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AgrilionTarım A.Ş. , Tarım sektöründe
seracılık, açık alan ve hobi ürün yetiştiriciliği
konusunda gerekli olan sarf malzemelerin ve
sera konstrüksiyonlarının satışı için kurulmuş
olup, yurtiçi ve yurtdışı tedarikçileri tarafından
üretilen ürünlerin yanı sıra kendi ar-ge çalışmalarını 
da yaparak ve 2018 yılında bu ürünleri kendi 
bünyesinde de üreterek, yurtiçine ve Kıbrıs, 
Yunanistan, Azerbeycan, Gürcistan, İran, Irak, 
Suriye, Ürdün, Romanya, Bulgaristan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Kazakistan’a satışı için hizmet 
vermektedir.

Agrilion Tarım, was established for to sale necessary
sheer materials in agriculture sector and openfield
cultivation and also started production since 2018
and serves with its sales teams, all
over Turkey and North Cyrpus, Greece, Georgia,
Rumania, Bulgaria, Iran, Iraq, Syria, Jordan,
Azerbijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan.

Markalarımız

Partnerlerimiz
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İLERİ PLASTİKİLERİ PLASTİK

Sera örtüleri, seraların çatı ve duvarları sayılabilecek en 
önemli malzemelerindendir. Bitki yetişmesine uygun 
şartların sağlanması ve kontrol edilebilir bir ortam 
hazırlanması amacıyla kullanılan PE sera örtüleri; 
esneklikleri, mukavemetleri, istenilen katkıların 
eklenebilmesi, kolay kullanımları ve ekonomik 
olmaları nedeniyle seracılık uygulamalarının en 
önemli malzemesidir. Kullanılacakları bölgeye, bitki 
özelliğine ve ihtiyaca göre farklı özellik ve ömürlerde 
üretilebilmektedir.

Günümüzde teknolojik imkanlar ile plastik film 
üretimi çok değişik şekillerde yapılabilmektedir. İleri 
Plastik, bu üretim şekilleri arasında, özellikle tarımsal 
amaçlı filmler için en uygun ve en modern üretim 
teknolojisi olan COEX (koekstrüzyon) hattı ile 
üretim yapmaktadır.

COEX üretim teknolojisi ile film 3 ayrı kat ile 
üretilmektedir. Bu şekilde her bir kat için filme 
ayrı özellikler verilebilmekte ve filmin dış ortam 
şartlarına dayanıklılığı artırılırken, filmin iç yüzeyi için 
de ayrı özellikler kazandırılabilmektedir. Böylece, 
COEX teknolojisi ile tarımda üretim verimliliğinin 
artırılmasına destek verilmektedir.

PE greenhouse films; that are used to to prepare a 
controllable environment and provide suitable conditions 
for plant grow, are the most important material of 
greenhouse applications with their flexibilites, strengths, 
easy installations, additive acceptance and being 
economics. They are produced in different lifetime and 
in different properties according to the regions, crop 
types, crop properties and requirements.

Nowadays the production of plastic film can be made 
in different ways with tecnological possibilities. As İleri 
Plastik, in these type of production, we manufacure 
our products with COEX (coextrusion) production 
technology which is the most modern production type 
especially for agricultural purposes film.

With COEX production technology,  film is produced 
by 3 separate layer. In this way each layer can be given 
a separate film feature and the increasing of outdoor 
condition of the film, at the same time variable for the 
inner surface of the film features. Thus, the COEX 
technology support is provided to increase the efficiency 
of agricultural production.
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Polietilen Sera Örtüsünün Avantajları

• Esnektir, sera iskeletini kolaylıkla kapatır, şekil 
verilebilir.

• Tesis giderleri ve uygulaması daha kolay ve 
ucuzdur.

• Seranın kurulum yerine ya da amacına göre 
değişen katkı malzemelerinin kullanımı ile çok 
değişik amaçlı örtüler elde edilebilir. (UV, AF, IR 
vb.)

• Diğer sera örtü amateryallerine kıyasla daha 
ekonomiktir.

İsteğe Bağlı Ömürlü Sera Örtüleri

Kullanıcının talebine, alışkanlıklarına ve beklentilerine 
uygun olarak üretilen, ortalama performanslı, genel 
kullanım amaçlı, 9-12-24-36 ve 60 ay ömürlü sera 
örtüleridir. Ürün özelliğine göre standart ya da 
kullanıcı talebine göre opsiyonel katkılar içerebilen, 
kullanıcının üründen beklediği performansı karşılayan 
ekonomik sera filmleridir.

Bu ürünler UV katkısı standart olarak kullanılmakla 
birlikte, diğer katkılar (Bkz. Sera Örtüsü Katkıları) 
isteğe bağlı opsiyonel olarak müşteri tercihine göre 
kullanılmaktadır.

Avantages of Polyethylene Greenhouse Covers

• They are flexible and can be shaped, easily closed 
greenhouse skeleton.

• Application is cheaper and easier.

• Various alternative of covers by production with the 
usage of some additives like UV, AF, IR etc.

• More economic than other greenhouse cover 
materials.

Custom Life-time Greenhouse Films

Average performance, general-purpose greenhouse 
covers with 9-12-24-36 and 60 months life-time that 
are produced according to user’s request, habits and 
expectations. These are economic greenhouse films with 
standard additives or with optional additives according 
to the user’s demand to meet expected performance.

UV additives are used as mandatory on these films. 
Besides, other additives (see Additives pages) are 
optional as customer needs.

ÜRÜN 
ADI 

STARDART 
KALINLIK 
(micron)

1000mt² 
AĞIRLIĞI 

(kg/1000mt²)

KATKILAR ÖMÜR 
(AY)

UV IR AF AV
9 AY 100 92,3 + OPSİYONEL 9
12 AY 125 115,3 + OPSİYONEL 12
24 AY 150 138,4 + OPSİYONEL 24
36 AY 175 161,5 + OPSİYONEL 36
60 AY 200 184,6 + OPSİYONEL 60
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Profesyonel Amaçlı Sera Örtüleri

Altında yetiştirilecek bitkiye, bölgeye ve doğa 
şartlarına özel geliştirilmiş yüksek performanslı, yüksek 
mekanik özelliklere sahip sera örtüleridir. Bu filmler 
her ürün grubunda ürüne özel, farklı standart katkı 
paketleri içerirler. Bu nedenle daha sağlıklı ürün ve 
yüksek verimlilik sağlanır. Yüksek mekanik özellikleri 
nedeniyle doğa şartlarına daha dirençlidir.

Profesyonel sera örtülerinde, UV katkı malzemesinin 
yanı sıra Termik, EVA, LD (PRO36 CLEAR hariç), 
AD ve AF (PRO BİBER hariç) standart olarak 
kullanılmaktadır. AS, AA ve PR katkıları ise bu tür 
ürünlerde opsiyoneldir.

Silaj Örtüsü

Yeşil ve suca zengin yemlerin, havasız ortamda süt 
asidi bakterileri yardımıyla ekşitilmesi yoluyla, sularını 
ve besin değerlerini kaybetmeden saklanması esasına 
dayanan yem saklama yöntemine silaj denir. Silaj için 
farklı silolama tekniklerinin yanı sıra bu amaç için özel 
olarak üretilen silaj filmler de kullanılmaktadır.

Siyah-Beyaz, Siyah-Yeşil ve Siyah-Siyah renklerde, tek 
kat kalınlığı 100 ile 200 mikron arasında ve bir ya da 
iki yıl UV’li olarak üretilmektedir.

Professional Aimed Greenhouse Films

High-performance greenhouse films with high 
mechanical properties that are specially developed 
for the region, natural conditions, and the plants will 
be grown under. These films contain product-specific 
different standard additives packages in each product 
group. Because of this, these films provides healtier and 
high crop yield. Because of high mechanical properties, 
they are more” resistant to natural conditions.

At Professional Aimed Greenhouse Films, Thermic, EVA, 
LD (except PRO36 CLEAR), AD and AF (except PRO 
BIBER) are used as standard together with UV additive. 
AS, AA and PR additives are optional.

Silage Film

Silage is the technique based on the method of storing 
the forages through fermenting the green and water 
rich forages in airless environment with the help of lactic 
acid bacteria, without losing their water and nutritional 
values.

As well as different techniques of silos for silage, also 
specially produced silage films are used fort his purpose.
It is produced Black-White, Black-Green and Black-
Black colours with one or two years UV additives and 
between 100-200 micron thicknesses.

9-12-24-36-60 AY ÖMÜRLÜ İLERİ SERA FİLM ÖZELLİKLERİ

9-12-24-36-60 MONTH LIFETIME FILM SPECIFICATIONS

GERİLME MUKAVEMETİ
TENSILE STRENGTH 

(Mpa)min.

UZAMA 
ELONGATION

(%)min.

IŞIK GEÇİRGENLİĞİ
LIGHT TRANSMISSION

 (%)min.
MD
19

TD
20

MD
500

TD
700

TOPLAM
91

DIFFUSE
25

R

AGRILION PROFESYONEL SERA ÖRTÜLERİ
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UV: UV katkısı sera örtüsünün güneşe karşı 
dayanıklılığını artırır. Filmin kalınlığına, sera 
örtüsü için talep edilen dayanım süresine ve 
seranın kullanılacağı bölgeye göre farklı türlerde 
ve farklı oranlarda UV katkıları kullanılır. Bunlar 
9, 12, 24, 36 ve 60 ay gibi süreler olmak üzere 
sera örtüsünün de çeşitlerini belirler. 

IR: IR katkısı, sera ısısını muhafaza ederek, 
gece ile gündüz arasındaki ısı kaybını +2o +5o  
azaltarak en aza indirir. IR katkısı, sera içindeki 
don riskini azaltır ve bitkilerin strese girmesini 
önler, bitki gelişimini hızlandırır. Ayrıca, sera 
ısıtmasında enerji tasarrufu sağlar.

AF: AF katkısı, terlemeden oluşan küçük su 
damlacıklarının bitki üzerine damlayarak zarar 
vermemesi için film yüzeyinden ince bir su 
tabakası olarak yayılmasını sağlar. 

EVA: EVA katkısı, filmin şeffaflığını artırır, filme 
sağlamlık ve esneklik kazandırır.

AD: AD katkısı, sera örtüsünün dış yüzeyinde 
toz birikmesini dolayısı ile filmin ışık 
geçirgenliğinin azalmasını engeller.

AV: AV katkısı, bitkilerde oluşabilecek haşere 
faaliyetlerini ve bazı zararlı mantar türlerinin 
gelişimini engeller. 

LD: LD katkısı, güneş ışınlarının sera içinde 
kırılarak yayılmasını ve bu sayede bitkilerin 
güneşten yanmasını önler. 

AA: Özellikle nem oranının yüksek olduğu 
bölgelerde filmin dış yüzeyinde zamanla yosun 
oluşmasını engelleyici koruma sağlar

AS: Anti Mist olarak da bilinien Anti Sis katkısı, 
Anti-Fog’lu sera örtüsü kullanılan seralarda,sera 
içi sıcaklığın andiden düşmesi nedeniyle ortaya 
çıkan sera içi sis probleminin oluşmasını 
engeller.

PR: Sera örtülerinin, sera içinde kullanılan zirai 
ilaçlara karşı dayanıklılığını sağlar.

UltraViolet
UV additive increases the usefull lifetime of the film. 
Depends on the film thickness, desired life-time of the 
film and the region that the film will be used, different 
type and amount of UV Stabilizers are used. These 
stabilizers determines the type and life-time of the 
greenhouse films as 9,12, 24, 36 and 60 months.

InfraRed
During nights and cold days, IR additive decreases heat 
loss by 2-5 0C by keeping the heat inside greenhouse. 
IR additive protects the plants from frost, protects from 
stres and improves plant development. In addition to 
these, IR provides energy savings in greenhouse heating.

AntiFog
AF (AntiFog) provides the moisture condensed on the 
film surface forming  uniform water layer and this 
prevents the water droplets falling on the plants.

Ethylene-Vinyl Acetate
EVA increases the transparency of the film, provides 
high strength and flexibility.

AntiDust
Anti Dust prevents the decrease in light transmission 
of the film by preventing accumulation of the dust on 
outer surface of the film.

AntiVirus
AV additive prevents insect mobility and some fungi 
development inside greenhouses.

LightDiffuser
LD additive provides the some portion of sunlight 
entering inside greenhouse to be diffused and this results 
in beter plant development and prevents sunburn of 
the plants.

Anti Algae
Especially and in the areas with high humidity, provides 
protection to the outer surface of the film against 
formation of algae.

Anti Sis
Prevents mist phennomenon that appears in 
greenhouses covered by Anti-Fog films as a result 
sudden decrease of temperature inside greenhouse.

Pesticide Resistant
Provides resistance to greenhouse films against 
pesticides used in greenhouse.

KATKI MADDELERİ ADDITIVES
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ÜRÜN ADI
PRODUCT NAME

FİLM ÖZELLİKLER / FILM SPECIFICATIONS
GERİLME MUKAVEMETİ

TENSILE STRENGTH
(MPa) min.

UZAMA
ELONGATION

(%) min.

IŞIK GEÇİRGENLİĞİ
LIGHT TRANSMISSION

(%) min.
MD TD MD TD TOPLAM DIFFUSE

PRO SEBZE
(for vegetables)

23 24 550 800 91 60

PRO MUZ
(for bananas)

23 24 550 800 91 70

PRO ÇİÇEK
(for flowers)

23 24 550 800 91 70

PRO36 DIFFUSE 23 24 550 800 91 60

PRO CLEAR 23 25 600 850 92 <25

Muz Sera

Muz seracılığı için en uygun ortamı sağlamak amacıyla 
geliştirilen Muzsera filmleri, özel formülasyonu 
sayesinde elde ettiği yüksek mekanik özelliği 
ile normal sera filmlerine göre daha kuvvetli ve 
esnek bir yapıya sahiptir. Muz sera, tek kat 175 
mikron kalınlığında üretilir. 1.000 mt2 si 172-175 kg 
ağırlığındadır. Muzsera filmleri standart olarak 36 ay 
ömre sahiptir. Muzsera filmini özel yapan katkılarının 
yanı sıra EVA’da içermesidir. Muzlardaki gelişimin 
daha hızlı ve verimli olmasını sağlayan, yüksek ışık 
geçirgenliğine ve gerekli difüzyon oranına sahiptir. 
Isı kaybını minimuma indiren yüksek termik özelliği 
(IR) ve film üzerinde damlacık oluşmasını engelleyen 
antifog (AF) özelliği de bulunur. Ayrıca antivirüs 
(AV) özelliği sayesinde serada oluşabilecek haşere 
faaliyetlerini ve bazı zararlı mantar türlerinin gelişimini 
engeller. Bu özellikler ile Muzsera filmi; yüksek 
kalitede sağlıklı ürün ve verimlilik sağlar.

Sebze Sera

Sebze Seracılığında verimliliği arttırmak ve erkencilik 
sağlamak üzere geliştirilmiş, yüksek performanslı 
sera örtüsüdür. Sebze Sera, tek kat 175 mikron 
kalınlığında üretilir ve 1.000mt2’si 172-175 kg 
ağırlığındadır. Sebze Sera filmleri standart olarak 36 
ay ömre sahiptir. Benzeri diğer ürünlerden farklığını 
sağlayan katkıların yanı sıra EVA’da içermesi nedeni 
ile normal sera filmlerine göre daha kuvvetli v esnek 
bir yapıya sahiptir. Sebzelerdeki gelişimin daha hızlı 
ve verimli olmasını sağlayan, yüksek ışık geçirgenliği 
ve gerekli difüzyon oranına sahiptir. İçeriğinde, ışık 
kaybını minimuma indiren yüksek termik özelliği 
(IR) ve film üzerinde damlacık oluşmasını engelleyen 
antifog (AF) özelliği de bulunur.

Banana Greenhouse

Because of its special formulation, MuzSera film that 
was developed to provide the most suitable environment 
for banana cultivation, has high mechanical strength 
with stronger and more flexible structure comparing 
with regular films. MuzSera films are standard with 
36 months lifetime in 160-180kLy regions and has 
thickness of 175microns. The weight per 1000m2 is 
between172-175kg It has high light transmission 
and suitable diffusion rate that provides faster plant 
development and high crop yield in banana growing. 
Besides its high thermicity(IR) that decreases the 
heat loss to minimum and AntiFog (AF) property, that 
prevents forming water droplets on the film; it has Anti-
Virus (AV) effect that prevents insect mobility and some 
fungii development inside greenhouse. With these 
properties, MuzSera films provides healthy and high 
quality.

Vegetable Greenhouse

Sebzesera, is a highly performanced film, specially 
developed to increase productivity and provide earliness 
in vegetable greenhouses. Greenhouse vegetables, are 
produced in a single layer thickness of 175 microns. 
The weight per 1000m2 is between172-175kg. 
SebzeSera films are standard with 36 months lifetime 
Besides the additives that makes the film different 
from similar products, it is stronger and more flexible 
comparing with standard greenhouse films It has 
high light transmission and suitable diffusion rate that 
provides faster plant development and high crop yield. 
It has high thermicity(IR) that decreases the heat loss to 
minimum and AntiFog (AF) that prevents forming water 
droplets on the film.
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Biber Sera

BiberSera, tek kat 24Ay için 175 mikron - 36Ay 
için 200 mikron kalınlığında üretilir ve 1.000 mt2 
si 175-195 kg ağırlığındadır. Isı kaybını minimuma 
indiren yüksek termik özelliğinin (IR) yanı sıra, serada 
oluşabilecek haşere faaliyetlerini ve bazı zararlı mantar 
türlerinin gelişimini engelleyen AntiVirüs (AV) özelliği 
de bulunur.

Çiçek Sera 

Çiçeksera, tek kat 24 ay için 150 mikron - 36 ay 
için 175 mikron kalınlığında üretilir ve 1.000 mt2 si 
148 kg- 175 kg ağırlığındadır. Isı kaybının minimuma 
indiren yüksek termik özelliği (IR) ve film üzerinde 
damlacık oluşmasını engelleyen antifog (AF) özelliği 
de bulunur. Ayrıca antivirüs (AV) özelliği sayesinde 
serada oluşabilecek haşere faaliyetlerini ve bazı zararlı 
mantar türlerinin gelişmesini engeller. 

Çift renkli gül yetiştiriciliğinde, renk oluşumunda 
problem yaşanacağı için kullanılmamalıdır. 

Pepper Greenhouse

BiberSera films are produced in 2 different lifetimes 
for 140-160kLy/year regions, 24 months and 36 
months with thickness’ 175microns and 200 microns 
respectively, and weight per 1000m2 is between 172-
175 kg for 24M, and 195-198 kg for 36M films. 
Besides its high thermicity(IR) that decreases the heat 
loss to minimum, it has Anti-Virus (AV) effect that 
prevents insect mobility and some fungii development 
inside greenhouse.

Flover Greenhouse

CicekSera films are produced in 2 different lifetimes 
for 140-160kLy/year regions, 24 months and 36 
months with thickness’ 150microns and 175 microns 
and weight per 1000m2 is between 147-149 for 24M, 
and 172-175 kg for 36M films. Its high thermicity (IR) 
that minimize heat loss and AntiFog (AF) property, that 
prevents forming water droplets on the film are also 
avaliable. With its differential antivirus (AV) property, 
prevents the development of harmful fungi that may 
occur in greenhouses. This product should not be used 
in bi-color rose cultivation due to problems in color 
formation.
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Bostan Naylonu

Topraktan yeni çıkan bostan fidelerini, kırağı ve dolu 
gibi olumsuz hava şartlarına karşı korur.

Çilek Naylonu

Daha çok zararlı otlarla mücadelede ve toprak ısısını 
muhafaza amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde çilek yetiştiriciliğinin gelişmesi ile birlikte 
oldukça aranan bir ürün olmuştur.

Vegetable Nylons 

It protects the seedlings from adverse weather conditions 
such as frost and hail. 

Strawberry Nylons

It is used in dealing with weeds and keeping the soil 
temperature. The development of our country with 
strawberry production, it has been quite a desirable 
product. 

TARIMSAL FİLMLER

Solarizasyon Filmi / Solarization FilmÇilek Naylonu / Strawberry Nylons
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Malç Film 

Malç filmler özel olarak hazırlanmış toprağın 
kaplanması için tek kat 20-30-40-50 mikron 
kalınlıklarında 24 aya kadar ömürlü üretilir ve 1.000 
m2 si film kalınlığına göre 20 kg ile 50 kg aralığındadır.

Malç film olarak farklı amaçlar için siyah, beyaz, 
kahverengi, yeşil gibi renkler kullanılmaktadır. Yabani 
ot kontrolündeki yüksek performansından dolayı 
siyah renkli malç filmler en çok tercih edilendir. 
Beyaz renk, özellikle çok sıcak bölgelerde toprağı 
serin tutmak amacıyla kullanılırken, özel olarak 
geliştirilen kahverengi ve yeşil renkler yabani ot 
kontrolü ile beraber toprak ısısının yüksek olması 
istendiği durumlarda kullanılır. Bunların dışında, bitki 
gelişimine etkilerinden dolayı, özel uygulamalar için 
kırmızı ve mavi renkli malç filmler, daha az miktarda 
kullanılmaktadır.

Solarizasyon Filmi 

Solarizasyon filminin kullanılmasındaki amaç, toprağı 
zararlılardan temizlemektir. Solarizasyon filmi ile 
toprak güneş enerjisi ile ısıtılır ve bunun sonucu oluşan 
yüksek ısı ile toprak kökenli hastalıklar, nematod ve 
yabancı otlardan temizlenir.

Solarizasyon filmi, tek kat 20-30 mikron kalınlığında 
şeffaf olarak üretilir ve 1.000 m2 si film kalınlığına göre 
19kg ile 30 kg aralığındadır.

Solarizasyon toprağın en az 40cm derinliğe kadar, 
maksimum ısıtılması amacıyla yapılmaktadır. 
Solarizasyon filmi kullanımında aşağıda belirtilen 
önerilere dikkat edilmelidir.

* Solarizasyon, sıcaklığın en yüksek olduğu ve güneş 
ışığının en yoğun olduğu aylarda yapılmalıdır

* Solarizasyon uygulanacak olan alan boş ve düzgün 
ve temiz olmalıdır.

* Isının derinlere ulaşabilmesi için solarizasyon 
uygulanacak toprak su ile doyurulmuş olmalı ve 
sürekli nemli tutulmalıdır.

* Solarizasyon uygulaması süresi 4-6 hafta arasıdır.

Mulch Film 

Mulch films are produced in thickness’ 20-30-40-50 
microns for a lifetime of 24months at most,and they 
are used to cover the prepared soil. Depends on the 
thickness, the weight per 1000m2 is between 20-50 kg. 

For different purposes, black, white, brown, green etc. 
Colors are being used in mulch films. Black mulchs are 
the most preferred ones because of its high performance 
in weed control. While white colored mulch films is 
used to keep the soil temperature low in excessively 
high temperature regions, the specific brown and 
green colors are used to provide high soil temperature 
together with weed control. In addition to these colors, 
for specific applications red and blue colors are used to 
improve the plant development.

Solarization Film  

The purpose of using solarization film is disinfestation of 
soil by using solar energy to heat up the soil under the 
film. Because of high heat accumulated under the film, 
soil is cleaned up of weed and soilborne pathogens, 
such as nematode. 

Solarization films are 20 and 30 microns in thickness, 
transparent and weight per 1000m2 is between 19-
30kg, acording to the thickness required.

The purpose of solarization is to heat up the soil till the 
depth of 40cm. Recommendations about solarization 
film application are as below:

• Solarization should be done during high temperature 
season when the solar energy is intensive 

• The are that solarization will be applied, should be 
empty, clean and smooth 

• The soil should be saturated with water and kept 
moist during solarization in order to achieve high 
temperatures in depth. 

• Solarization period is between 4-6 weeks.
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KATLI FİLM 
GENİŞLİĞİ

FOLDED 
FILM 

WIDTH(cm)

AÇIK FİLM 
GENİŞLİĞİ
OPEN FILM 

WIDTH 
(cm)

RULO SARIM GENİŞLİKLERİ (cm)
ROLL WINDING WIDTHS

Tip 1A Tip 1B Tip 2A Tip 2B Tip 2C Tip 2D Tip 3

Tüp
TUBE

V Tipi
V 

SHAPE

Körüklü
Kapalı

GUSSETED 
CENTER 

CUT

Körüklü
 Ortadan 

Kesik
GUSSETED 

CENTER 
CUT

Körüklü 
Yandan 

Kesik
GUSSETED 
SIDE CUT

Körüklü 
Sigma

GUSSETED 
SIGMA

Yaprak
SHEET

150 300 150 80 150

200 400 200 105 200

250 500 130

300 600 300 300 155 155 155 155 300

350 700 350 350 180 180 180 350

400 800 400 400 205 205 205 400

450 900 230 230 230

500 1000 260 260 260

600 1200 310 310 310

KATLAMA TİPLERİ
FOLD TYPES

KATLAMA ADI
FOLD NAME

AÇIKLAMA
DESCRIPTION

KAT SAYISI
NUMBER OF 

LAYERS

GÖRÜNÜM
VIEW

1 A
Tüp
Tube

Kapalı Rulo
Closed Roll

2

1 B
V Tipi

V Shape
2'ye Katlı-Tek Tarafı Açık
Folded One Side Open

2

2 A
Körüklü

Gusseted
Kapalı
Tube

4

2 B
Körüklü

Gusseted
Ortadan Kesik
Center Cut

4

2 C
Körüklü

Gusseted
Yandan Kesik

Side Cut
4

2 D
Körüklü

Gusseted
Sigma Katlama

Sigma Fold
4

3
Yaprak
Sheet

Tabaka
Sheet

1

COEX FİLM KATLAMA ŞEKİLLERİ

KATLAMA TİP VE ÖZELLİKLERİ / FOLD TYPES AND SPECIFICATIONS
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SERA ÖRTÜSÜ AMACIYLA KULLANILACAK 
FİLMLERİN TAŞIMA, DEPOLAMA, KULLANIM 
TALİMATNAMESİ VE GARANTİ ŞARTLARI

İleri Plastik tarafından üretilmekte olan sera örtüleri; 
aşağıda açıklanan taşıma, depolama ve kullanım 
şartlarına uygun hareket edilmesi durumunda,  
“güneşten gelen UV ışınlarının” neden olduğu 
bozunmaya karşı  ürün üzerinde belirtilen ömürleri 
süresince garantilidir.

Taşıma ve Depolama Şartları

• Ruloların yüklenmesi/boşaltılması sırasında çok 
dikkatli olunmalı, rulolar yerde çekilerek, sürüyerek 
taşınmamalıdır.

• Rulolar güneş almayan, kuru ve serin bir yerde 
orijinal ambalajında saklanmalıdır.

• Rulolar düzgün ve temiz bir zeminde yatay olarak 
saklanmalıdır.

• Depolama süresi 6 ayı aşmamalıdır.

• Boşaltmaya başlamadan önce ürünler kontrol 
edilmeli, herhangi bir uygunsuzluk fotoğrafla tespit 
edilip İleri Plastiğe anında bildirilmelidir.

• Gelen ürünlerin talep edilen ürünler olduğu ve 
belirtilen özellikleri taşıdığı kontrol edilmelidir.

Kullanım Şartları

• Filmin sera iskeleti  ile temas edeceği bütün 
yüzeyler su bazlı beyaz boya ile boyanmalıdır. 
Petrol esaslı boya KULLANILMAMALIDIR. Erken 
bozunmaya neden olacağından dolayı paslı iskelet 
üzerine film serilmemelidir.

• Sera iskeleti üzerinde herhangi bir yırtıcı, kesici, 
aşındırıcı yapı olmamasına dikkat edilmelidir.

• Film sera üzerinde herhangi bir şekilde PVC 
parçalarla doğrudan temas etmemelidir.

• Sera iskeleti hiçbir şekilde siyah ya da koyu renk 
olmamalıdır. İskelet üzerinde herhangi bir kimyasal 
kalıntısı (yağ, ilaç artıkları vb.) bulunmamalıdır.

• Sera iskeletinin ağaç olması durumunda, yüzeylerin 
düzgün olmasına dikkat edilmelidir. İskeletin 
reçineli bir ağaç olmamasına dikkat edilmeli, Ağaç 
iskelet üzerinde ağaç koruyucu kimyasallar (zift, 
petrol esaslı koruyucular, sülfürlü çözeltiler vb.) 
KULLANILMAMALIDIR. Bu tür kimyasalların 
kullanıldığı iskelet üzerine film serilmemelidir.

• Filmin açıldığı yerde kesici, delici, aşındırıcı 
maddeler olmamasına dikkat edilmelidir.

HANDLING, STORAGE, REGULATIONS OF USE 
AND WARRANTY CONDITIONS OF THE FILMS TO 
BE USED AS GREENHOUSE FILMS

Greenhouse films that are produced by Ileri Plastik, 
during their lifetime indicated on the film, has guarantee 
against UV degradation caused by sunlight in case if it 
is complied with the handling, storage conditions and 
terms of use as described below.

Handling and Storage Conditions
• Care should be taken during loading/unloading 

of the rolls, rolls must not be moved by pulling or 
dragging on the floor.

• Rolls should be stored in their original packagings in 
a cool, dry place where no sunlight gets in.

• Rolls should be stored horizontally in a clean and 
place.

• Storage time should not exceed 6 months.

• Products must be checked before unloading, and 
any non-compliance determined should be reported 
immediately to Ileri Plastik by photo(s)

• Received materials should be checked if they are the 
goods ordered and comply with specifications.

Terms of Use
• All the surface of the construction/frame that the 

film will be in contact with,  must be painted with 
water-based white paint. Oil-based paint must not 
be USED. Since it will cause premature degradation, 
the film must not be laid on rusty/oxidized surfaces.

• Care should be taken that there shouldn’t be any 
sharp, abrasive etc. structure on construction.

• PVC parts on greenhouse construction, in any way, 
must not be in direct contact with the film.

• The greenhouse construction shouldn’t be black 
or dark colored. There shouldn’t be any chemical 
residues on greenhouse structure.

• If wooden structure is used, the surfaces should be 
smooth. Care should be taken not to use wooden 
frame with resin, and wood preservative chemicals, 
such as tar,petroleum based presarvatives, sulphur 
solutions must not be used on wooden frame. The 
film should not be laid on these kinds of frames.

• Care must be taken not to have any sharp, abrasive, 
cutting substances in the place where the film will 
be unrolled.
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Filmin Serilmesi

• Film günün serin saatlerinde, tercihan rüzgârsız bir 
havada çekilmelidir.

• Film düzgün olarak gerdirilmeli, aşırı gerdirmeden 
ve gevşek bırakmaktan kaçınılmalıdır.

• Filmin serilmesi sırasında kazara bir yırtık ya da 
delik oluşması durumunda, sera filmleri için özel 
olarak hazırlanan sera tamir bandı kullanılmalıdır.

• Filmin serilmesinden sonra, ısındıktan sonra tekrar 
gerdirilmelidir.

• Kullanılmayacak film açıkta ve güneşe maruz 
bırakılmamalı, tekrar kendi ambalajına sarılıp 
saklanmalıdır.

• Ruloya ait etiketle beraber, üzerindeki 
markalamada ürün bilgisi-tarih-saat bilgileri açıkça 
okunacak şekilde 1 m2 film şahit numune olarak 
saklanmalıdır.

Film Ömrü

• Garanti, ürünler doğrudan son kullanıcıya 
gönderiliyorsa fatura tarihinden itibaren başlar.

• Garanti, ürünler bayi/distribütöre gönderiliyorsa 
fatura tarihinden bir ay sonra başlar.

• Garanti süresi yukarıda belirtilen şartlara göre 
başlar ve filmin garanti edilen ömrü dolduğunda 
biter. 

• Yukarıda da belirtildiği gibi sera filmi güneş 
ışının neden olacağı bozunmaya karşı koruyucu 
içermektedir.

• Yapılan geniş kapsamlı araştırmalara göre; sera filmi 
içinde kullanılan UV stabilizatörleri seralarda bitki 
koruma amaçlı kullanılan bazı kimyasallar tarafından 
işlevsiz hale getirilmekte ve bunun sonucunda 
erken bozunma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
sera içinde sülfür, brom, klor, flor içeren ilaçların 
ve petrol esaslı kimyasalların kullanılmasından 
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kullanılan 
kimyasalların ve bitkilerin filme temas etmemesine 
dikkat edilmelidir. Bu tür ilaçlar nedeniyle oluşacak 
bozunma garanti kapsamı dışındadır.

Installing the Film

• Film should be installed in the cool hours of the day, 
preferably in the windless time.

• Film should be properly stretched, leaving the film 
loose and excessive tension should be avoided.

• In the case of an accidental tear or hole during 
installation of the film, repair tape prepared 
specifically for greenhouse films should be used.

• After installation of the film, it should be stretched 
again after becomes hot.

• The film that will not be used should not be left open 
and exposed to sun, it should be wrapped again in 
its own packaging and stored like that.

• Together with the label belong to roll, 1 m2 of film; 
such that.product information, date,and time written 
on the film by marking clearly to be read, should be 
kept as a witness sample.

Film Life

• Warranty begins from the date of invoice if the 
materials are sent directly to end-user.

• Warranty begins one month after the date of invoice, 
if the materials are sent to dealers/distributors.

• The warranty period begins according to the above 
mentioned conditions and ends when guaranteed 
lifetime of the film completed.

• As noted above, the greenhouse cover has protective 
chemicals against the degradation caused by 
sunlight.

According to results of extensive researches; some 
chemicals, used in greenhouses to protect plants, 
deactivates UV stabilizers used in greenhouse film and 
this causes premature degradation of the film. Therefore, 
in greenhouses, use of chemicals, that contain sulphur, 
bromine, chlorine, fluorine  and petroleum-based 
chemicals  should be avoided whenever possible. Care 
should be taken for the plants and chemicals used not 
to touch the film. Warranty will not cover the films that 
have premature degradation caused by such chemicals.
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3325BT BIORETE 
25 MESH 10 X 8  

3341BT BIORETE 
40 MESH 16 X 10 

3350BT BIORETE 
50 MESH  20 X 10 

BÖCEK TÜLÜ INSECTNET

Birçok böcek bitkilerde direk ve dolaylı zarara 
neden olur. Direk zarar; bitki özsuyunu emmesinden 
yapraktaki zararlara dek uzanır. Çok daha ciddi dolaylı 
zarar ise bazı böceklerin, üretimin düşmesi, bitki 
ölene dek kusurlara ve çürümelere sebebiyet veren 
virüsler taşıması gerçeğiyle kesinleşmistir. Bitkileri en 
sıklıkla etkileyen böcekler (özellikle domates) ; Tuta 
(absoluta) trialeurodes vaporariorum yaygın bilinen 
şekliyle ‘’ Beyaz Sinek ‘’ dir. Jenerik vürisler taşır. 
Bemisia Tabaci ve Frankliniella occidentalis, Domates 
Lekeli Solgun Virüsü (TSWV) ve Domates Sarı 
Yaprak Kıvırcıklı Virüsü (TYLCVA) ‘ nü taşır. Kimyasal 
ve Mikrobiyolojik kontrol araçları şüphesiz böcekleri 
kontrol etme gücü anlamında etkilidirler ancak 
seralarda kullanılan ilaç tarafından öldürülmeden 
önce böcekler bitkileri delerek virüsü bulaştırırlar. 
Böceklerin seralara girişini engellemede artık fiziksel 
bir bariyer kullanılıyor. Bu korunulan böceğe göre 
degişen göz ölçülerinde bir Ağ dokuma. Bu tip 
koruma tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta, 
virüs taşıyan haşeretlerin girişini engellediği gibi, sera 
ilaçlarını diğer zararlı böcekleri kontrol etmesi için 
içerde tutar.

Many insects cause direct and in direct damage to 
plants.Direct damage ranges from sucking liquid from 
the plants to marks on the leaves.Much more serious 
indirect damage is determined by the fact that some 
insects are carriers of viruses and this causes a reduction 
of production, fruit malformation and withering of the 
plant until it dies.

The insects most frequently affecting plants (especially 
the tomato) are Trialeurodes vaporariorum better 
known as the “white fly” which transmits generic 
viruses, Bemisia tabaci and Frankliniella occidentalis  
which respectively transmit the Tomato Spotted Wilt 
Virus (TSWV) and the Tomato Yellow Leaf Curl Virus 
(TYLCV) Chemical and microbiological control means 
are undoubtedly effective in terms of their power 
for controlling insects, but before being killed by the 
insecticide used in the greenhouse, they prick the plant 
and transmit the Virus damage on tomatoes.

To prevent insects from entering greenhouses, a physical 
barrier is now used. This is a woven mesh with different 
mesh sizes according to the insect to be defended from.
This type of protection is used all over the world and 
prevents virus carrying insects from entering and keeps 
down insecticide treatment for controlling other harmful 
insects.
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1-Polimerler  

Arrigoni tarafından yapılan tarım koruma netleri  
Avrupa’nın ne önemli üreticileri tarafından sağlanan 
1. kalite polimerler kullanılarak üretilmektedir.

2- Özel Karıştırma Sistemi

HDPE polimer ve ilaveleri (UV dengeleyici ve renk) 
arasındaki bağı sağlamak için kullanılan malzeme gerçekten 
çok özeldir (grevimetrik karıştırıcı) bahsedilen ilavelerin 
polimer toplu karışımında mükemmel ve homojen 
dağılımını,’’ hacim ‘’ ya da ‘’basit insan uygulamaları 
yerine, otomatik bir ‘’ ağırlık ölçme’’sistemini parametre 
olarak kullanarak garanti altına alır.

3- Üretim Süreci

Üretim fabrikamızda mevcut  bulunan tüm makineler 
(2000 yılından sonra) modern standartlardadır 
ve ürünlerin en yüksek güç ve dayanıklılığa sahip 
olmalarına imkân verir.

Üretim süreci (döndürme aşaması ve dokuma örgü 
aşaması) fabrika içindeki yüksek nitelikli operatörler 
tarafından yerine getirilir, bu sebeple fabrika yüksek 
kademeli üretim kalitesine sahip durumda ve tüm 
üretim süreçlerini doğrudan kontrol altında tutmaktadır.

4-Kalite Yönetim Sistemi

Firma ISO 9001: 2000 ve ISO 14001, 2000  sistem 
sertifikalıdır. Ve 2007 den bu yana EMAS’a kayıtlı 
firmalar listesinde yer almaktadır. Eco – Yönetim ve 
denetim planı firmalar için değerlendirme, raporlama 
ve performanslarını çevreye saygılı amaçlar 
doğrultusunda arttırmak için bir yönetim aracıdır

5-Net Kimliklendirilmesi (Monofilamenti Tespit etmek)

Arrigoni firmasının neti ürettiğine emin olmak için, 
özel çeşit bir monofilament’’ üretici kimligi ‘’ ya da 
‘’izi’’ netin içinde çözgü yönünde kullanılmaktadır. 
‘’optik’’ (özel bir ışık altında) ve ‘’kimyasal ‘’takip 
imkânını garantilemektedir

6.Test Laboratuarı

Firmanın kendi bünyesinde birçok ekipmanla kalite, 
dayanıklılık ve ürün ömrünü test edebilecek bir test 
laboratuarı vardır.28n net örnekleri sürekli olarak  test 
altındadır

7.Ürün Kusur Sorumluluğu
Netteki kusur veya bozulma gösterildigi durumda, 
Arrigoninin sorumluğu yalnızca netin değişimiyle sınırlıdır. 
Değişim netin kalan ömrü nispetinde yapılacaktır.

1.Polymers
Agriculture Protection nets made by Arrigoni are produced 
by using 1st quality polymers supplied by the most 
important European producers.
UV ray stabilizing process in yarn extrusion step is arranged 
by specific active ingredients which ‘defend’ the fiber from 
its natural degrading.

2.Specific Mixing System
The equipment used to carry out the bond among HDPE 
polymer and its additives (UV stabilizer and color master, 
if any) is really specific one (gravimetric blender), which 
assures an excellent and regular distrubition of mentioned 
additives in the polymer batch mix, by using automatic 
‘weighing’ system as mixing parameter, instead of ‘volume’, 
or simple human operation.

3. Production Process
All machineries available in our production plant are 
modern ones (manufacturing year is after 2000) and allow 
to reach maximum strenght and durability of the product.
Production process (spinning step and weaving/knitting 
step) is performed by high qualified operators, inside the 
factory, so the company is in condition to have an high level 
of product quality, having all production steps under direct 
control.

4.Quality Management System
The company is ISO 9001:2000 and ISO 14001:2000 
systems certified, and since 2007 is included in the EMAS 
registered company list; Eco-Management and Audit 
Scheme is a management tool for companies to evaluate, 
report and improve their performance with environmental 
respect goal.

5. Net Identification (Tracing Monofilament)
To be sure that Arrigoni company is the producer of the 
net, a special type of monofilament is used inside the net 
as ‘producer identification’ or ‘tracer’, on warp direction, 
which assures ‘optical’ (under special light exposure) and 
‘chemical’ tracing possibility.

6.Testing Laboratory
The company has an internal testing laboratory, equipped 
with various instruments to check quality, strength and life 
of the product: n, 28 net samples are constantly under test.

7. Product Defect Responsibility
In case of demonstrated net defect or net degradation,the 
responsibility of Arrigoni  is only limited to net replacement; 
the replacement will be assured according to residual life 
of the net.
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GARANTİ KOŞULLARI;

NETLERİN KULLANIM VE ONARIMI İÇİN 
GARANTİ KAPSAMI GENEL İLKELERİ
Satın aldığınız Arrigoni netlerinin en etkin ve en 
uygun kullanımını için, aşağıda yer alan ilkeleri 
ciddiyetle takip etmenizi tavsiye ederiz 

GENEL İLKELER 

• Net Rulolarını  gölge ve   korumalı bir alanda, 
yumuşak bir yüzeye yatay olarak yerleştirilmiş 
vaziyette  depolayın 

• Kurulumdan sonra netin kimlik etiketi bulunan  
0,5 metre karelik örneğini saklayın 

• Mümkün olduğunca netlerin polietilen olmayan 
diğer plastik malzemelerle olan temasını  
engelleyin, bu aşınma ve yırtılmaları hızlandırır

• Netleri açık ya da kapalı biçimde güneşe maruz 
bırakmayınız  böylece yapışma olmayacaktır

• Netlerin depolama süresi 1 yıldan uzun 
olmamalıdır.

• Ruloları sürüklemeyiniz

İNŞAAT HAZIRLIĞI

• Çerçeveleri ve ahşap parçaları petrol kökenli 
olmayan malzemelerle dezenfekte ediniz.

• Sera yapısını (Özellikle destekler ve gerdirme 
kısımlarını) kuvvetlendiriniz ve hatalı parçaları 
yenileyiniz.

• PVC profil kullanmayınız onun yerine ahşap yada 
metal profil kullanmanızı tavsiye etmekteyiz

• Ahşap ve metalin netle temas eden kısımlarının 
sivri olmadığından emin olunuz, köşeleri ve 
çıkıntılı kısımları polietilen bantla kapatınız.

• Netlerin kurulumundan önce pas kalıntısına 
karşı serayı temizleyip durulayınız.

• Birbirine dikilmemiş netleri birlikte kuruyorsanız 
ilk neti seranın kenarlarına tutturunuz, daha 
sonra diğerini ilkine tutturup, seranın kenarlarına 
bağlayınız. Tüm sera kapanana kadar bu şekilde 
devam ediniz.

• Arrigoni bu ilkelerin ihlali durumunda 
karşılaşılacak zararlardan meshul değildir.

WARRANTY 

GENERAL PRINCIPLES OF WARRANTY  FOR 
USE AND REPAIR OF NETS

We advised to follow earnestly the principles in the 
below for use most effective and appropriate of your 
Arragoni nets.

GENERAL PRINCIPLES 

• Store the net rolls, horizontally placed on a smooth 
surface in the shadow and protected area.

• Then setup, store the 0.5 m2 net sample, that there 
is an identification tag of net.

• Prevent contact the nets with non-polyethylene, 
other plastic materials. This is accelerates the wear 
and tear.

• Nets, open or closed form, do not expose to the sun. 
Thus will not be sticking.

• Storage period of nets should not be longer than 1 
year.

• Do not waft the rolls.

PREPARATION OF CONSTRUCTION

• Disinfect the frames and wooden parts with 
non-petroleum-based ingredients.

• Strengthens the greenhouse structure (especially 
clamping portions) and renew defective parts.

• Do not use PVC profiles. Instead, we recommend 
using wooden or metal profiles.

• Wood and metal parts that contact with net, 
should not be sharp. Corners and protruding 
parts are closed with the polyethylene band.

• Before installation of nets, clean and rinse the 
greenhouse against rust residues.

• If you are installing not sewn together nets, attach 
the firts net to the sides of the greenhouse. 
Then attach the other to the first, connect on 
the edges of greenhouse. Please continue this 
way until closed all greenhouse.

• Arrigoni, is not liable for damages that will 
be encountered in case of violation of these 
principles.
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INSTALLATION OF NETS

Greenhouse Film with Net

• Open the packaged net and lay down perpendicular 
to toward grooves. Rolls the net to toward transverse 
and create a roll.

• Net is moved to the top of the greenhouse; net are 
lifted by workers standing on top of each groove 
and spreaded to the top of the greenhouse. This 
operation must be performed in a coordinated 
manner.

• Net is opened and spreaded to the top of the 
greenhouse.

• Net is performed in three steps to connect to the 
greenhouse; firstly net is spreaded to the top of the 
greenhouse,net’s end (transverse) is bended around 
a beam and is tacked to the wooden rails, which 
used in the installation of side-curtain. In the same 
actions are repeated by stretching net (lengthwise) 
on the reverse side.

• After completion of the installation of the first net 
unit, other units are moved.

• When the multiple net is spreaded in paralel, they 
must be connected together with ARRIGONI UV 
resistant ropes.

• If you are expecting heavy wind storms, PVC or net’s 
ropes are stretched mild on the net that top of the 
grooves. 

• Avoid contact net with bloating and screws (glass or 
polycarbonate greenhouse).

NETLERİN KURULUMU   

Net ile Sera Örtüsü

• Paketlenmiş neti açarak oluklara doğru dik 
vaziyette boyuna yatırınız, neti enine doğru 
yuvarlayarak tarif edilen şekilde açılmasına izin 
verecek uzunlamasına bir rulo oluşturun 

• Net yandaki şekilde seranın tepesine çıkartılır; 
net, her oluğun tepesinde duran işçiler 
tarafından aşağıda bulunan nete bağlı iplerin 
uçlarını tutarak  yukarı kaldırılır ve seranın 
tepesine yayılır. Bu işlem koordineli biçimde 
yerine getirilmelidir.

• Net, seranın tepesinde açılıp yayılır

• Neti seraya bağlamak üç adımda yerine getirilir; 
seranın tepesinde neti yaydıktan sonra, netin 
ucu (enine) bir kiriş etrafına bükülür ve yan 
perdelerin kurulumunda kullanılan ahşap raylara 
çakılır. Aynı eylemler ters tarafta da netin 
(boyuna) gerdirilmesiyle tekrarlanır

• İlk net ünitesinin kurulumu tamamlandıktan 
sonra diğer ünite yukarda tarif edildiği gibi 
kaldırılır

• Birden çok net paralel biçimde yayıldığı zaman 
bunlar ARRIGONI UV dayanıklı iplerle birbirine 
bağlanmalıdır.

• Eğer yoğun rüzgâr fırtınaları bekleniyorsa 
uzunlamasına PVC ya da (30 cm genişliğinde) 
net ipleri olukların üzerindeki nete hafif 
gerginlikle çekilmeli

• Eğer herhangi bir şişkinlik ya da vida (cam ya 
da polikarbon seralarda) bunların netle temas 
etmesi engellenmeli 



17

GÖLGELİKLER

• Koyu yeşil, yeşil ve siyah en çok tercih edilen renklerdir. İstenilen renklerde üretimi yapılabilir.

• Güneş ışınlarına karşı koruma sağlar.

• Optimal düzeyde hava geçişini sağlar.

• Her alanda eşit gölgeleme yapar.

• %100 orjinal hammadde ve UV katkısından dolayı, uzun yıllar kulanılabilir.

Gölgelikler: %40 - %55 - %75 - %95

• Dark green , green and black are the most preferred colours. 

• It can be produced in any colour according to demand. 

• It provides protection against sun burns. 

• It provides ventilation at optimal level. 

• It provides uniform shadow in every area. 

• It can be used for long years as it is produced from % 100 original raw materials with UV additive.

SHADENETS: %40 - %55 - %75 - %95

SHADE NET
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DOLU NET

AGRIMOL

• Meyve bahçelerinde görülen ve üründe değer 
kaybına yol açan güneş yanığı ve / veya dolunun 
verdiği zararı önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

• İnşaatlarda, limanlarda, otoparklarda ve spor 
alanlarında koruma filesi olarak kullanılmaktadır.

• Kumaşın tam ortası ve iki kenarından yırtılmayı ve 
yıpranmayı önlemek amacıyla takviyelidir.

• İsteğe bağlı olarak Kenar takviyelerinin olduğu 
yerlerde bağlama delikleri yapılabilir.

• Optimal düzeyde hava geçişini sağlar.

Bitki örtüsünü donmaya karşı koruma, gölgeleme, 
malçlama, hobi bahçe, böcekten koruma, yabancı ot 
kontrolü, vs. için kullanılır.

Used for crop cover, frost protection, landscape fabric,  
shading, mulching, hobby gardening, insect protection, 
root bag, weed control, seed blanket, capillary matting.

• That led to the loss of value in the orchards and crop 
sunburn and / or used in order to prevent damage 
caused by hail.

• Construction sites, ports, car parks and sports fields 
are used as a protection net.

• The middle area of the fabric and the two sides in 
order to prevent tearing and fraying reinforcement.

• Edge as the optional supplements where holes can 
be made binding.

• Provides an optimal level the air passage.

HAILNET

AGRIL
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AKSESUARLAR

DOMATES KLİPSİ

Kendi üretimimiz 
olan ve %100 orjinal 
hammaddeden üretilen 
domates gövde klipsleri, 
hızlı ve kolay kullanımı 
sayesinde seralarda 
yoğun olarak tercih edilmektedir. İşçilikten tasarruf 
sağlayan ve gövdeye zarar vermeyen bu ürün, fidenin 
2 metreye kadar uzamasını sağlamaktadır. Sera ipine 
tutturulan klips gövdenin sıkışmasını ve ürünlerin 
zarar görmesini önleyerek gövdenin rahat bir şekilde 
büyümesini ve uzamasını sağlar. 

“Ürün Ölçüsü : 23mm/25mm/28mm”

SALKIM DESTEK

Kendi üretimimiz olan ve % 100 orijinal hammaddeden 
üretilen, tırtıl ya da makarna diye de tabir edilen 
domates salkım desteği, domates salkımına takılarak 
dalın kırılmasını önler.

TOMATO CLIPS

Tomato clips, 
which are our own 
products produced 
from %100 original 
raw material, are 
mostly given performance in greenhouses because 
their using is used to reduce labor cost and does’nt 
damage the stem and makes the seedling elongation 
to 2 metres. The clips attached to greenhouse twine, 
avoids the stem tightened and product damage and 
makes the stem grow and lengthen easily.

“Product Size: 23mm/25mm/28mm”

SPAGETTİ

Spagetti, which are our own products produced 
from %100 original raw materials fixing to the bunch 
of tomato, to avoid plant breaking.

ACCESSORIES

AkordiyonKilitliKapalı
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AKSESUARLAR

J BASTON DESTEK

Kendi üretimimiz 
olan ve %100 orjinal 
h a m m a d d e d e n 
üretilen domates 
baston destekleri, 
d o m a t e s l e r i n 
o l g u n l a ş m a l a r ı 
esnasında onları besleyen ana dallara zarar vermesini 
engelleyerek koşulların elverdiği maksimum 
olgunluğa ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Baston 
destekler sayesinde kırılmadan ve eğilmeden durmayı 
başaran dallar, 
üzerlerinde bulunan 
d o m a t e s l e r i 
gerektiği şekilde 
besleyecek ve 
hasatın tam olması 
gereken zaman 
içerisinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Kurulumları 
ve kaldırılmaları çok kolay ve seri olduğu için üreticiye 
büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlamaktadırlar.

“Ürün ölçüsü: 9 cm / 11 cm / 12 cm”

J TOMATO HOOK

Tomato hook, which are our own products produced from 
%100 original raw material, makes tomatoes matured 
in maximum conditions through preventing damage of 
main bough. Bough shoots can stand without breaking 
and bending through tomato hook and can cultivate 
the tomatoes duly, and the harvest will be collected 
in time. It ensures time saving for growers because if s 
installation is easy and fast

“Product Size: 9 cm / 11 cm / 12 cm”

ACCESSORIES
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AKSESUARLAR

MAKARALI ASKI APARATI

Türkiye’de ilk defa patentli olarak hizmete 
sunduğumuz “MAKARALI ASKI” aparatına 20 mt 
ye kadar ip sararak bitkilerinizi kolayca uzatabilir 
ve ip salma işlemini tek el yardımı ile yapabilirsiniz. 

Makarada bulunan stoper sistemi sayesinde ipi salmaz, 
istenildiğinde makarada bulunan mandal yardımı ile 
ipi dilediğiniz kadar serbest bırakılabilirsiniz.

OK DAMLATICI

Maksimum çalışma basıncı 1.2 bar’dır. Sadece bitki 
köküne nüfus edecek şekilde su verir. Anti drain 
sistemi ile drenaj ve tıkanmayı engelleyerek darbeli 
sulamanın etkisini artırır..

ROLLER HOOK

With “roller hook”, which is our patented product 
in Turkey, you can hold up your plants easily by 
wrapping max.20mt twine to roller hook and you 
can let out the twine with one hand. With the 
stopper system on the hook, it doesn’t let out the 
twine, you can control the twine length by using pin 
on the hook.

DRIPS ARROW DRIPPER

Maximum operating pressure is 1.2 bar. increase the 
effectiveness of percussion irrigation.lt block drenage 
and obstruction and increase the effectiveness of 
percussion irrigation.

ACCESSORIES
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AKSESUARLAR

SPAGETTİ HORTUM

3 mm* 5 mm boyutlarında, yumuşak ve esnek bir 
yapıya sahip olan RainDrip damlama boruları U V 
ışınlarına, ısıya, yosun oluşumuna ve sert kimyasallara 
karşı dayanıklı olarak özel üretilmiştir. RainDrip 
damlama borularını 3 mm girişli tüm damlatıcı ve 

sisleme sistemlerinde kullanabilirsiniz. 1000 metre 
hazır sanmlı veya 60 cm uzunluğında hazır kesilmiş 
tercihlerini değerlendirebilirsiniz.

FİDE ETİKETİ

Fidelerinizi yetiştirdiğiniz viyollerin kenar kısımlarında 
kullanabilirsiniz. UV katkı içeren etiketler, güneşin 
etkilerinden zarar görmezler. Fide etiketlerinizi farklı 
renklerde talep ederek, ürününüzün birbirinden 
ayrılmasını ve viyolü hazırlayan/aşılayan personelin 
ayrımını kolaylıkla yapabiliriniz. Farklı renkte etiket 
kullanımı, sera içerisinde denetimi kolaylaştırır, iş 
yükünü hafifletir. Boyutları nedeniyle pratiktir. 

DRIPS ARROW DRIPPER

RainDrip drip pipes with dimensions of 3 mm * 5 mm 
are soft and flexible. RainDrip drip pipes are specially 
designed to withstand UV rays, heat, algae formation 
and harsh chemicals. You can use RainDrip drip pipes 
in all dripper and fogging systems with 3 mm inlet. 
1000 meters wrapped roll or 60 cm length ready to 
be cut.

STRAIGHT LABEL

Labels are suitable to use with propagation trays. 
Thanks to UV stabilizers, labels are resistant to 
direct sunlight. By using different colors, agricultural 
products can be easily marked and workers can easily 
be determined. Control of green house is easier with 
these labels. Cleaning easily with iso-propyl alcohol.

ACCESSORIES
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METAL ASKI TELİ İPSİZ

3mm çapında 100gr/m2 galvaniz Uçtan uca uzunluğu 
23cm İp sarma makinesine takılan sırt uzunluğu 18cm 

İPLİ

3mm çapında 100gr/m2 galvaniz Uçtan uca uzunluğu 
23cm İp sarma makinesine takılan sırt uzunluğu 18cm 
İstenilen metrajda ve renkte ip sarılabilmektedir.

MAŞON KLİPS

17mm, 21mm, 27mm, 32mm, 42mm çeşitlerimiz 
bulunmaktadır.

TÜL TUTTURUCU

Plastik insectnet ve tül tutturucu

METAL HOOK WITHOUT TWINE

3 mm size 100 gr/m2 galvanize Length : 23 cm Back 
length : 18 cm

WIT TWINE

3 mm size 100 gr/m2 galvanizeLength : 23 cm Back 
length : 18 cm It can be wrap twine each lenghtand 
color.

FASTENING CLİP

17mm, 21mm, 27mm, 32mm, 42mm.

FASTENING TULLE

Plastic insect net and tulle anchor
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PLASTİK DOMATES ASKISI

Plastik sera askısı domates salatalık 
üretimi yapılan seralarda bitkiyi tele 
asmada kullanılmaktadır.

SERA KLİPSİ

Yaygın olarak kullanılan tek parça u 
şeklinde 8’lik demire çakarak örtü 
tutturulan PVC Klips, artık Coex 
teknolojisi ile yeşil-beyaz olarak 
üretilmektedir. Üst kısmında kullanılan 
PVC’den daha yumuşak bir malzeme 
sayesinde gelen darbeyi emme 
özelliğine sahip olarak, alt kısımlardaki 
baskıyı azaltarak kırılma riskini minimize 
etmektedir. Standart üretim boyu 3 
metredir.

SEGMANLI KLİPS

Yeni yeni yaygınlaşan ve segmanlı 
denilen bu klips, iki parça profilden 
oluşmaktadır. (U) yuva ve bunun 
üzerine çakılan (T) profildir. U demire 
yuva oturtulur ve polietilen örtü 
üzerinden geçirildikten sonra T profil 
çakılarak iki PVC arasına sıkıştırılır. 

MANDAL KLİPSLER 

ÇAP: 3,2 mm

Karpuz üretimi için

PLASTIC TOMATO HOOK

Plastic tomato hook use to hanging the plant on wire in 
tomato and cucumber greenhouses.

GREENHOUSE CLIPS

Generally used this greenhouse clips; one piece and 
shaped like U.But now it is produce with technology 
of COEX and top side color’s is green. This green 
side made of softer material according to PVC. So 
it can suck to impact and to be minimize breaking 
to klips.

SEGMENT CLIPS

Recently spread and called to “clips with segman” 
this clips made of two pieces. First piece called U 
profile and second piece called T profile.

PEG CLIPS

DIA: 3,2 mm

FOR WATERMELON
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KONİK KLİPS

NCC 14 KONİK AŞI KLİPSİ: ÇAP:1,4 mm

NCC 17 KONİK AŞI KLİPSİ: ÇAP:1,7 mm

NCC 19 KONİK AŞI KLİPSİ: ÇAP:1,9 mm

NCC 21 KONİK AŞI KLİPSİ: ÇAP:2,1 mm

NCC 25 KONİK AŞI KLİPSİ: ÇAP:2,5 mm

NCC 28 KONİK AŞI KLİPSİ: ÇAP:2,8 mm

• Şeffaf, gıda uyumlu, mükemmel aşılama sonuçları

• Özel konik tasarım

• Mikro pürüzlü yüzey, pudra içermez

• Aşı çubukları ile uyumluluk

• Özel plastik muhafazası içerisinde

AŞI ÇUBUKLARI 

GRAFTING STICKS

CONICAL CLIPS

NCC 14 CONIC GRAFTING CLİPS: DIA:1,4 mm

NCC 17 CONIC GRAFTING CLİPS: DIA:1,7 mm

NCC 19 CONIC GRAFTING CLİPS: DIA:1,9 mm

NCC 21 CONIC GRAFTING CLİPS: DIA:2,1 mm

NCC 25 CONIC GRAFTING CLİPS: DIA:2,5 mm

NCC 28 CONIC GRAFTING CLİPS: DIA:2,8 mm

• Transparent, food compliant, perfect grafting results

• Special conic design

• Micro rough surface, no powder

• Compatible with grafting sticks

• Special plastic case

NCU 01 AŞI ÇUBUKLARI

NCU 01 GRAFTING CLIPS STICK

• PP hammaddesinden üretim, gıda uyumludur.

• Zararlı kimyasal içermez, ekonomiktir.

Clips support sticks

• PP polymer, food compatible

• Safe to use, cost saving

BORU KLİPSİ

NCS 14 BORU KLİPSİ: ÇAP: 1,4 mm

NCS 17 BORU KLİPSİ: ÇAP: 1,7 mm
NCS 19 BORU KLİPSİ: ÇAP: 1,9 mm
NCS 21 BORU KLİPSİ: ÇAP: 2,1 mm
NCS 25 BORU KLİPSİ: ÇAP: 2,5 mm
NCS 28 BORU KLİPSİ: ÇAP: 2,8 mm

• Ultra şeffaf, üstün performans
• Sertlik 60±5 shore
• W.T.C. sertifikalı ve gıda uyumludur.

SLOT CLİPS

NCS 14 PIPE CLIPS: DIA: 1,4 mm

NCS 17 PIPE CLIPS: DIA: 1,7 mm
NCS 19 PIPE CLIPS: DIA: 1,9 mm
NCS 21 PIPE CLIPS: DIA: 2,1 mm
NCS 25 PIPE CLIPS: DIA: 2,5 mm
NCS 28 PIPE CLIPS: DIA: 2,8 mm

• Ultra transparent, excellent 
performance

• Hardness 60±5 shore
• W.T.C. certificate, food compatible
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SERA İPİ

YEŞİL-MAVİ

Dikilen fidelerin yatmasını önlemek için boylanma 
esnasında bitki bağlanarak üst tele doğru uzamasına 
yardımcı olur.

4500 denye        1750 mt/kg

GREENHOUSE TWINE

GREEN-BLUE

In elongation, the greenhouse twine is wrapped to the 
plant to lengthen to the top and prevent the planted 
seedlings lie down.

4500 denier  1750 mt/kg

ORGANİK TARIM İPİ

BEYAZ

Zirai ilaç ve güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. Organik 
Tarım (Topraksız Tarım) yapılan seralarda kullanılır.

9.000 denye       1000 mt/kg

ORGANIC AGRICULTURAL TWINE

WHITE

Durability with the extra UV additives, high sun 
resistance is supplied. Used for organic agricultural 
greenhouses .

9.000 denier       1000 mt/kg

BALYA İPİ

Büyük ebatta çuval, pamuk, vb. balyaların 
bağlanmasında ve ağır yüklü ambalajlamalarda 
kullanılan ipliklerdir. Sürtünmeden, güneşten 
etkilenmez, çürümez.

27.000 denye    330 mt/kg          

BALER TWINE

These twines are used to wrap huge balers like bag, 
cotton and heavily loaded packing. It is fast light, proof 
for rubbing and imperishable.

27.000 denier    330 mt/kg          
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POLYESTER TEL

Ürünleri doludan, rüzgardan ve UV den korumak için 
gölgelenme amacıyla kullanılır. Polyester telin kalitesi 
gelenekselden daha yüksektir. Metalden daha hafiftir. 
Devamlı gerginliği yakalamak için sürekli gerdirmeye 
gerek duyulmaz. Gerilme ve bağlanmada kolaylıklar 
sağlar. Metal tellerden daha az zarar verir. Mekanik 
ve diğer titreşimlerin etkisini azaltır. 

POLYESTER WIRE

It is used for shading and protecting the products 
against hail, wind and UV rays. Quality of polyester 
wire is higher than classical. It is lighter than metal. 
There is no need to non-stop tighten. It is easy to 
tighten and wrap. It damages less than metal wires. 
It decreases the mechanical and other flutter effects.

SERA BANDI

Basınca duyarlı akrilik bazlı yapışkan kaplı saydam bir 
banttır. Halojen olmayan bu bant kimyasal maddelere 
olduğu kadar UV ışınlarına karşıda mükemmel 
derecede dirençli olduğu için genel kapsamlı bir 
kullanım alanına sahiptir.

GREENHOUSE TAPE

It is a pressure proof, acrylic based, sticky and 
transparent tape. It is not halogen, so it is chemical 
and ultraviolet rays resistant, therefore it has a 
general usage.
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NP 96 Fide İnsörtü

NP 180 Fide İnsörtü NP 350 Fide İnsörtü

NP 216 Fide İnsörtü NP 150 Fide İnsörtü

NP 384 Fide İnsörtü
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NP 600 Fide İnsörtü

NP 171 Fide İnsörtü

NP 72 Fide İnsörtü

NP 210 Fide İnsörtü

NP 128 Fide İnsörtü

NP 300 Fide İnsörtü

NP 170 Fide İnsörtü NP 200 Fide İnsörtü NP 48 Fide İnsörtü
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Genel amaçlı kullanım için uygun

Üretilen tüm EPS viyollerle uyumludur. Alt kısmında 
bulunan delik sayesinde, su kolayca dışarı atılır.

Farklı renklerle ürünlerinizi çeşitlendirin

Fide insertinizi farklı renklerde talep ederek, 
ürününüzün birbirinden ayrılmasını kolayca temin 
edebilirsiniz.

Yaz dönemlerinde beyaz renkli insert kullanarak, fide 
köklerinin daha serin kalmasını temin edebilirsiniz. 
Siyah harici renkler sipariş üzerine üretilmektedir.

Yetiştirilebilecek türler

• Domates: Sırık, Salkım, Beef, Oturak türleri

• Biber: Kapya, Blok, Üçburun, Dolma, Sivri, 
Çarliston türleri

• Patlıcan: Tüm patlıcan türleri

• Hıyar: Çengel, Düz, Badem, Açık tarla türleri

• Kavun: Galia, Kırkağaç türleri

• Karpuz: Tüm karpuz türleri

• Kabak: Tüm kabak türleri

General purpose propagation tray

Produced inserts are compatible with EPS trays. 
Excessive water drains aways on bottom hole.

Diversify your harvest with colorful inserts

By ordering colorful inserts, you can distinguish your 
harvest easily. On summer time or hotweather, 
white insert provides roots cool. Black inserts are 
produced and always in stock.

Appropriate Species

• Tomato : Round, Cluster, Beef, Plum

• Pepper : Cappia, Blocky, Lamuyo, Slong, 
Charleston*

• Eggplant : All eggplant species

• Cucumber : Çengel*, Short, Sarig

• Melon : Galia, Kırkağaç*

• Watermelon : All watermelon species

• Courgette : All courgette species
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VİYOL

• Tarım sektöründe son yıllarda gittikçe yaygınlaşan hazır fidelerin yetiştirilmesinde viyol önemli bir rol 
oynamaktadır.

• Fide viyolleri kaygan iç yapısı sayesinde fide köklerinin büyümesi esnasında köklerin rahatça büyümesine 
yardımcı olur ve kökler çıkartılırken daha kolay çıkmasına yardımcı olur

• Fide viyolleri kullanılan hammaddesi ve üretimdeki kalitesiyle bakteri oluşumunu önler.

• Fide viyolleri gözenek yapısının sık olduğundan dolayı düşük gramajla yüksek sertliğe sahiptir.Böylece sehpa 
üzerinde bel vermeyerek fidelerinizin aynı oranda güneş, su almasını ve dengeli büyümesini sağlar.

VIOL

• Viols have an important role on ready to seedling at agriculture sector.

• Seedling viols help roots to grow by ıts smoothy property. In thıs way the roots can be removed easily

• Seedling viols prevent the grow bacteria through its special raw materials and quality.

• Seedling viols have high strenght with low weight through its closed pore property. In this way, seedlings 
dont lie along and they can get the sun and water at the same rate.
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VERMİKULİT

Vermikulit, volkanik mağma kaynaklarından elde 
edilen bir mineraldir. Çok hafif ve sterildir. Bitki 
besleme için verilen gübreleri hızla alma ve bitkiye 
yavaş bir şekilde verme özelliğine sahiptir. Bitkinin 
ihtiyacı olan tüm besin maddelerini içerisinde tutabilir. 
Oldukça uzun ömürlü bir materyaldir. Kokusuz ve 
temizdir, hastalık, patojen vs. ihtiva etmez. Suda 
çözünmez ve kimyasallarla reaksiyona girmez. Ortam 
ph’ının düzenlenmesine yardımcı olur.

Hafif olma özelliğinden dolayı, kök bölgesinde 
daha iyi bir havalanma ve fazla sayıda küçük hava 
boşluklarının oluşmasını sağlar. Bu da bitkideki kök 
gelişiminin daha iyi olmasını sağlar.

VERMICULITE

Vermiculite is a mineral which obtained from volcanic 
magma source. It is very mild and sterile. It has a 
property of rapidly uptake and slowly give back fertilizer 
for feeding plants. It can be hold inside all nutrient 
that the plant needs and very long-lived. This mineral 
is odorless and clean and doesn’t contain pathogens, 
disease, etc. Insoluble in water and does not react with 
chemicals. Helps of regulation of environment ph. Due 
to be mild, provide formation numerous small air space 
and good aeration in root zone. This situation, provide 
better root growth.

PERLİT

Mükemmel bir köklendirme ortamıdır. Sterildir 
hastalık, mikrop ve zararlı barındırmaz. Topraksız 
tarımda kullanılır. Çelikten yani daldan bitki 
köklendirmek için en uygun malzemedir. Suyun 
buharlaşmasını azaltır ve su tasarrufu sağlar. Toprağın 
su tutma kapasitesini 90 artırır ve toprağın devamlı 
nemli kalmasını sağlar.

PERLITE

Perlite is a excellent root medium. Sterile and doesn’t 
contain pathogens, disease and harmful. It is used 
in hydroponics agriculture. This is the most suitable 
material for rooting plant from a branch (cutting). 
Reduces water evaporation and water saving. Perlite is 
90 percent increases the water holding capacity of the 
soil and keeps the soil constantly moist.
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Bombus Arıları

Bombus Arıları uygun olmayan koşullarda bile mükemmel dölleme yaparlar. Bal arılarından farklı olarak, 
bombus arıları kötü hava şartlarından daha az etkilenirler.  Bal arıları bir dakikada ortalama 5 çiçeği döllerken 
bombus arıları 40 çiçeği dölleyebilir. 

Bombus arıları sadece seralarda ve plastik tünellerde değil,  açık arazide de çok iyi bir dölleyicidir. Bombus 
arıları, verim, kaliteli ürün ve ihracat demektir. Domates, biber, çilek ve bunun gibi birçok üründe bombuslarla 
yapılan döllenme sonucunda, içi tamamen çekirdekle dolu, standart büyüklükte, kaliteli üretim mümkün 
olmaktadır. Bombus arıları sayesinde hem erken hem de geç ekimlerde döllenme sorun olmaktan çıkmıştır.

Bumble Bees

Bumble bees can do insemination perfectly in also unsuitable conditions. Bumble bees are less affected than 
honey bees from bad weather conditions. Honey bees are inseminated 5 flowers in a minute but bumble bees can 
pollinate 40 flowers in the same time.

Bumble bees, not only in greenhouses and plastic tunnels, are also a good pollinator in open lands. Bumble bees 
means a yield, quality products and export. Tomatoes, peppers, strawberries and many products can produced 
completely filled with kernel, standard size and quality product as a result of insemination with bumblebees. 
Insemination is not a problem in both early and late sowing with help of bumble bees.
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SU TUZAĞI

Çok sayıda böceğin etkin bir şekilde hapsolması için 
tasarlanmıştır. Suya bitkisel yağ ilave edilerek aktif hale 
getirilir. Tuzak yerden 30 cm yüksekliğe yerleştirilir. 
1.000 m2 için 4-6 adet yeterlidir. Kitlesel tuzaklamaya 
fide ekimiyle birlikte başlanır. Hasat sonuna kadar 
devam edilir. 4 haftada bir tuzaklara yeni feromon 
konulur. Eğer tuzaklar dolmuş ise temizlenir.

ÖLÇÜLER: 37 cm X 8 cm (Çap x Yükseklik)

AĞIRLIK: 280 gr

DELTA TUZAĞI

Zararlı böceklerin izlenmesi için yapışan tabanlı, özel 
olarak tasarlanmış üçgen yapıda tuzaktır. Yapışkan 
taban sayesinde zararlı böcek sayısını hızlı bir şekilde 
kaydedebilirsiniz. Yeni bir 
istilanın zamanında tespit 
edilmesi ve popülasyonun 
büyüklüğünün izlenmesi için 
kullanılır. İzleme yapmak için 
her bir katın üstünde işaret 
bulunur. Sayma kolaylığı 
amacıyla çıkarılabilen yapışkan 
bir kartın işleviyle zararlıları 
yakalar. UV ışınlarına ve yağmura dayanıklı plastikten 
yapılmıştır. Tuzakta, tuzağın ortasına yerleştirildiğinde 
zararlıları çekecek ve tuzağa düşürecek olan bir 
feromon yem bulunur. Delta tuzakları yapışkan 
kart ve feromon ile birlikte kullanılır. Tuzaklar 5 yıl 
boyunca kullanılabilir. Yapışkan Kart: Böcek ve 
diğer zararlıları yakalamak ve izlemek için bunların 
kontrolünde sıkça kullanılan tutkal bazlı kartlardır. 
4-6 hafta boyunca kullanılabilir ve uzun süre kuruma 
yapmaz.

Tuzak nasıl monte edilir? Delta tuzağı içe doğru 
bir üçgen şeklinde katlayın. Yapışkan yüzey yukarı 
bakacak şekilde, tuzağın altına yapışkan bir kart 
yerleştirin. Üçgenin tabanındaki her iki kenarı içe 
doğru katlayın. İpleri deliklerden takın. Tuzağı uygun 
yere asın.

ÖLÇÜLER: 110mm x 280mm x 200 mm (Yükseklik 
x Uzunluk x Genişlik)

AĞIRLIK: 110 gr (Yapışan kart dahil)

WATER TRAP

Water trap is designed to effectively trap large 
numbers of insects. This 
trap is activated by adding 
vegetable oil to the water.

Traps are placed at a height 
of 30 cm from the ground. 
4-6 pieces will be enough 
for  1000 sqm. Mass trapping 
starts with seedling planting. 
Harvest is continued until 
the end. New pheromones 
are placed in traps every 
4-6 weeks. If the traps are 
full of insect , they should be 
cleaned.

DELTA TRAP

The Delta trap is an ideal trapping device for the 
monitoring of insect pests. Thanks to the sticky base, 
you can quickly register the number of insect pests 
Commonly used for the timely detection of a new 
infestation and for monitoring population size. There 
is a signs at the above of each card for make of 
monitoring. The trap catches target pests through 
the action of a sticky liner which can be removed 
for ease of counting. Therefore, The Delta Traps 
are highly effective and perfect for monitoring. The 
trap is made of a durable, plastic that is UV and rain 
resistant, enabling. The trap is a pheromone lure, 
which when placed in the center of the trap will 
attract and trap the pests. These Delta Traps are 
used in conjunction with sticky card and pheremones.
Traps can be used for 5 years. Sticky Card: Sticky 
cards are glue-based cards frequently used in pest 
control to catch and monitor insects and other 
pests. The sticky card can be used for 4-6 weeks, 
and does not dry for long time.

How to assemble the trap? Fold the delta trap into 
a triangle. Placed a sticky card on the bottom of 
the trap, with the adhesive surface facing upwards. 
Fold both edges at the base of the triangle inwards. 
Attach the ropes through the holes. Hang the trap 
in the appropriate place.
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FUNNEL (HUNİ) TİP FEROMON TUZAĞI

Huni bölümü ve kovadan oluşan tuzaklar feromon 
bölümü ile kombine kullanılır. Suyun tuzağa girmesini 
önleyen üst kapak ve sepete feromon yerleştirmek 
için bir tutucu içerir. Tasarımı haşerenin kaçmasını 
engellerken içeri girmesini kolaylaştıran huni bulunur. 
Öldürücü olarak kullanılan su, bitkisel yağ ve 
deterjan ile kullanılır. Sıvı yem kullanılıyorsa, tuzağa 
deterjan eklenmesine gerek yoktur. Düzenli olarak 
temizlenmelidir.

ÖLÇÜLER: 16cm x 22cm (Çap x Yükseklik)

AĞIRLIK: 240 gr

McPhail TİP FEROMON TUZAĞI

Mcphail tipi tuzaklar, tuzağın altından girmeyi tercih 
eden böcekleri yakalamak için özel olarak tasarlanmış 
ters huni şeklindedir. Böcek tuzağın altına geldiğinde, 
feromona doğru uçacak ve daha sonra tuzağa 
düşecektir. Çünkü böcek geri uçamayacak, tuzaktan 
kaçamayacaktır. Öldürücü olarak kullanılan su, bitkisel 
yağ ve deterjan ile kullanılır. Sıvı yem kullanılıyorsa, 
tuzağa deterjan eklenmesine gerek yoktur. Düzenli 
olarak temizlenmelidir.

ÖLÇÜLER: 16cm x 22cm (Çap x Yükseklik)

AĞIRLIK: 240 gr (Yapışan kart dahil)

FUNNEL TRAP

Funnel trap that is specifically designed to capture 
insects that prefer to enter from under- neath.  
Once under the trap, the insect will fly towards 
the pheromone lure, where it will then be trapped.  
Because the insect will not fly back down, it will be 
unable to escape the trap.  This trap is designed to 
be used with water ,vegetable oil  and detergent as 
the killing agent;  If liquid bait is used, detergent does 
not need to be added to the trap. The trap should 
be cleaned regularly to obtain the best results.

MCPHAIL TRAP

The McPhail trap is an inverse funnel trap that is 
specifically designed to capture insects that prefer to 
enter from under- neath.  Once under the trap, the 
insect will fly towards the pheromone lure, where it 
will then be trapped.  Because the insect will not fly 
back down, it will be unable to escape the trap.  This 
trap is designed to be used with water ,vegetable 
oil  and detergent as the killing agent;  If liquid bait is 
used, detergent does not need to be added to the 
trap. The trap should be cleaned regularly to obtain 
the best results.
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Polikarbon Levha

Mevcut en son teknoloji kullanılarak imal edilen oluklu polikarbon levhalar, özellikle sağlamlık, hafiflik ve 
dayanıklılık açısından rakipsiz bir üründür.

Işık geçirgenlik özelliği sayesinde kullanımı yaygınlaşmakta olan bu ürün, branda ve cama rakip ürün haline 
gelmiştir. 

Işık geçirgenliği % 80 civarında olup cama göre 250 kat daha dayanıklı, hafif ve sağlamdır.

-40°C ile +120°C aralığında kullanılabilme özelliğine sahip olan polikarbonat levhalar özellikle dolu riski olan 
yerlerde ve ısı yalıtımı sayesinde seralarda alternatifsiz bir üründür.

PC ürünlerinde dünyaca tanınmış ve ürün kalitesi ispatlanmış üreticilerin hammaddeleri kullanılmaktadır. Yüzeye 
co-ekstrüzyon tekniği ile UV koruyucu tabaka kaplanmaktadır.

2.100 mm en ve 14.000 mm boyda 4-16 mm arası kalınlıkta levha üretimi yapılmaktadır. 

Polycarbonate Sheet (Pc Solid)

They are the sheets produces from high quality raw 
material, having light transparency like glass, suitable for 
thermoforming, cold and hot bending, protecting their 
stiffness at very low or high temperatures, UV protected, 
resistant to outdoor conditions, 80% lighter and 250 
times more impact resistance than glass
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SİRKÜLASYON FANLARI

Seranızın içindeki havayı sürekli dolaşım halinde 
tutmak ve bu şekilde havayı yeteri kadar karıştırmak, 
seranızdaki sıcaklığı, nemi ve karbondioksiti 
dengelemek amacıyla tasarlanmışlardır. 

• 6900 m3/ saat

• 250W veya 370W 

• 220V. veya 380V. 

• 50 Hz veya 60 Hz 

• GALVANİZ GÖVDE

• DIŞ DIA 550mm

EGZOST FANLARI

Sera içi gaz ve kötü havayı dışarı atmaya yarayan 
araçtır.

•140X140 1,1 Kw 42000 m3/h GALVANİZLİ ÇELİK

•100X100 0,75 Kw 16000 m3/h GALVANİZLİ ÇELİK

•6 ADET GALVANİZLİ BIÇAK VE OTOMATİK 
AÇILIR-KAPANIR KAPAK

•MOTORLAR :  380V.  50 Hz  4 POLES

AIR CIRCULATION FAN

These fans have been designed in order to keep airflow 
in your greenhouse continuously and by this way mix it 
sufficiently and balance the temperature, humidity and 
carbon-dioxide of your greenhouse.

• 6900 m3/ hour

• 250W or 370W  

• 220V. or 380V. 

• 50 Hz or 60 Hz 

• GALVANIZED HOUSING

• OUTSIDE DIA 550mm

EXHAUST FAN

It’s a tool used for taking the gas and bad air out of the 
greenhouse.

•140X140cm (50”), 1,1 Kw, 42000 m3/h    
GALVANISED STEEL

•100X100cm (30”), 0,75 Kw, 16000 m3/h   
GALVANISED STEEL

•6 BLADES  AND AUTOMATIC SHUTTER 

•MOTORS ARE 380V.  50 Hz  4 POLES
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PH – MV- °C – EC – CF – TDS METRE

PH-2603 maksimum kulla-
nım koşullarına uygun, özel 
olarak tasarlanmıştır. Çeşit-
li fonksiyonların seçimi için 
hazırlanmış kullanışlı bir tuş 
paneline sahiptir. Sıcaklıktan 
kaynaklanabilecek ölçüm ha-
talarını otomatik olarak dü-

zeltme özelliği mevcuttur. Ön paneldeki gösterge-
den, okuma probu tarafından okunan ph, mV, °C, 
EC, CF veya TDS değerleri gösterilmektedir. Cihaz, 
yanında verilen şarj aleti ile şarj edilebilmekte, bu sa-
yede açık alanda da ölçüm yapmak mümkün olabil-
mektedir. Ayrıca PH-2603, düşük batarya gösterge 
ışığı özelliği sayesinde, şarjı azaldığında kullanıcıya bilgi 
verebilmektedir.

EC METRE

Suyun iletkenlik değerinin tes-
pit edilmesi işleminde kul-
lanılır. Özellikle topraksız 
tarımda, besin çözeltisinin ilet-
kenliğini bitkinin kabul ede-
ceği sınırlar içerisinde tutmak 
gerekmektedir. Bunun için 
de belli ve düzenli aralıklar-

la EC ölçümü yapmak ve bu sonuçlara göre besin 
çözeltisinin EC sini ayarlamak gerekmektedir. Bu 
cihaz, sudaki çözünmüş olan iyon miktarını ölçe-
rek suyun tuzluluk oranı hakkında bilgi vermektedir.  
Ölçüm Aralığı: 0~1999uS or 0~19.99mS

MAX. ve MIN. SICAKLIK-NEM ÖLÇER

Sera içindeki anlık sıcaklık ve 
nem değerlerini gösterir. Ayrıca 
bu sıcaklık değerleri içerisinde 
en düşük ve en yüksek olanları 
tespit edip kaydeder.

CEP TİPİ PH ÖLÇER

0 ile 14 pH aralığını ölçmek için tasarlanmıştır.
3 noktadan otomatik kalibrasyona sahiptir.
(pH4, pH7 & pH10)
Su geçirmez özelliktedir
Sıcaklık dengelemesi (ATC) özelliğine sahiptir.
Sıcaklık ve Ph değerlerini aynı anda görebilmeniz için 
çift ekrana sahiptir (pH & temp),
° C & F değerleri değiştirilebilir
Düşük pil göstergesine sahiptir.

PH – MV – °C – EC – CF – TDS METER

The PH-2603 multi-parameter meter has been specially 
designed for the maximum facility of use. The handy 
key board for the selection of the various functions. 
The possibility of automatically correcting errors in 
measurement due to temperature.  The display on 
the front panel reveals the ph, mV, °C, EC, CF or TDS 
readings taken by the instrument. This instrument has 
the battery charge function, you will be able to carry out 
field measurement. Moreover, PH-2603 features a low 
battery indicator that alerts the user when the battery 
needs recharging.

EC METER

EC Meter is used to determining conductivity of the 
water. Especially in hydrophonic agriculture, conductivity 
of nutrient solution should be within the limits of 
the plant will accept. For this purpose, should make 
regularly EC measurement and adjust EC value of 
nutrient solutions according to this results. This device 
measure the amount of dissolved ions in water and 
provide information about the salinity of the water. 
Measurement Range: 0~1999uS or 0~19.99mS

MAX. and MIN. TEMPERATURE-MOISTURE 

MEASUREMENT

Displays the current temperature and humidity inside 
the greenhouse. Also within this temperature, the lowest 
and highest values, which detect and record.

POCKET TYPE PH METER

It is designed to measure 0-14 pH 
range.
It has automatic calibration system 
with 3 points. 
(pH4, pH7, pH10)
It is waterproof.
It has automatic temperature 

compensation (ATC) property.
It has double screens to observe pH and temperature 
value at the same time.
° C & F values are changeable.
It has a low batery warning system.
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FİLTRASYON SİSTEMLERİ

SEPERATÖR FİLTRELER

Separatör Filtre 
Sistemleri, özgül ağırlığı 
sudan daha yüksek 
olan katı maddeleri 
santrifüj gücüyle sudan 
uzaklaştırma esasına 
göre çalışır.

* 70 - 110 mikron  
 arasındaki tüm   
 parçacıkları tutar.

* Yüksek kapasite   
 aralığında çalışır.

* Temizleme sırasında su akışının kesilmesi gerekmez.

* Yedek parça gerektirmez, içerisinde hareketli  
 aksam bulunmamaktdır. 

* Filtre materyali SS304 paslanmaz çelik ya da St-37  
 karbon çeliğidir.

* Bakım için sadece katı maddelerin toplandığı  
 temizleme kabının temizlenmesi yeterlidir.

* Basınç düşüşü sabittir; yüksek kapasitede bile  
 akışta değişiklik gözlenmez.  

* Separatör filtrelerinin çalışabileceği maksimum  
 basınç 8 bardır. 

* Filtre kullanılmadığı için tıkanma riski yoktur. 

KARTUŞ VE TORBA FİLTRELER

AQUALINE Kartuş Filtre Sistemleri filtre gövdesi ve 
kartuşlardan oluşur.  Filtre gövdesi suyu temizleyecek 
olan ana unsur kartuşun haznesidir. Kartuş 
filtre sistemlerinde kullanılan kartuşların mikron 
hassasiyetleri farklıdır. Bu nedenle, farklı kapasiteler 
için uygun mikron ölçüsü ve kartuş özelliklerine bağlı 
olarak hassas filtreleme yapmak mümkündür. Ham su 
parametreleri servis ömrünü ve kartuşların kirlenme 
sürecini etkiler. Kirli kartuşlar basınç düşüşünün 
artmasına ve filtrasyon hassasiyetinin azalmasına 
neden olduğu için değiştirilmelidir. Torba filtre 
sistemleri filtre gövdesi ve torba filtrelerden oluşur. 
Filtre gövdesi suyu temizlenin ana maddesi olan 
torba filtre haznesidir. Sıvı  iç kısımdan dışa doğru 
akar ve tüm partiküller ile kir torba filtre içerisinde 
kalır. Torba filtre kirlendiğinde yıkanabilir. 

SEPARATOR FİLTERS

Separator Filter System works according to principle 
of removing solid particles which have higher specific 
gravity than water away from water by centrifugal 
forces.

* Holds all particulates between 70-110 micron.  
 Works in high capacity range.

* Water production continues even during cleaning.

* It does not need spare part because there is no  
 moving part inside. 

* Filter material is made from SS304 stainless steel  
 or St-37 carbon steel.

* Pressure loss is fixed; there is no change at high  
 flow capacity. 

* Maximum operating pressure is 8 bar.

* There is no risk of plugging as there is no filter  
 element.

CARTRİDGE AND BAG FİLTERS

AQUALINE Cartridge Filter Systems consist of filter 
body and cartridges. Filter body is the house for main 

element-cartridges that will 
filter water. Cartridges have 
different micron sensitivity. 
For this reason, for different 
capacities, it is possible to do 
sensitive filtration according 
to filtration degree, quantity 
and special applications. 
Raw water parameters 
affect service life and thus 
fouling  period  of  cartridges. 
Exhausted 
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MULTİMEDYA FİLTRELERİ

Multimedya Filtreleri askıdaki 
katı maddeleri, bulanıklığı 
ve diğer partikülleri sudan 
arındırmak amacıyla kullanılır. 
Sistem gövde içerisine 
bir tabakadan daha fazla 
farklı boylardaki çakılların 

çökmesinden meydana gelir. Multimedya filtrelerinin 
katı maddeleri gidermenin yanı sıra ikinci bir görevi 
de kurulduğu ekipmanı korumaktır. Multimedya 
Filtreleri, endüstri suları ve içme sularının arıtılmasında 
ön arıtma olarak ya da atıksu arıtma sistemlerinden 
çekilen arıtılmış sudaki bulanıklığın giderilmesi için 
kullanılır.  Multimedya Filtreleri, farklı kapasite ve 
hızdaki filtreleme için ihtiyacınız olan en uygun 
çözümleri sunacaktır. Bu filtreler, kontrol kolaylığı ve 
servis desteği ile en uygun sürede çalışır.

DEMİR VE MANGANEZ FİLTRELERİ

Aqualine Demir ve Mangan Filtreleri, 
özel minerallerle su içerisindeki 
5 ppm’e kadar olan demir ve 
mangan miktarını içmekullanma 
suyu standartlarına (Fe=0,2p ve 
pm-Mn=0,05 ppm) uyacak şekilde 
düşürür. Bu özel mineraller için, ekstra 
bir rejenerant ekipmanına gerek 
yoktur. Bunun yanında, bu filtreler 
yüksek konstrasyonda suda bulunan 

hidrojen sülfit, metan, serbest karbondioksit ve 
organik atıklarıda giderir.Aqualine filtre sistemlerinde 
insan sağlığı öncelikli olduğu için, sistemlerimizde 
kullanılan mineraller dünya standartlarına uygundur. 

MULTİMEDİA FİLTERS

Multi Media Filters are used for purpose of removing 
suspended solids, turbidity and impurities like iron 
and manganese. System is generally consisting of 
different sized gravels and anthracite inside the 
body. Sometimes special filling materials will be 
used according to water quality to be filtered. For 
example, for more turbid waters or surface water 
filtration like river or seawater, turbidex-antharicite 
or garnet - turbidex - anthracite combination will be 
used. Second duty of Multi Media Filters is to protect 
the equipment that will be located  downstream. 
Multi Media Filters are used as a pre-treatment  step 
forprocess water and drinking water applications 
or sometimes used for removal of turbidity coming 
from wastewater treatment systems.

IRON AND MANGANASE FILTERS

Aqualine Iron and Manganase Filters are used to 
remove iron and manganase which can be found 
high in water supplies by means of special minerals. 
Generally required quality. for drinking water  
isFe=0,2ppm and Mn=0,05 ppm. Our special 
minerals don’t require regeneration chemicals Beside 
this, these filters can remove hydrogen sulphite, 
metan, free carbon dioxide available at water and 
organic wastes at high concentration.Since human 
health is priority in aqualine filtration systems, water 
filtered with these minerals are suitable for human 
consumption.
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AKTİF KARBON FİLTRELER

Aktif karbon filtreler; 
suyu, istenmeyen klor, 
koku, renk, tat ve koku 
veren ve çözünmüş 
halde bulunan gaz, atık 
ve organik maddelerden 
arındırmak için kullanılır. 
Aktif karbon kömüre 
benzeer ancak yüzey 
alanı çok geniş bir 
maddedir (1000-1500 

metre küp/gr). Aktif karbon filtrenin verimliliğini, 
filtre medyasında kullanılan aktif karbonun özellikleri 
ve suyun filtreleme hızının doğru şeçilmesi belirler.  
Aktif Karbon Filtreleri günlük 15-20 dakika otomatik 
ters yıkama yaparak kendini yeniler. 

YÜZEY BORULAMALI MULTİMEDYA VE 

AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

Multimedya Filtreleri askıdaki katı maddeleri, 
bulanıklığı ve diğer partikülleri sudan arındırmak 
amacıyla kullanılır. Yüksek kapasite için, yüzey 
borulamalı multimedya filtre sistemleri kullanılır.

ACTİVATED CARBON FİLTERS

Activated carbon filters are  used mainly for chlorine 
removal but also used for  removal of dissolved 
gases and organic compounds that give undesirable 
colour, taste and smell to water. Activated carbons 
can be made from coal , coconut and wood but 
they have very wide surface  area (1000-1500 cubic 
meter I gr). Productivity of activated carbon filter is 
determined by features of activated carbon used 
in filter, raw water quality and correct selection 
of filtration velocity. Activated Carbon Filters can 
be regenarated at site but generally only daily 
backwashing will be done due to economic reasons.
Although activated carbon filtres are used for 
removing organic materials, they are also an excellent 
place for growing of bacteria found on inlet water. 
Therefore microbiologically unsafe waters shouldn’t 
be filtered by activated carbon. If this is the case, 
than suitable disinfection method should be selected 
as a pre-treatment step.

FACE PIPING MULTİMEDIA AND ACTIVATED 

CARBON FILTER SYSTEMS

Multi Media Filters are generally used for purpose 
of removing suspended solids, turbidity and other 
impurities like iron-manganese.

Standart control valves don’t have enough capacity 
to handle high capacities more than 20 m3 - hour, 
therefore surface piping method will be used for 
multimedia filter systems and  activated carbon 
systems.

900m3/h Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi
900m3/h Reverse Osmosis Water Treatment System
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YUMUŞATMA FİLTRE SİSTEMLERİ

Su yumuşatma işlemi iyon 
değiştirme yöntemi ile yapılır. 
İyon değişimi ise suyun 
sertleşmesine neden olan 
Ca ve Mg elementlerinin 
Na formundaki katyonik 
reçineden geçirilmesi ile 
gerçekleştirilir. Sert su 
sodyum bazlı katyonik 

reçineden geçerken, sertleştirme iyonları (Ca+2 
ve Mg+2) reçineye bağlı Na elementleri ile yer 
değiştirir.Reçine maddesinden yeterli miktarda 
su geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamen 
sertleştirme mineralleri ile kaplanır. Bu aşamada, 
sertlik minerallerinin bağlanması sona erer. Su sertlik 
iyonlarının giderilebilmesi için, reçine taneciklerinin 
sertlik minerallerinden kurtulması ve bunun için 
sodyum partiküllerinin tekrar bağlanması gerekir. 
Bu işlem rejenerasyon olarak adlandırılır. Bu işlem 
sonucunda, reçine kalsiyum (Ca2+)  ve magnezyum 
(Mg2+) iyonlarını bırakırken sodyum (Na+) kendini 
tekrar iyonlarla bağlar ve servis pozisyonuna hazır 
hale gelir. AQUALINE Su Yumuşatma Ünitelerinin 
tasarımı yapılırken reçine miktarı, ham su özelliklerine, 
ortalama günlük akışa ve en yüksek debi tüketimine 
göre hesaplanır. Bunun yanında, rejenerasyon 
işlemi zaman kontrollü, akış kontrollü olarak ya da 
sertlik analizörü ile yapılabilir ve saf suyun sertlik 
derecesinin ölçülmesine bağlı olarak, rejenerasyon 
işlemi otomatik olarak yapılabilir. 

SOFTENING FILTERS SYSTEM

Water softening process is a typical ion exchange 
method. Ion exchange is accomplished by passing 
water having suitable velocity through the resin 
bed and Na+ inside the resin will be exchanged 
with Ca2+ and Mg2+ in the inlet water that cause 
hardness. After certain amount of time or quantity 
of water passed  through resin media, resin particles 
are completely covered with hardness minerals.
At this time a regeneration step is required to 
continue softening process. In regeneration step, 
brine solution will be given over the resin, calcium  
(Ca2+)  and  Magnesium   (Mg2+)  ions leave the 
resin and sodium (Na+) ions again combine to resin 
due to affinity and the resin will be ready for the 
next service.While designing AQUALINE Water 
Softening Units, resin quantity is calculated according 
to raw water characteristics, average daily flow and 
peak flow consumptions. Beside this, regeneration 
process can be controlled according to time, capacity 
or/and quality.

FRP Tanklı ve Yüzey Borulamalı Tekli Sistemler

Surface Piping Single Systems with FRP Tank

Epoksi Boyalı, St-37 Tanklı Yüzey Borulamalı Dublex Yumuşatma Sistemleri

Surface Piping Duplex Softener Systems with Epoxy Painted St-37 Tank

Tekli Yumuşatma Sistemleri

Single Softening Systems



43

TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

İstenmeyen tüm mineralleri sudan ayırarak klasik 
arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı (denizsuyu, 
yüksek iletkenli kuyu suyu vb.) sularda uygulanan saf 
su sağlamaya yönelik yapılan membran filtreleme 
işlemi TERS OZMOZ olarak adlandırılır. 

Ters Ozmozların çalışma prensibi ekipman üzerindeki 
membranlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Yüksek 
basınçta, su membran üzerindeki gözeneklerden 
geçmekte zorlanır. Bu süreçte, su molekülleri ve bazı 
inorganik moleküller bu gözeneklerden geçerken, 
sudaki elementlerin çoğu bu gözeneklerden 
geçemeyerek derişik su olarak bertaraf edilir.  Gelişen 
teknoloji ile birlikte tamamen otomatik Ters Ozmoz 
ekipmanlarının üretimi ve istenen debide yüksek 
kaliteli su temini mümkün hale gelmiştir. Ters Ozmoz 
Ekipmanları profesyonel arıtmada giderek daha fazla 
kullanılır hale gelmiştir. AQUALINE Ters Ozmoz 
Sistemlerinin evsel ve endüstriyel kullanım amaçlı 
çeşitleri bulunmaktadır. Arıtılacak suyun kapasitesine 
ve özellikerine bağlı olarak dozaj pompaları, analizör 
grupları ve benzer ekipmanlar komple şase üzerine 
yerleştirmek üzere tasarlanabilir.

REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

Reverse osmosis process is the reverse of natural 
osmosis which can be explained as the movement of 
water from low to high concentration. It is also called 
as hyper-filtration that removes ions from water. 
Reverse osmosis is generally applied in areas where 
other technologies become insufficient (seawater, 
well water with high conductivity etc.)When the 
water passes through the membrane, an osmostic 
pressure is created by the membrane against to 
flow. Therefore a high pressure pump is required 
to pass water through the membrane. Only water 
molecules can pass through the membrane and the 
other ions will be rejected to the drain. AQUALINE 
Reverse Osmosis Systems can be divided into two 
groups, brackish and seawater systems. They are 
also divided into groups according to application 
areas like domestic, commercial and industrial. 
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ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

UF membranları genel olarak yüzey suyu arıtımında 
kullanılmakla birlikte, ters ozmoz sistemlerinden 
özellikle yüksek kapasiteli deniz suyu ozmoz sistemleri 
öncesinde ve geri kazanım sistemlerinde ön arıtım 
ekipmanı olarak kullanılmaktadır.UF sistemleri deniz 
suyu ters ozmoz sistemleri ön filtresi olarak kullanılsa 
da, aynı zamanda içecek ve yiyecek sektöründe, 
su şişeleme tesislerinde, dezenfeksiyon cihazı 

olmasa da bakteriyolojik açıdan güvenli su üretimi 
için ve daha birçok özel proseste kullanılmaktadır. 
Atıksu geri kazanım ve su çevriminde ise olmazsa 
olmazlardandır. UF membranlarının gözenek çapları 
mikroorganizmaların boyutların küçük olduğu için 
rahatlıkla içme suyu arıtım tesislerinde kullanılabilir.
Ayrıca ultrafiltrasyon sistemleri, klorlama gibi zararlı 
yan ürün üretmezler. (THM gibi) 

ULTRAVİYOLE SİSTEMLERİ

Ultraviyole sistemleri ile dezenfeksiyon demek sudaki 
mikroorganizmaların kimyasal veya oksidan bir madde 
kullanılmadan aktivitelerinin sonlandırılması anlamına 
gelmektedir.Ultraviyole ışını, bakterilerin DNA’sını 
parçalayarak onları etkisiz hale getirir. Bu şekilde 
min %99,9 bakteri giderimi sağlanabilmektedir. Bu 
sistem ile dezenfeksiyon yapılması için suyun UV ışını 
ile direkt olarak temas etmesi gerekmektedir. Bu 
sebeple var ise, suyun içerisindeki kum, askıda katı 
madde, bulanıklık mutlaka UV cihazına girmeden 
önce giderilmelidir. Kum filtresi, kartuş filtre veya 
mekanik filtreler UV sistemi öncesi önerilmektedir. 
UV cihazının sağlıklı çalışabilmesi için periyodik 
kontroller de çok önemlidir. UV lamba değişimi 
yılda bir kez mutlaka yapılmalıdır. Lambayı sudan 
koruyan quartz camların ise ham su kalitesine 
bağlı olarak belirlenecek zamanlarda temizlenmesi 
gerekmektedir.

ULTRAFILTRATION SYSTEMS

UF systems are used very commonly for pretreatment 
of sea water osmosis systems, waste water recycling 
projects and pre-treatment of reverse osmosis 
system. UF systems are physical treatment systems 
that filter out unwanted substances suspended 
in water, oxidized ions like iron-manganese and 
aluminium. They have a filtration degree of 0,02 
micron. Additionally, UF systems are used successfully 
for food and  beverage  process,  bottling water 
process, disinfection of water indirectly and lots 
of special projects. Nowadays, it will be the only 
filtration system for wastewater recycling systems 
that will protect the downstream equipments.
UF Membrane pore diameters are smaller than 
microorganisms dimensions. Although they are not 
a disinfection system, they are a superior barrier 
against bacteria.

ULTRAVIOLET SYSTEMS

Disinfection with Ultraviolet Systems will be done 
by making microorganisms inactive without adding  
any chemical or oxidant to water. This ultraviolet 
lights breaks the DNA structure of microorganisms 
and makes them inactive. By this way, %99,9 average 
ratio of disinfection is achieved. To be able to kill 
microorganisms with this system, Ultraviolet light must 
directly contact with them within a specific time. For 
this reason, before water enters to ultraviolet system, 
parameters such as sediment, turbidity should be 
removed from water. Sand filter or cartridge filters or 
mechanical filtration systems are recommended to be 
used before ultraviolet. To obtain good productivity 
from ultraviolet units, 
periodical maintenance 
is important. Changing 
the UV lamb once a 
year and Quartz glass 
cleaning depending 
on raw water quality 
should be made 
periodically. 
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PORTATİF VE ENDÜSTRİYEL 

OZONLAMA SERİSİ

Taşınabilir hava temizletici ürünlerimiz bakterileri, 
virüsleri, sigara kokusunu ve kötü kokuları hızlı bir 
şekilde yok eder. Araç  içi sterilizasyonda, su sebilleri 
dezenfeksiyonunda, Ar-Ge çalışmaları kullanımları 
mükemmel sonuçlar vermektedir. Cihazın üzerinde 
çalışma saatini ayarlayabilmek için 0-60 dakika 
arasında dijital zamanlayıcı mevcuttur. Cihazın 
tamamı  paslanmaz çelikten imal edildiğinden uzun 
yıllarca güvenle kullanılmaktadır.Cihazın içerisinden 
sıvılarda ya da hava uygulamalarında kullanılmak 
üzere uygulama aparatları verilmektedir.

Başlıca Uygulama Alanları

* Araç Servisleri, Oto Kuaförleri

* Su Sebillerinde

* AR-GE Uygulamalarında

* Hastaneler

* Gıda Depoları, Ticari Buzdolapları

* Restaurant Mutfaklarında

* Hayvan Barınaklarında

* Bodrum Katları

* Oteller

* Mağazalar, AVM’ler, Marketler

Ozon Cihazı Ne Işe Yarar?

Ozon cihazlarının kullanım amacına göre farklı 
modelleri mevcuttur. Bu modellerin kullanım amaçları 
şu şekilde özetlenebilir:

* KOVİD-19 gibi virüslerin sebep olacağı virüslerin  
 önlenmesi,

* Gıda ve havada kükürt giderilmesi,

* Veteriner ve hayvancılıkta oluşabilecek   
 enfeksiyonların önlenmesi,

* Hava yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi,

* Migren gibi baş kaynaklı hastalıkların önlenmesi,

* Tat, renk, bulanıklık ve koku giderilmesinde   
 kullanım amacına uygun ozon cihazının tercih 
 edilmesi oldukça işe yaramaktadır.

PORTABLE AND INDUSTRİAL

OZONATİON SYSTEMS

Portable and Industrial Ozonation Systems that 
portable air purifier products quickly destroy bacteria, 
viruses, cigarette smells and bad smells. In-car 
sterilization, water-bath disinfection, R & D studies 
are excellent results. There is a digital timer between 
0-60 minutes to set the working time on the device. 
Since the whole device is made of stainless steel, it is 
used safely for many years. Application apparatuses 
are provided for use in liquids or air applications.

Major Application Areas

* Vehicle Services

* Auto Hairdressers

* Water Dispenser

* R&D Applications

* Hospitals

* Food Warehouse

* Commercial Refrigerators

* Restaurant Kitchens

* Animal Shelters

* Basement floors
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AQUALINE EVSEL TİP OZON JENERATÖRLERİ

AQUALINE DOMESTIC TYPE OZONE GENERATORS

OZ-ODA / OZ-ROOM OZ-LUX / OZ-LUX OZ-OTO / OZ-CAR

* Oda veya araç içi ozon dozaj 
uygulaması içindir.

* Havaya uygulanır.

* For room or vehicle ozone dosage 
application.

* Applied to air.

Enerji Tüketimi / Energy Cons.: 3,6

Ağırlık / Weight: 0,24

Ölçüler/ Dimensions: 120 x 120 x100

* Mutfak içi ozon dozaj uygulaması 
içindir.

* Havaya veya suya uygulanabilir. 

* For kitchen interior ozone dosage 
application.

* Application to air or water.

Enerji Tüketimi / Energy Cons.: 15

Ağırlık / Weight: 0,9

Ölçüler/ Dimensions: 260 x 160 x70

* Araç içi ozon dozaj uygulaması içindir.

* Havaya uygulanır.

* For vehicle interior ozone dosage 
application.

* Application to air.

Enerji Tüketimi / Energy Cons.: 1,86

Ağırlık / Weight: 0,05

Ölçüler/ Dimensions: 75 x 30 x26

OZ-MOBİL   /  OZ-MOBILE

OZMOBIL SERİLERİ TAŞINABİLİR TİP OLUP, HAVA KOMPRESÖRÜ DAHİLDİR. FAN SOĞUTMALI 
OLUP, OZON DOZAJI AYARI VARDIR. HAVA KURUTUCU DAHİL DEĞİLDİR.

OZMOBIL SERIES ARE PORTABLE TYPE AND AIR COMPRESSOR IS INCLUEDED. FAN COOLED AND HAS 
OZONE DOSAGE ADJUSTMENT. AIR DRYER IS NOT INCLUDED.

* Rent a car araç temizliği

* Otel odaları temizliği

* Gıda taşımacılığı konteynır temizliği

* Gıda satış alanları ortam temizliği

* Ameliyat odaları ortam sterilizasyonu

* Koku giderimi

* Rent a car vehicle cleaning

* Hotel room cleaning

* Food transportation container cleaning

* Food sales area cleaning

* Surgery rooms sterilization

* Anti - odor

MODEL

Doğal Hava (Kompresör)
ile Beslemeli Ozon Çıkış

Kapasitesi (gr/saat)

Ozone Outlet Capacity
With Natural Air

(Compressor) Feed

ENERJİ TÜKETİMİ 
ENERGY CONS

(watt)

AĞIRLIK
WEIGHT 

(kg)

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS 

(mm)

OZMOBİL20 0,4 80
5,6

345 x 155 x 270
OZMOBİL30 0,6 95

OZMOBİL50 1 125
6

OZMOBİL60 1,2 130
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TESCİL BELGELERİMİZ
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Notlar
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