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Vliesdoek GLAESERgrow

GERMANY
MADE  IN

Standaardmaten (in meter)

Bevestigingsmateriaal
GRONDPENNEN
	n  Ideaal voor het vastleggen van 

diverse soorten netten
	n  Leverbaar in diverse diktes, 

breedtes en lengtes

RANDZAKKEN 
	n  Voor het vastleggen van 

vliesdoeken, folies en netten
	n Groen, incl. bevestigingsmateriaal
	n 27x60 cm, 400 stuks per doos
	n  25x100 cm, met handvat,  

250 stuks per doos
Ook leverbaar gevuld met grind

* Andere maten op aanvraag!

100 250 500 1000

0,80 X X
1,00 X X
1,20 X X
1,40 X X
1,60 X X
2,00 X X
2,40 X X
3,20 X X
3,40 X X
4,10 X X X X
5,10 X X X X
5,50 X X X X
5,90 X X X X
6,30 X X X X
6,70 X X X X
7,40 X X X X
8,10 X X X X
8,60 X X X X
9,20 X X X X
9,80 X X X X

10,10 X X X X
10,50 X X X X
11,10 X X X X
11,50 X X X X
12,10 X X X X
12,90 X X X X
13,10 X X X X
13,60 X X X X
14,40 X X X X
14,80 X X X
15,20 X X X
16,00 X X X
16,40 X X X
17,20 X X X
18,20 X X X
18,40 X X X
19,00 X X X
20,50 X X X
22,00 X X X

DIT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN
	n Diktes 17, 19, 23 en 30 g/m2   
	n Breedtes mogelijk vanaf 0,8 tot 22m evenals 1000m lengte
	n Compacte handzame rollen van 1,60m breed
	n Verstevigde randen standaard vanaf 5,90m breedte
	n Op lengte van uw perceel te bestellen

MILIEUBEWUST ONDERNEMEN
	n  Duurzaam vervaardigd vliesdoek door  

hergebruik van materialen
	n �Efficiënte�transportbewegingen�met� 

directe levering van uit de fabriek
	n Meerdere jaren te gebruiken
	n Mogelijkheid tot recycling van vliesdoek 

REALISEER OPBRENGSTIJGING
	n  Uitstekende vervroeging en bescherming tegen kou, regen, hagel en wind
	n Minimaliseert de insectendruk evenals vogel en wildschade

(mini-)Tunnelfolie
Onze�technisch�verfijnde�hoogwaardige�tunnelfolie�is�
extreem scheur- en UV-bestendig en groeibevorderend 
voor uw groenten en fruit. De tunnelfolie vermindert 
IR-straling en minimaliseert zo de verdamping en 
voorkomt oververhitting in de kas. Ons assortiment bevat 
ook minitunnels.

	n Verhoogde gewasopbrengsten
	n Groeibevorderend
	n Langdurig gebruik
	n UV-garantie
	n Weersbestendig en extreem scheurbestendig
	n Vermindert IR-straling

Assortiment:
	n Folie tunnel  standaard / thermisch / 

UV-permeabel / anti-condens /  
anti-stof 

	n Minitunnel  standaard / thermisch / anti-condens
	n Diffuus op aanvraag
	n Folie structuur coëx-folie
	n Kleur transparant
	n Diktes 

Tunnelfolie� 150�μm�/�180�μm�/�200�μm 
Minitunnel� 50�μm�/�100�μm

	n Breedtes 
Tunnelfolie 4.00 - 16.00 meter  
Minitunnel 1.00 - 3.00 meter 

	n Lengtes 
Tunnelfolie naar wens 
Minitunnel 500, 1.000 meter of naar wens

Folie 
GEPERFOREERDE FOLIE (MINI-) TUNNELFOLIE

Standaard
Onze standaard geperforeerde folie biedt een groei-
bevorderend microklimaat, vergelijkbaar met een broeikas. 
Dankzij de perforatie kan regen en irrigatiewater gelijkmatig 
over de grond worden verdeeld. Bovendien wordt uitdroging 
van de grond door wind verhinderd.

	n  Optimalisatie van plantengroei via verhoogde  
lucht- en bodemtemperaturen

	n Bescherming tegen kou, sneeuw en late vorst
	n Uitstekende omstandigheden voor vroege oogst
	n Verlengde oogstperiodes
	n Minimalisering van schade door vogels en wild.

Thermisch met Anti-condens
Deze geperforeerde folie biedt verdere voordelen door 
anti-condens en thermische additieven:

	n  Vanwege thermische eigenschappen snellere groei 
wat resulteert in eerder oogsten

	n Minimale druppelvorming 
	n Minimalisatie van bladschade 

	n Perforatie  125, 250, 500 en 750 perforaties / m² *
	n Dikte� 40�μm�en�50�μm
	n Breedtes  6.00, 8.00, 10.00, 10.50, 11,00, 11.50, 

12.00, 12.75, 13.00, 13.60, 14.00, 16.00 
meter *

	n Lengtes 100, 250, 500, 1.000 meter *

* Andere maten op aanvraag!2 3



TOPPROTECT 140MULTIKLIMAPROTECT
Netten Doeken

WILDPROTECT 6*7

Multiklimaprotect beschermt uw gewassen tegen vorst, 
hagel, storm, vogels en wildschade. Het klimaat onder het 
net is gunstig voor plantengroei en is prima geschikt voor 
overwintering van gewassen, zoals prei. Het transparante 
klimaatdoek ligt zeer rustig op het gewas.
	n UV-bestendig
	n Doorlaatbaar voor lucht en water
	n Zeer scheurbestendig
	n Kan vele seizoenen worden gebruikt

	n Kleur transparant
	n Gewicht ca. 38 g / m²
	n Breedtes 2,00 - 28,00 meter *
	n Lengtes 100 - 300 meter *
	n Materiaal HDPE

Topprotect 140 biedt permanente bescherming van uw 
hoogwaardige oogst tijdens de buitenopslag in het najaar en 
de winter. De kwaliteit van de producten (o.a. aardappelen, 
chicorei en bieten) blijft behouden. Het is doorlaatbaar voor 
lucht en tegelijkertijd maximaal waterafstotend en 
scheurbestendig. De UV-bestendigheid en daarmee de 
levensduur van dit protectiedoek is veel hoger dan met folie. 

	n Gewicht ca. 140 g / m²
	n Kleur groen
	n Maten  4,90 x 50 meter 

9,80 x 12,50 of 25,00 meter 
10,40 x 25,00 meter 
12,00 x 25,00 meter 
13,00 x 12.50 of 25,00 meter 
15,60 x 25,00 meter

Voor een goed composteringsproces is een goede verdeling 
van vocht en het behoud van temperatuur belangrijk. Deze 
doeken zijn luchtdoorlatend, waterafstotend, scheurvast en 
UV bestendig. Ze zijn dus meerdere jaren inzetbaar. 
Compostprotect is ook te gebruiken voor het juist opslaan 
van houtsnippers. Hiermee wordt ook schimmelvorming 
tegengegaan. 

	n Gewicht ca. 200 g / m²
	n Kleur groen
	n Breedtes 4.00, 5.00 en 6.00 meter
	n Lengtes 50 meter
	n Maten  4.00 x 50.00 meter 

5.00 x 50.00 meter 
6.00 x 50.00 meter

Dit doek beschermt uw gewas tegen regen en hagel en 
reduceert daarbij ook zonnebrand. Door de hoge 
lichtdoorlaatbaarheid en het rustigere klimaat onder het doek 
kleurt uw product gelijkmatiger.

	n Materiaal geweven HDPE 
	n Gewicht 125 of 160 g / m²
	n Kleur transparant
	n Standaard breedtes 

 1.00, 1.20, 1.50, 2.00, 2.30, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 
5.00 meter *

	n Standaard lengte 150 meter *

Wildprotect 6*7 zorgt voor betrouwbare bescherming tegen 
allerlei soorten vogels, wildschade, en hagel. Deze 
wildnetten zijn uitgerust met een uniforme gaas structuur.  
Ze worden gekenmerkt door weerstand tegen ongunstige 
weersomstandigheden en UV stabiliteit, zodat ze bestand 
zijn tegen storm, regen en sneeuw gedurende vele jaren.  
Of het nu appels, peren, kersen, druiven, frambozen, 
aardbeien, sla of groenten zijn, Wildprotect 6*7 biedt 
bescherming voor uw gewas!

	n Maaswijdte ca. 6 mm x 7 mm
	n Gewicht ca. 36 of ca. 48 g / m2

	n Kleur groen / zwart
	n Breedtes  4.00 - 26.00 meter *
	n Lengtes 100 - 250 meter *

* Andere maten op aanvraag! * Andere maten op aanvraag!

Onze Ranknetten helpen de plant om verticaal te groeien.
Het zorgt voor een stabielere plant, een gelijkmatige groei 
en daardoor een betere kwaliteit van de plant en het 
eindproduct.

	n Maaswijdte 17 * 15 cm
	n Gewicht ca 8,5 g / m²
	n Kleur wit
	n Breedtes 0.30 – 2.00 meter breed*
	n Lengtes naar wens
	n Schaduwwerking 1.000 meter*

COMPOSTPROTECT

REGENPROTECTRANKNET
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Insectennetten

Onze hoogwaardige insectennetten van polyethyleen maken een zeer veelzijdige toepassing mogelijk: U beschermt 
uw gewas tegen een groot aantal gevaarlijke plagen, tegen wind en tegen schadelijke weers-invloeden. De netten zijn 
verkrijgbaar in verschillende maaswijdtes, afhankelijk van de toepassing, doel en het gewas. Insectprotect 0,8 is met 
succes getest tegen onder andere Drosophila suzukii. We bieden een UV-garantie voor 5 jaar, maar het is in de praktijk 
meestal meer dan 10 jaar goed bruikbaar.

INSECTPROTECT 1,3 INSECTPROTECT 0,8

	n Maaswijdte ca. 1,3 mm x 1,3 mm **
	n Gewicht ca. 75 g / m²
	n Bescherming  (o.a.) koolvlieg, wortelvlieg, bonenvlieg, 

radijsvlieg�(delia�floralis),�aardbei�
bloesemkever (Antonomus rubi), 
kersenfruitvlieg (Rhagoletis cerasi) 

	n Standaard breedtes  
2,50, 4,00, 5,00, 5,50, 7,50, 8,50, 10,50, 12,50,14.00, 
16.00, 18.00 meter *

	n Standaard lengte 100 meter *

	n Maaswijdte ca. 0.8 mm x 0.8 mm **
	n Gewicht  leverbaar in 75gr/m2 én 95gr/m2
	n Bescherming   (o.a.) aardvlo, Drosophila suzukii, 

mineervlieg (Phytomyza gymnostoma), 
koolwittevlieg (Aleryodes proletella)

	n  Standaard breedtes  
2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 5,00, 5,50, 7,50, 8,50, 
10,00, 10,50, 12,50, 14.00, 16.00, 18.00 meter *

	n Standaard lengte 100 meter *

Voordelen van deze netten 
	n Hoge slijtvastheid, langdurig gebruik en zeer UV-bestendig
	n Bestand tegen schimmel en rot
	n Goede weerstand tegen chemicaliën en succesvol getest met „Menno Florades“  

(gewasbeschermingsmiddel voor desinfectie)
	n Uniforme doorlaatbaarheid voor water, licht en lucht

* Andere maten op aanvraag!  ** Andere maaswijdtes op aanvraag

Bodembescherming

Bodembescherming

ANTI WORTELDOEK

MULCHFOLIE

SUBSTRAATFOLIE

MULCHVLIES

Cropshop mulchfolie is uitermate geschikt om onkruid 
te onderdrukken. Hierdoor is een grote besparing 
op herbiciden mogelijk. De mulchfolie houdt warmte 
vast in de bodem, wat resulteert in verhoogde 
gewasopbrengsten. Bovendien wordt onze folie 
gekenmerkt door extreme mechanische sterkte en 
geschiktheid voor machinale verwerking. 

	n Microperforatie naar wens
	n Folie structuur monofolie of Coëx-folie
	n Kleuren  zwart, zwart/wit,  

zwart/zilver of transparant
	n Diktes� 20�μm�-�100�μm
	n Breedtes 0.50 - 2.30 meter *
	n Lengtes 1.000 - 3.000 meter *

Onze biologisch afbreekbare folie biedt dezelfde 
eigenschappen en functies als de mulchfolie.  
De Mater-Bi folie is voor meer dan 85% gebaseerd op 
maiszetmeel. Het is 100% composteerbaar en daardoor 
een�gecertificeerd�ecologisch�product.
	n GMO- en loodvrij
	n Kan zonder resten worden verbrand
	n Oplosbaar in water
	n Ecotoxicologisch onkritisch voor dieren en planten

	n Microperforatie naar wens
	n Folie structuur monofolie of Coëx-folie
	n Kleur  zwart
	n Diktes� �8�μm�-�30�μm
	n Breedtes 0.50 - 4.60 meter *
	n Lengtes 1.000 - 3.000 meter *

Het zwarte GLAESERgrow mulchvlies onderdrukt onkruiden, 
zorgt voor verbeterde wortelvorming en vermindert het 
gebruik van herbiciden. Het blokkeren van het licht vertraagt 
of voorkomt de ontwikkeling van het kiemend onkruid. 
GLAESERgrow mulchvlies accumuleert de warmte 
gedurende de dag en geeft die in de nacht weer af.
	n Zeer UV-bestendig
	n Bestand tegen vorst en hagel
	n Doorlaatbaar voor lucht en vocht
	n Bruikbaar voor meerdere seizoenen
	n Zeer hoge isolatiewaarde 
	n Ademend

	n Materiaal polypropyleen
	n Gewicht ca. 50 g / m²
	n Kleur zwart, bruin, zwart/bruin of groen
	n Standaard breedtes 

0.40, 0.80, 1.00, 1.20, 1.60, 2.00, 2.40, 3.20 meter *
	n Standaard lengtes 

100, 250, 500, 1.000, 5.000 meter *

Ook leverbaar met plantgaten

Ons anti worteldoek bestaat uit gevlochten,  
UV-bestendige PP-snoeren. De weving is met name 
geschikt voor onkruid onderdrukking, maar is tegelijkertijd 
doorlaatbaar voor water. Incl. markeringsstrepen voor 
correcte positionering van individuele planten.
	n Bijna volledig ondoorzichtig en dus goede 

onderdrukking van onkruiden
	n Bestand tegen hoge temperaturen
	n Bruikbaar voor meerdere seizoenen / zeer scheurbestendig
	n Zeer UV-bestendig

	n Materiaal duurzaam, PP snoer garen
	n Gewicht ca. 100 g / m²
	n Kleuren zwart, wit, bruin, zwart/bruin of groen
	n Standaard breedtes  

0.50, 0.75, 1.00, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.65, 1,80, 2.00, 
2.50, 3.00, 3.30, 4.00, 4.20, 4.50, 5.00, 5.25> meter * 
Ook breder dan 5,25 meter leverbaar!

	n Standaard lengtes 100 meter *
	n Treksterkte L 950 N / 5 cm, B 650 N / 5 cm
	n Permeabiliteit voor water 16 l / m² / s
	n

Plantgaten mogelijk op aanvraag

BIOFOLIE

* Andere maten op aanvraag!

nu ook in
Xtra
light

 
ook met 

maaswijdte  
0,6 mm x 0,6 mm 

leverbaar

Door het gebruik van onze substraatfolie onderdrukt u de 
ziekte- en onkruiddruk. U kunt schoner werken en de 
planten groeien gelijkmatiger.
	n UV-bestendig
	n Sterk en weerbestendig
	n Reflectie�van�zonlicht

	n Folie structuur monofolie of Coëx-folie
	n Kleur wit of zwart/wit
	n Diktes� 50,�70�of�100�μm
	n Breedtes 0.30 – 10.00 meter *
	n Lengtes 1.000 - 3.000 meter *
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Heeft u vragen over 
onze producten in de 
flyer,�neem�dan�gerust�
contact met ons op. 

Kijk ook eens op 
onze website voor het 
complete assortiment 
zaaizaden, wild- en 
insectenafweer en 
afdekmaterialen.

Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag!

	n Met en zonder trekband
	n Diverse afmetingen
	n Vulgewicht van 2,5 tot 50 kg
	n  Meerdere kleuren en 

kleurcombinaties mogelijk

	n Bescherming tegen hagel, regen 
en wind

	n Kleur: Zwart, grijs of zebra
	n Schaduwwerking 14, 16 of 18%
	n 3.00 – 18.00 meter breed

	n Geeft mollen geen kans
	n Milieu- en diervriendelijk
	n Dikte: 60 gr/m2
	n Kleur: zwart 

NETZAKKEN

HAGELPROTECT 3*7

MOLLENPROTECT 15 X 22

Overig

CROPSHOP BIEDT U:
• Hoogwaardige producten
• 2 dagen levertijd  

in overleg mogelijk
• Goede klantenservice  met 20 jaar ervaring
• Grote eigen voorraad
• Houdbaarheidsgarantie 

Tel: +31 (0)165-76 42 64  |  info@cropshop.nl

the crop cover specialists

	n Schaduwwerking 25-90%  
(naar wens)

	n Water, weer en zuurbestendig
	n Hoge UV-stabiliteit
	n Kleur: zwart, wit, groen of zilver

SCHADUWPROTECT 


