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U moet uw kuilen en silo’s afdekken met twee folies – dat weet
u. Maar waarom zou u die dubbele folie niet in één keer kunnen
uitrollen? Zo bespaart u tijd én weet u zeker dat u nergens per
ongeluk een gat trapt in de onderfolie.
Hytidouble ® is twee folies op één koker. We hebben de twee aparte folies zo
ingenieus in elkaar gerold dat u ze in één keer kunt uitvouwen. De onderste
is dun en soepel, en past precies over uw kuil. De bovenste folie is taai,
duurzaam en bestand tegen weer en wind. Precies wat u nodig hebt.

Twee folies in één keer:
 ubbel zo snel gelegd dan het
d
traditioneel inkuilen met twee
aparte folies
nooit scheuren of gaten
 itsluitend niet-gerecycleerd
u
materiaal van topkwaliteit
twee folies op één koker

Landbouwfolie leggen is altijd
een tijdrovend werkje. En ik durf niet
te zeggen hoe vaak ik gaten in de
onderfolie getrapt heb bij het leggen van
de bovenste laag. Hytidouble is even
eenvoudig als handig: de twee folies
rollen in één keer over de kuil. Geen
statische elektriciteit, geen kreuken,
geen oneffenheden. Eén keer folie
trekken is slechts één keer afrekenen met
de wind. Met twee aparte folies kom je
wel eens handen tekort.
Gewoon perfect.
Melkveehouder Jef Ryvers

betrouwbaar sterke folies
 waliteitsvolle folies voor de beste
k
bescherming tegen weer en wind
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Landbouwfolie en onderfolie
transparante
onderfolie
Optimal gas
& moisture
barrier

100%
Virgin LDPE

Met Hytidouble ® beschikt u over
een perfecte onder- en bovenfolie
op één handige rol.

CoEx 3
+ CoEx 3

15 Months
UV Stable

donkere
bovenfolie

100%
Recyclable
PE-LD

Werkt minstens tweemaal zo snel
als het inkuilen met twee aparte
folies.

Doordat beide folies in één
beweging worden gelegd trapt u
geen gaten meer in de onderfolie.

Afrollen en openvouwen.
Op amper 10 minuten tijd liggen
de twee folies stevig op
hun plaats.
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Hytidouble® is beschikbaar op de door u gewenste lengte in breedtes van 10, 11 en 12 m.

Bekijk de video op
www.hyplast.be/hytidouble/video.htm

Over Hyplast
Hytidouble ® is een product van Hypast, dé specialist in polyethyleenfolies
voor land- en tuinbouw. Hyplast produceert jaarlijks ruim 40.000 ton folie die
verkocht wordt over gans Europa en de Verenigde Staten.

St. Lenaartseweg 26
2320 Hoogstraten
Belgium
T +32 (0) 3 340 25 50
F +32 (0) 3 314 23 72
info@hyplast.be
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