
Especificações

Alturas: 45 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm y 180 cm

Encaixados de 4 em 4 (8 cm a 11 cm)

Topo superior redondeado anti abrasivo

Cor verde

Fivelas reabríveis: 1 ud. em alturas de 45 cm e 60 cm; 2 uds. no
resto de alturas

Luz de malha 12 x12 mm

Recobrimento de filme transparente de polietileno

TUBEX MALHA MINI-ESTUFA

USO AGRICOLA E EM MEIO NATURAL

PROTETORESTUBOS MINI-ESTUFA

TUBEX MALHA MINI-ESTUFA é uma gama de protetores de alta qualidade, 
que combina as caraterísticas de uma malha com a  e efeito mini rigidez
estufa de um tubo protetor.

Graças à sua rigidez, PERMITE O SEU USO E UTILIZAÇÃO DE FORMA 
MUITO SIMILIAR AO DE QUALQUER TUBO.

A malha, com um quadro de luz de 12mm, está recoberta por um FILME 
FINO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, concebido para degradar-se ao 
cabo de 2 a 3 anos. Este protetor realiza a função de uma mini estufa 
individual durante esses primeiros anos de desenvolvimento da planta. 
Uma vez degradado o filme, o protetor converte-se em malha contra danos 
mecânicos, com uma vida útil de 7 anos.

Permite o crescimento da planta de forma guiada e a sua formação final com 
maior entrada de luz pelo protetor.
Recomenda-se a instalação de tutor de madeira.
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TUBEX MALHA MINI-ESTUFA

Altura (cm) Embalagem Ref.

45  sacos de 100 uds.  13001

60 sacos de 100 uds.  13002

75  sacos de 100 uds.  13003

90 sacos de 100 uds.  13004

120 sacos de 60 uds.  13005

150 sacos de 60 uds.  13006

180 sacos de 60 uds.  13007

Paletizáveis só para pequenos fornecimentos

Com topo superior redondeado para evitar os roces dos brotes da 
planta

Recobrimento de filme 
transparente de polietileno

Fivelas reabríveis
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