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Cores : transparente
Espessura: 190  microns
Pacotes : 200 unidades
Liso ou Impresso: 1 cor -marca, endereço e telefones (diferenciando assim seu produto)

Sacos para transporte de ALEVINOS
 

 APLICAÇÃO: 

Sua principal função é de transportar os alevinos até o local de destino, com segurança.
Nossas embalagens são fabricadas conforme a necessidade de cada cliente.  Resistentes e
com soda reforçada, para impedir vazamentos de ar e água durante o transporte. Para
agilizar o fechamento, recomendamos abraçadeiras de nylon.

DESCRIÇÃO:

Fabricados em polietileno,de ótima resistência, propriedade ótica e qualidade.

TAMANHOS: em( cm ) 
                                          60  x   90 
                                             50   x   80
                                             45   x   80
                                             45   x   70
                                             40   x   65
                                             35    x   75
                                             30    x   60   

                                            Abraçadeira de Nylon -4,8 x 200 mm(branca super resistente)
     

*Fabricamos outros tamanhos, na medida de cada cliente



Cores : preto ou branco
Espessura: de 200  microns
Pacotes : 200 unidades
Liso ou Impresso: 1 cor -marca, endereço e telefones (diferenciando assim seu produto)

Sacos para armazenamento de Silagem (SACO PARA SILO)
 

 APLICAÇÃO: 

Sua principal função é de conservar a alimentação animal, sendo uma barreira do oxigênio,
impedindo o desenvolvimento de pragas,carunchos,entre outros. Mantendo a qualidade do
produto ensilado, bem como a de prover alimento em períodos de escassez de pastagens e
alternativa de renda para o excedente de produção. As forragens mais utilizadas são: milho,
sorgo, capim elefante, cana, bagaços, cevada, girassol, brachiária e milheto.

Nossas embalagens são fabricadas conforme a necessidade de cada cliente, para
empacotamento manual ou com máquina  (recomendamos largura do saco superior a 60 cm
para empacotamento manual). Com material recuperado ou virgem com aditivo anti uv.
Resistentes e com soda reforçada para durarem aproximadamente 12 meses expostas ao sol
(após cheios recomendamos armazenar em local coberto, seco e arejado). Para agilizar o
fechamento, recomendamos abraçadeiras de nylon.

DESCRIÇÃO:

Fabricado em polietileno reciclado ou virgem com anti uv, de ótima resistência e qualidade.

TAMANHOS: em( cm ) 
                                          51  x 100 - capacidade- 20 a 30 kg
                                          51  x 110  - capacidade- 25 a 35 kg 
                                          52x 105 -  capacidade- 25 a 35 kg
                                          52 x 110 -  capacidade- 30 a 40 kg
                                          55 x 100 - capacidade- 25 a 35 kg
                                          55 x 110 -  capacidade- 30 a 40 kg
                                          60 x 110 -  capacidade- 40 a 50 kg
                                          70 x 110 -  capacidade- 50 a 70 kg

                                             Abraçadeira de Nylon -4,8 x 200 mm(branca super resistente)
     
*Fabricamos outros tamanhos, na medida de cada cliente



Cores : preto ou branco
Espessura: 250 microns
Pacotes : 200 unidades
Liso ou Impresso: 1 cor -marca, endereço e telefones (diferenciando assim  seu produto)

Sacos para cultivo suspenso semi-hidropônico (SACO SLAB)
 

 APLICAÇÃO: 

Sua principal função é armazenar o substrato, bem como obter maior retenção de
água(diminuindo seu consumo),redução de problemas fitossanitários, proteção de
patógenos, melhoria da qualidade dos cultivares, colheita melhor programada, diminuição de
mão-de-obra, uniformidade nos frutos, melhor ergonomia e praticidade de trabalho. Deverá
estar suspenso do solo  em bancadas na altura de 20 até 80 cm em média. 

Nossas embalagens são fabricadas conforme a necessidade de cada cliente, dependendo do
cultivar que estará sendo produzido. As culturas mais utilizadas são : moranguinhos, tomate,
pepino, beringela, pimentão, feijão-vagem, alface, flores, temperos, etc... Indicamos que
sejam realizados furos na parte superior de 50 a 60 mm de diâmetro ou no formato de cruz.O
distanciamento entre furos irá variar de acordo com a cultura. Na parte inferior, fazer 4 furos
bem pequenos para escoar água caso necessário. A fita de gotejamento é aplicada por dentro
da embalagens, acima do substrato. 

DESCRIÇÃO :

Fabricado em polietileno reciclado ou virgem com anti uv, de ótima resistência e qualidade.

TAMANHOS: em( cm ) 
                                         
                                                22 x 120 -capacidade   3 a 7 mudas 

30 x 70 - capacidade    3 a 4  mudas
 30 x 110-capacidade     4 a 6 mudas
 30 x 160-capacidade- 6 a 8 mudas
 33 x 160-capacidade-  6 a 9 mudas
 35 x 70  -capacidade-  4 a 6 mudas
 35 x 110 -capacidade-  6 a 8 mudas
 35 x 160 -capacidade- 8 a 12 mudas
 40 x70   - capacidade- 6 a 8 mudas

 40 x 110 - capacidade- 8 a 12 mudas
 40 x 160 - capacidade-12 a 16 mudas

Bobina Slab - conf. necessidade do cliente
     

*Fabricamos outros tamanhos, na medida de cada cliente
 



Cores : preto ou branco
Espessura: 20 microns
Rolo com 500 ou 1.000 m

1,0   x 500 m
1,20 x 500 m   
1,40 x 500 m
1,60 x 500 m
1,80 x 500 m  

FILME MULCHING
 

 APLICAÇÃO: 

Sua principal função cobrir e proteger o cultivar, melhorando assim os resultados na lavoura.
Além de reduzir a incidência de doenças, pragas , insetos e gastos com a produção,elimina 
 plantas invasoras, controla a umidade formando um micro-clima  retido de melhor
temperatura do solo, ajuda evitar maiores danos causados pelo clima e impedindo o contato
direto dos frutos com o solo. Reduz também as perdas de água na irrigação, proporcionando
maior aproveitamento de nutrientes . Utilizado principalmente nas culturas de flores,
hortaliças, verduras diversas, morango, tomate,melão, beringela, e plantas em geral.

DESCRIÇÃO:  

Fabricado em polietileno reciclado ou virgem com anti uv, de ótima resistência e qualidade.

TAMANHOS: em( m ) 
                                         
                                                



Cores : preto, branco, translucido e transparente.
Espessura: 100, 150 e 200 microns
Larguras : 2 ou 4 metros
Comprimento : 50 m 

FILME AGRÍCOLA / LONAS
 

 APLICAÇÃO: 

Com diversas aplicações e muito utilizado nos setores agro e construção civil.
No setor do agronegócio, muito utilizado para combate prevenção de ervas
daninhas e pragas, difusor de luminosidade em estufas e túneis, forração de
aviários, proteção de cultivos contra interpéries(ventos, chuvas, geadas), raios
ultra-violetas, melhorando a retenção de umidade, aumento de produtividade,
usado também como cobertura de silagens, entre outros benefícios.   
No setor da construção civil, utilizados em coberturas diversas, proteções,
reformas, manutenções, uso em máquinas, pisos e impermeabilizações, entre
outros.

DESCRIÇÃO: 

Fabricado em polietileno reciclado ou virgem com anti uv, de ótima resistência e qualidade.

                                         
                                                
     


