
SOLUȚII INO  ATOARE 
pentru agricultură



Plase și produse 
pentru uz agricol

PRODUCȚIE PROPRIE
Ü Plasă protecție pomișori;
Ü Plase extrudate pentru ambalat 

legume și fructe;
Ü Garduri și plase pentru uz 

gospodăresc.

PRODUSE COMERCIALIZATE
Ü Agrotextil antiburuieni;
Ü Plasă protecție antipăsări;
Ü Plasă protecție împotriva  insectelor;
Ü Membrană protecție paie;
Ü Folie microporoasă anti-îngheț;
Ü Boxpaleți; 
Ü Europaleți.

PLASĂ POMIȘORI

PLASĂ UZ GOSPODĂRESC

AGROTEXTIL ANTIBURUIENI

PLASĂ ANTIPĂSĂRI

MEMBRANĂ PAIE PLASE PENTRU AMBALAT

BOXPALEȚI EUROPALEȚI



Detalii despre produs

PLASE PENTRU AMBALAT

Specificații tehnice
Lungime Lățime Culoare Greutate rolă Utilizare

500 m  50 - 60 mm alb/vilet 6 kg fructe și legume

1000 m 400 - 450 mm albastru/roșu 11 kg lemne

Ü Plasele pentru ambalat sunt realizate din polietilenă pură. 
Ü Acest lucru permite contactul cu produsele ambalate, dar și 

circulația aerului în jurul produsului, eliminând astfel 
condensul. 

Ü Plasele Inoveco sunt adaptate la orice dimensiune, 
stimulează culoarea naturală a produsului împachetat și sunt 
realizate din material reciclabil. 

Ü La cerere, ele se pot realiza în orice dimensiune și culoare.
Ü Aceste plase folosite la ambalat au o gamă variată de culori 

și multiple utilizări la ambalat fructe (mere, nuci, lămâi, 
portocale, etc.), legume (ceapă, usturoi, arpagic, etc.), lemne.



Detalii despre produs

PLASĂ PROTECȚIE POMIȘORI

Specificații tehnice
Lungime Diametru Culoare Greutate rolă Rezistență UV

100 m 10 cm verde/albastru 4.5 kg 4 ani

100 m 14 cm verde/albastru 6.5 kg 4 ani

Ü Plasa pentru protecția pomișorilor are forma tubulară și 
este fabricată din polietilenă de înaltă densitate. 

Ü Folosită pentru protejarea pomișorilor și butașilor de viță 
de vie proaspăt plantați împotriva iepurilor și a altor 
rozătoare. 

Ü Ventilarea trunchiurilor și trecerea luminii este permisă de 
structura plasei. 

Ü Nu împiedică aplicarea udării și tratamentelor chimice. 
Ü Se poate folosi într-un interval larg de temperatură – 40⁰ C 

la + 80⁰ C.



Detalii despre produs

AGROTEXTIL ANTIBURUIENI

Specificații tehnice

Lungime Lățime Culoare Greutate rolă Rezistență UV

100 m 1 m negru 13 kg 5 ani

100 m 1.6 m negru 18 kg 5 ani

100 m 3 m negru 33 kg 5 ani

100 m 4.2 m negru 43 kg 5 ani

Ü Fabricat din polipropilenă cu țesătură tip raschel rezistență 
la acțiunea factorilor UV (ceea ce îi și prelungește durata 
de viață).  

Ü Este o metodă sigură și ecologică de a combate buruienile, 
evitând în acest mod folosirea substanțelor chimice. 

Ü Folosirea acestuia limitează creșterea buruienilor și în 
același timp ajuta la menținerea temperaturii solului. 

Ü Reduce cheltuielile cu combaterea buruienilor și 
economisește timp.



Detalii despre produs

PLASĂ UMBRIRE SOLAR ȘI SERĂ

Specificații tehnice

Lungime Lățime Culoare Greutate rolă Grad umbrire

50 m 1.5 m verde 6.5 kg 80%

50 m 2 m verde 8.5 kg 80%

50 m 2 m verde 5 kg 50%

50 m 6 m verde 15 kg 50%

Ü Plasa de umbrire solar și sere este realizată din polietilenă 
de înaltă densitate.

Ü Reprezintă o soluție optimă pentru a proteja plantele și 
răsadurile de soarele puternic. 

Ü Are rolul de a reduce cantitatea de raze solare care pătrund 
în sere sau solarii și implicit, diminuarea temperaturii 
interioare până la un nivel ce nu creează stres termic 
legumelor sau �orilor.



Detalii despre produs

MEMBRANĂ PROTECȚIA PAIELOR

Specificații tehnice
Lungime Lățime Culoare Greutate rolă Rezistență UV

12.5 m 9.8 m verde 18 kg 5 ani

24 m 9.8 m verde 35 kg 5 ani

Ü Membrana pentru protecția paielor este concepută în primul 
rând pentru depozitarea în aer liber a baloților de paie, a 
șirelor de fân și a sfeclei de zahăr. 

Ü Protejează împotriva ploii, zăpezii, și vântului, reducând, în 
același timp, prin respirabilitatea sa, riscul creării 
mucegaiului. 

Ü Prelata poate � utilizată pentru depozitarea la interior a 
carto�lor, cerealelor, dar și ca protecție împotriva animalelor 
și a condițiilor meteo nefavorabile precum înghețul.

Ü Este realizată din polipropilenă stabilizată UV, rezistentă la 
apă, dar permeabilă la aer.



Detalii despre produs

PLASĂ PROTECȚIE ANTI-PĂSĂRI

Specificații tehnice

Lungime Lățime Culoare Greutate rolă Rezistență UV

100 m 6 m verde 18 kg 5 ani

Ü Plasa de protecție împotriva pasărilor este folosită în 
principal pentru protecția împotriva păsărilor dăunătoare 
(ex.: rândunici, mierle, porumbei, etc.) 

Ü Poate � ușor folosită pe culturi de legume, pomi fructiferi, 
arbuști, viță de vie, etc. timp de mai multe sezoane. 

Ü Prin folosirea acestei bariere, păsările nu se prind în plasă, 
dar în același timp nici nu ajung la plante. 

Ü Este realizată din polietilena de înaltă densitate cu țesătură 
tip mono�lament. 

Ü Material reciclabil care nu ruginește și nu putrezește.
Ü Are o culoare plăcută, prietenoasă cu mediul.



Detalii despre produs

BOXPALEȚI PENTRU DEPOZITARE

Specificații tehnice

Lungime Lățime Înălțime Greutate Capacitate

1200 mm 1000 mm 760 mm 33-34 kg 680 L

Ü Boxpaleții sunt produși din polietilenă de o înaltă calitate, 
non-toxică din punct de vedere alimentar.

Ü Garantează o lungă durată de viață și rezistență crescută 
împotriva agenților chimici, a înghețului, căldurii și a 
radiațiilor UV.

Ü Sunt trei tipuri de boxpaleți: închis cu trei traverse, închis cu 
patru picioare, perforat cu patru picioare. 

Ü Sunt disponibili în două versiuni: perforați și închiși. 
Ü Varianta închisă a boxpaleților este potrivită pentru lichide. 
Ü Datorită calității superioare a materiilor prime folosite la 

fabricarea lor, boxpaleții sunt rezistenți atât la soluții 
alcaline diluate, cât și concentrate.



INOVECO SRL, Bulevardul Eroilor nr. 6-8 
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DETALII DE CONTACT

Alin Cătălin TROI
Șef Departament Mase Plastice
Telefon: +40 752 010 889
Email: alin.troi@inovecoexpert.ro

Departament MASE PLASTICE
Email: mase.plastice@inovecoexpert.ro
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