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Overzicht assortiment landbouwplastic en toebehoren 2021 

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

Alpha 0,15 mm Basisprijs/rol Voorverkoopprijs/rol 

25 x 8 meter € 59,32 € 57,20 

25 x 10 meter € 74,15 € 71,50 

25 x 12 meter € 88,98 € 85,80 

50 x 10 meter € 138,51 € 133,38 

50 x 12 meter € 166,21 € 160,06 

50 x 14 meter € 193,91 € 186,73 

50 x 16 meter € 221,62 € 213,41 

50 x 18 meter € 277,02 € 266,76 

50 x 20 meter € 316,78 € 305,05 
 
 
 
 
 

Silotop 0,15 mm (Wordt siloclassic)  Basisprijs/rol Voorverkoopprijs/rol 

25 x 6 meter € 42,99 € 41,46 

50 x 10 meter € 133,70 € 128,75 

50 x 12 meter € 160,44 € 154,50 

50 x 14 meter € 187,18 € 180,25 

50 x 16 meter € 213,92 € 206,00 
 

Silotop (wordt siloclassic) is in de voorverkoop ook verkrijgbaar in 0,20 mm en Ultraleen super 0,17 mm 

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 Basisprijs/rol Voorverkoopprijs/rol 

50 x 2 meter € 21,82 € 21,04 

50 x 3 meter € 38,40 € 37,03 

50 x 4 meter € 51,21 € 49,38 

50 x 6 meter € 76,81 € 74,06 

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 Basisprijs/rol Voorverkoopprijs/rol 

50 x 10 meter € 51,67 € 50,62 

50 x 12 meter € 62,00 € 60,75 

50 x 14 meter € 72,34 € 70,87 
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Assortiment kuilschermkleden 
Om uw landbouwplastic/folie te beschermen tegen wind, vogels en andere dieren leveren we 

kuilbeschermingkleden.  

Kuilschermenzeilen Basisprijs/rol 

Kuilkleed 8 x 10 meter € 79,50 

Kuilkleed 9 x 10 meter € 89,50 

Kuilkleed 12 x 10 meter € 119,50 

Kuilkleed 10 x 15 meter € 149,00 

Kuilkleed 12 x 15 meter € 179,00 

Kuilkleed 18 x 15 meter € 268,00 

Assortiment Zand- en grindslurven 
Kies voor het afdekken de juiste ballastzakken. Wij leveren hoogwaardige zand- en grindslurven. Je hebt keuze 
uit lege en gevulde grindslruven. De gevulde slurven zijn stevig afgesloten en gevuld met grind. Deze zijn 
bestand tegen diverse weersomstandigheden. 

Zand en grindslurven  Basisprijs/rol 

Zandslurven 120 cm lang, 14 cm diameter € 0,95 

Zandslurven 120 cm lang, 14 cm diameter (meer dan 500) € 0,85 

Grindslurven gevuld, verpakt in BigBag per 50 stuks € 3,25 
 

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

 

 

 
  

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 vragen contact op met uw adviseur  
 

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