Oferta comerciala la
echipamente pentru constructia serelor
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Foto

Denumirea produsului

Pretul(TVA inclus),
Lei, euro

Folie de polietilen 150mcr.,
Latimi de 6-8-10-12-14 - 16 m. si lungimea dorita,
tratată și rezistentă la elongatie, UV, antipicurator,
cu efect termic și durată de viaţă de 4 - 5 - 7 ani.

15,00 Lei/m²
(0,7 euro/m²)

Folie de polietilen 180mcr.,
Latimi de 6-8-10-12-14 - 16m. si lungimea dorita,
tratată și rezistentă la elongatie, UV, antipicurator,
cu efect termic și durată de viaţă de 5 - 7- 8 ani.

20,00 Lei/m²
(0,85 euro/m²)

Folie de polietilen 200mcr.,
Latimi de 6-8-10-12-14 -16m. si lungimea dorita,
tratată și rezistentă la elongatie, UV, antipicurator,
cu efect termic și durată de viaţă de 5 - 7- 8 ani.

22,00 Lei/m²
(0,95 euro/m²)

Clame pentru prinderea peliculei
ofera o mare rezistenta la vint a peliculei
si inlocuirea rapida si usoara a acesteea

- 1/2"
- 3/4"
- 1"

Clame aluminiu ordinara-se potrivesc ideal pe toate
tipurile de carcas(profil metalic,negru sau zincat,lemn)
Permite prinderea foliei dublu strat,triplu strat..
Clama de aluminiu dubla - se potrivesc ideal pe toate
tipurile de carcas(profil metalic,negru sau zincat,lemn)
Permite prinderea foliei dublu strat,triplu strat..

7,00 Lei/buc
8,00 Lei/buc
9,00 Lei/buc

3,75 euro/ml

7,0 euro/ml

7.
Pompe de aer, 70Wt, 300m³/h - pentru formarea stratului
dublu termoizolator.

125,00 euro/buc

8.
Conectiuni pelicula cu conducta de aer. Se folosesc pentru
formarea stratului dublu termoizolator.

3,00 euro/set

9.

10.

Conducta de aer - furtun spiralat, diam. 50 - 63mm. Se
folosesc pentru formarea stratului dublu termoizolator.

5,00 euro/ml

Racla de 1,2m, cu roata dintata diam. 33mm. Se folosesc la
fereastra cu deschidere pe acoperish.

15,0 euro/set

11.

Motor electric cu itrerupatoare electrice in interior. Se
folosesc la fereastra cu deschidere pe acoperish.
12.

13.

14.

15.

Microaspersor Ø 7.5m/105lph
pentru irigarea sub forma de ploita. Este binevenita pentru
cresterea rasadului si plantelor care iubesc umiditatea aerului
ridicata in sere.
Spaghete hidroponice
cu 4 iesiri
se foloseste cu succes pentru cresterea
cu 2 iesiri
plantelor in ghivece
cu 1 iesire
Furtun picurator tip banda Ø17mm
Cu distanta dintre picuratori 20cm…,grosimea

- 6mil
- 8mil

17.

18.

19.

20,00 Lei/buc
15,00 Lei/buc
12,50 Lei/buc
10,00 Lei/buc

1,35 Lei/m.l
1,55 Lei/m.l

Microaspersor pentru formarea cetii

presiunea de lucru 3 - 4 atm., debit 24 lph.
Mareste umiditaea aerului.
16.

450 euro/buc

Plasa pentru umbrire
cu latimea de 8m si lungimea in rulou 50 m.
si gradul de umbrire 40% - 45% culoare verde.

Generator de aer cald, profesional, model "PHOEN",
versiunea motorina, capacitatea termica 100kW.
Complet automat, dispune de termostat si cos de
evacuare din inox. Perfect pentru o sera cu suprafata
+/-300m², H-3m, ΔT=25 °C.
Generator de aer cald, profesional, model "FARM",
versiunea motorina, capacitatea termica 86 - 220kW.
Complet automat, dispune de termostat si cos de
evacuare din inox.
Generator de aer cald, profesional, model "EC",
versiunea motorina, capacitatea termica 22 - 85 kW.
Complet automat, dispune de termostat si cos de
evacuare din inox.
Cu mult respect,
SC “AgroSera-Prim” SRL
Petricani 21, of 327, Chisinău, Moldova tel/fax: +373 22317376
+ 373 6801 9993; +373 6803 2432
www.agrosera.md; e-mail:office@agrosera.md

100,00 Lei/buc

12,00 Lei/m²

3300,00 euro
(vedeti catalogul pe sait
www.agrosera.md)

3300,00 - 5000,00
euro(in dependenta
de capacitate)
(vedeti catalogul pe sait
www.agrosera.md)

1500,00 - 2900,00
euro(in dependenta
de capacitate)
(vedeti catalogul pe sait
www.agrosera.md)

