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BOUWFOLIE NODIG?
Sinds een aantal jaren zijn de bouwfolies welke 
in Nederland worden verkocht, vervaardigd uit 
gerecycled materiaal. Voorheen werden de 
bouwfolies gemaakt uit 'nieuw' grondstof, echter 
door de enorme stijgingen de afgelopen jaren 
van polyethyleen grondstof pri jzen zi jn 
bouwfolies in dit type onverkoopbaar geworden. 
De PE granulaat-prijzen (grondstof) zijn de 
afgelopen jaren met bijna 100% gestegen.  

Door de verandering van 'nieuw' materiaal naar 
'gebruikt' materiaal (regeneraat) is de markt 
letterlijk en figuurlijk minder transparant 
geworden.  De ene bouwfolie vervaardigd uit 
'gebruikt' materiaal kan veel sterker en 
transparanter zi jn dan ander bouwfol ie 
vervaardigd uit dit type materiaal. Bouwfolie kan 

mooi, helder en transparant zijn, maar ook grijs/
bruin van kleur en ondoorzichtig. Beide worden 
verkocht onder dezelfde noemer. 
Om een constante kwaliteitssamenstelling van 
onze PE bouwfolies te kunnen garanderen, 
zoeken wij in West en Oost Europa naar het 
beste 'herbruikbare" granulaat dat op de markt 
wordt aangeboden. Deze granulaten worden 
door ons nog eens extra gecontroleerd en 
gesorteerd op kleur. Wij mengen deze granulaten 
met 30%  'nieuw' (virgin) granulaat, waardoor wij 
in staat zijn een constante kwaliteit en 
samenstelling te leveren.  Onze bouwfolies 
behoren tot de beste op de Nederlandse markt.
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‘Meer dan bouwfolie alleen’ 

Naast bouwfolie hebben wij 
natuurlijk ook nog diverse andere 
producten waarvan de meeste uit 
voorraad leverbaar zijn: 

- Krimphoezen   
- Big-Bags    
- Wikkelfolie   
- Stucloper 
- Puinzakken   
- Gewapend folie 
- Tapes    
- Stuc-folie 

Neem contact met ons op voor 
meer informatie of een 
vrijblijvende offerte.
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Formaat Verpakking

2 x 50mtr T100 pallet à 224 rollen

2 x 50mtr T200 pallet à 120 rollen

2 x 50mtr 0.200mm pallet à 56 rollen

2 x 100mtr 7 micron pallet à 400 rollen

2 x 100mtr T100 pallet à 117 rollen

3 x 100mtr 7 micron pallet à 300 rollen

3 x 50mtr T100 pallet à 161 rollen

3 x 50mtr T200 pallet à 83 rollen

4 x 50mtr T100 pallet à 117 rollen

4 x 50mtr T200 pallet à 56 rollen

4 x 50mtr 0.100mm pallet à 50 rollen

4 x 50mtr 0.150mm pallet à 35 rollen

4 x 50mtr 0.200mm pallet à 30 rollen

4 x 25mtr 0.200mm pallet à 60 rollen

6 x 50mtr T100, transparant en zwart pallet à 83 rollen

6 x 50mtr T200, transparant en zwart pallet à 46 rollen

6 x 25mtr 0.200mm pallet à 36 rollen

Onderstaande afmetingen zijn uit voorraad leverbaar

VERSCHILLENDE AFMETINGEN
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