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Voorverkoopactie landbouwplastic/folie 2023    

Bescherm uw gras- en maiskuil met een hoge kwaliteit landbouwplastic/folie. Goede kuilfolie is één van de 
schakels om een goede kwaliteit van uw ruwvoer te waarborgen. Het ruwvoer blijft smakelijk zodat uw dieren 
maximaal voer opnemen. Wij hebben een groot assortiment plastic van gerenommeerde merken, afmetingen 
en diktes. Voor een optimale kwaliteit van de kuil is het verstandig om meerdere lagen afdekmateriaal te 
gebruiken. Indien u een sleufsilo heeft kunt u de zijkanten van de kuil voorzien van kantfolie. Hierdoor voorkomt 
u dat er vocht vanuit de betonnen wanden in de kuil terecht komt.  

Assortiment landbouwplastic/folie 
Voor het afdekken van uw kuil hebben we de volgende plastic/folie beschikbaar: 
 

Alpha 0,15 mm 

25 x 8 meter 

25 x 10 meter 

 25 x 12 meter 

50 x 6 meter 

50 x 8 meter 

50 x 9 meter 

50 x 10 meter 

50 x 11 meter 

50 x 12 meter 

50 x 14 meter 

50 x 16 meter 

50 x 18 meter 

50 x 20 meter 

 
Silotop 0,15 mm (Wordt siloclassic)  

50 x 8 meter 

50 x 9 meter 

50 x 10 meter 

50 x 11 meter 

50 x 12 meter 

50 x 14 meter 

50 x 16 meter 

 
Siloclassic is in de voorverkoop ook verkrijgbaar in 0,20 mm en Ultraleen super 0,17 mm 
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Assortiment kantfolie 
De 'schouders' van de kuil zijn gevoelig voor broei en bederf. De extra laag die je aanbrengt met kantfolie zorgt 
voor een betere afsluiting van de kuil. Dit draagt bij aan het beperken van inkuilverliezen door broei. 

Kantfolie 0,12 mm 

50 x 2 meter 

50 x 3 meter 

50 x 4 meter 

50 x 6 meter 
 

Assortiment onderfolie 
Voor de eerste afdekking van uw kuil leveren wij onderfolie. Onderfolie is een zeer soepele en dunne folie die 

zich als ware vastzuigt aan de kuil. Hierdoor blijft het beter geconserveerd. 

Onderfolie 0,04 mm 

50 x 8 meter 

50 x 10 meter 

50 x 12 meter 

50 x 14 meter 

50 x 16 meter 

50 x 18 meter 
 

 

Staffelkorting 
Voor de producten: Alpha, Silotop/Siloclassic,kant- en onderfolie geldt de onderstaande staffelkorting. De 
producten worden bij elkaar opgeteld om tot de juiste staffelkorting te komen.  
 
 
 

 

 

 
Geef uw bestelling voor 20 januari door aan uw adviseur of neem contact op met ons kantoor en maak gebruik 
van de voorverkoopkorting.  Staat uw maat er niet tussen? Afwijkende maten kunnen we op aanvraag leveren.  
 

Voorwaarden:   

• Geen retouren i.v.m. eventuele beschadigingen en ziekteversleping 

• Levering vanaf medio februari/maart 2023 

• Facturering na levering 

 

Afname Kortingspercentage 

Afname van 1 of 2 rollen geen korting 

Afname van 3 of 4 rollen 5% korting 

Afname van 5 t/m 10 rollen 10% korting 

Afname van 11 t/m 15 rollen 12% korting 

Afname van 16 rollen of meer  15% korting 

Neem voor prijzen contact op met uw adviseur of kantoor 

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl 

Eddy Schepers: (Drenthe/Groningen) 06-53 35 90 37  Henk Maalderink (Gelderland/Overijssel) 06-53 93 22 68 
Johan Kunst: (Drenthe/Overijssel) 06-12 41 88 86  Gijs Krajenbrink (Gelderland/Overijssel) 06-57 90 80 06 
Niek Naber: (Drenthe) 06-53 93 22 69  Ruud Wansink (Gelderland/Overijssel) 06-51 33 46 80 
Jasper Speelman (Groningen/Drenthe) 06-82 20 10 87     
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