
 WeedSeal®

Lasts more 
than 25 years
Více než 25 let

zkušeností

          Co byste měli vědět 
   o produktu Fibertex®

   Quality Gardening WeedSeal®

  
S produktem Fibertex® Quality Gardening 
WeedSeal® vaši zákazníci získají...

  ekologicky nezávadný produkt, který zamezuje 
růstu plevelů

 více volného času díky minimální údržbě záhonů

   černou textilii, která brání pronikání slunečního 
záření a tak brání růstu plevelů

 černou textilii, která propouští vodu, hnojiva 
a vzduch

  optimální podmínky pro růst rostlin - textilie 
absorbuje vodu a zajišťuje trvalou teplotu zeminy

WeedSeal® je ochrannou známkou společnosti Fibertex Nonwovens A/S.
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S produktem Fibertex
® Quality Gardening 

WeedSeal
®

 získáte...

Pevné prodejní boxy

Spolu s rolemi získáte prodejní boxy. Produkt 
Fibertex® Quality Gardening WeedSeal® se dodává 
v pevném kartonovém balení. Toto balení je ideální 
jako prodejní box do vašeho obchodu.

Optimalizace prodeje a logistiky

Prodejní box obsahuje 24 rolí. Box se velikostí rovná 
čtvrtině nebo polovině Europalety, což je 60 x 40 cm
a 60 x 80 cm. Paleta je na jedno použití a nejsou s ní 
žádné problémy ani výdaje za vrácení. Horní stranu 
prodejního boxu lehce odtrhnete, odkryjete role 
a box snadno vystavíte ve svém obchodě. Na každé 
roli je čárový kód pro čtecí zařízení u pokladny.

Fibertex® Quality Gardening WeedSeal®

hmotnost/m² rozměr m2/role role/karton m2/karton rozměr kartonu

100 1 × 12 m 12 24 288 60 × 40 × 113 cm - 1/4 Europalety

100 1 × 25 m 25 24 600 60 × 80 × 113 cm - 1/2 Europalety

Zavolejte nám

Máte-li jakýkoliv dotaz, obraťte se na: 

Uživatelsky příjemné produkty

Role o velikosti 1 x 12 m nebo 1 x 25 m se snadno vejde 
do nákupního vozíku a do zavazadlového prostoru. 
Každá role je zabalená v průhledné fólii a je označená 
informačním letákem. Zákazník si snadno přečte název 
produktu, doprovodný leták a prohlédne si ilustrované 
možnosti aplikace. Na zadní straně letáku je detailní 
návod k instalaci. Zákazník snadno nalezne příslušný 
produkt podle cedulky na konci každé role, na níž je 
uveden typ, rozměr a celková plocha v m2.

Uživatelsky příjemná informační 

brožura

Svým zákazníkům, kteří mají zájem 
o informace, dejte pro inspiraci 
novou brožuru o našem programu 
Fibertex® Quality Gardening. 
Tato brožura pomocí obrázků 
ilustruje oblasti aplikace 
a výhody produktů.
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