  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΥΡΟ

BLACK / WHITE SILAGE

Μαύρο / Άσπρο πλαστικό 200 Microns.

Το προιόν παρέχει ψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην 
ηλιοφάνεια για καλύτερη προστασία και φύλαξη του σανού.

*Διατίθεται στα 12 και 14m πλάτος:
SOL131 SILAGE BLACK/WHITE 14m
SOL132 SILAGE BLACK/WHITE 12m




