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FIRMA

Grupa Foliarex, w skład której wchodzi również 

Wigolen, szczyci się wieloletnim doświadczeniem 

w produkcji folii ogrodniczych,  kiszonkarskich, folii 

do budowy oczek wodnych, siatek cieniujących, 

agrotkanin, agrowłóknin oraz wszelkiego rodzaju 

tkanin PP.

Elastycznie reagując na zmieniające się potrze-

by rynku wciąż poszerzamy asortyment naszych 

produktów, oferując je Klientom z nowych branż. 

Niezmienna pozostaje ich JAKOŚĆ, potwierdzona 

certyfi katami ISO.

Założony w 1990 r. w Poznaniu Foliarex przez 

pierwsze lata swojej działalności specjalizował się 

w produkcji folii opakowaniowych. Wigolen, w po-

nad 100-letniej historii swojej działalności, wielo-

krotnie zmieniał profi l i technologię produkcji re-

agując na nowe potrzeby rynku, od przetwórstwa 

lnu, juty i konopi, przez wytwarzanie wyrobów 

wigoniowych, aż po nowoczesną produkcję tkanin 

polipropylenowych.    

O dynamicznym rozwoju Grupy świadczyć może 

oferowany Państwu obecnie szeroki asortyment 

folii dla rolnictwa i ogrodnictwa,  jak również tkanin  

i siatek PP. Cieszą się one od lat niesłabnącą popu-

larnością, dzięki najwyższej jakości i konkurencyj-

nym cenom. Zakłady produkcyjne zlokalizowane 

w Drożdżycach, Stęszewie, Słubicach i Częstocho-

wie posiadają łączne moce produkcyjne rzędu 

dziesiątków tysięcy ton przetworzonego polietyle-

nu i polipropylenu rocznie.

Dzisiejszą pozycję lidera fi rma zawdzięcza swej 

innowacyjności i elastyczności, szybkości reago-

wania na sygnały płynące z rynku oraz zaangażo-

waniu pracowników, którzy każdego dnia udosko-

nalają jakość naszych produktów, by jak najlepiej 

spełniały Państwa oczekiwania.
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Nasze
produkty

Grupa
FOLIAREX

W szerokim wachlarzu produktów ogrodniczych 
fi rm Foliarex i Wigolen znajdziecie Państwo wy-
roby najwyższej jakości, posiadające wszystkie 
wymagane atesty i certyfi katy bezpieczeństwa.
Wśród nich m.in. cieszące się od lat niesłabną-
cym powodzeniem folie SILOSTAR, które dzięki 
swej wyjątkowej, trójwarstwowej strukturze są 
niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne 
oraz czynniki atmosferyczne. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów 
stale doskonalimy właściwości naszych produk-
tów. Nieustannie pracujemy nad podwyższa-
niem parametrów wytrzymałościowych oraz 
termoizolacyjnych naszych folii, by były jeszcze 
bardziej odporne na przebicia oraz promie-
niowanie UV i coraz łatwiejsze w montażu. 
By spełniały wymagania zarówno miłośników 
przydomowych ogrodów, jak i profesjonalistów 
w dziedzinie rolnictwa i ogrodnictwa.     
Najnowszą inwestycją Foliarex, a zarazem tego-
rocznym hitem, jest wytwarzana na jednej 
z najnowocześniejszych w Europie linii produk-
cyjnych włóknina polipropylenowa stabilizo-
wana przeciwko UV. Ten innowacyjny w skali 
europejskiej produkt wyróżnia niezwykle sze-
roki wachlarz zastosowań, w niemal każdej 
gałęzi przemysłu: od rolnictwa, ogrodnic-
twa i sadownictwa, przez budownictwo, 
produkcję mebli i odzieży, aż po 

przemysł motoryzacyjny.   

Foliarex to nie tylko wielokrotnie nagradzane na polskich 
i europejskich targach folie ogrodnicze, do oczek wod-
nych, kiszonkarskie, agrotkaniny i agrowłókniny. 
Siłą Grupy Foliarex – którą tworzą Foliarex Słubice, 
Foliarex Stęszew oraz Wigolen – jest wszechstronność 
i szerokość asortymentu. Dzięki rozbudowanej struktu-
rze i specjalizacji poszczególnych zakładów, oferujemy 
Państwu również atrakcyjne jakościowo i cenowo folie 
budowlane i opakowaniowe. 
Wypracowana przez lata pozycja lidera w branży nie 
pozwala nam spocząć na laurach. Wciąż poszerzamy asor-
tyment i każdego dnia udoskonalamy parametry naszych 
produktów, by jeszcze lepiej dopasowywały się do po-
trzeb Klientów. Jesteśmy dumni z naszych praktycznych, 
ułatwiających Państwa codzienną pracę, rozwiązań. 
W drugiej połowie 2010 roku, dzięki uruchomieniu 
kolejnej nowoczesnej linii do produkcji membran (m.in. 
dachowych), znacznie zwiększyliśmy nasz potencjał i dla-
tego jesteśmy w stanie proponować Państwu wciąż nowe 
produkty o wyjątkowej jakości.
Jako jedyni w Polsce propagujemy ideę ZERO TOLERAN-
CJI, dlatego w naszym asortymencie znajdziecie Państwo 
folie izolacyjne oraz paroizolacyjne o podwyższonych 
parametrach.
Oferta Foliarex to także doceniane od wielu lat geomem-
brany i geotkaniny – produkty o szerokim zastosowaniu, 
m.in. w budownictwie drogowym, kolejowym i inwesty-
cjach komunalnych.

przemysł motoryzacyjny. 



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
NASZYCH PRODUKTÓW 

Jesteś profesjonalnym hodowcą wa-
rzyw, owoców i kwiatów, ogrodnikiem-
amatorem czy posiadaczem przydo-
mowego ogródka? W naszej ofercie 
znajdziesz coś dla siebie: odporne na 
działanie promieni UV folie do budo-
wy tuneli, niezwykle wytrzymałe folie 
kiszonkarskie, szczelne i estetyczne folie 
do budowy oczek wodnych, cenione 
przez sadowników agrotkaniny oraz 
lekkie i elastyczne siatki cieniujące.   
Wszystko to w szerokiej gamie parame-
trów, kolorów i wymiarów.

Foliarex i Wigolen oferują Państwu 
wyłącznie wyroby najwyższej jakości, 
w konkurencyjnych cenach. Nasze 
produkty posiadają wymagane atesty, 
świadectwa jakości oraz certyfi katy 
bezpieczeństwa.
Dokładając wszelkich starań, by nasze 
produkty jak najlepiej spełniały Pań-
stwa oczekiwania, wciąż dopracowuje-
my ich parametry techniczne, termo-
izolacyjne i zabezpieczające.  
Dlatego jesteśmy w stanie zaoferować 
naszym Klientom folie trwałe, odporne 

na uszkodzenia i duże wahania tempe-
ratur, sprawdzające się nawet w trud-
nych warunkach klimatycznych. 
W naszej ofercie znajdą Państwo nie tylko 
wyroby o parametrach „standardowych”. 
Realizujemy również indywidualne zamó-
wienia – produkujemy folie, agrotkaniny 
i siatki cieniujące idealnie dostosowane 
do potrzeb naszych Klientów, także 
w nietypowych kolorach, gramaturach 
i rozmiarach, posiadające podwyższone 
parametry, m.in.:  wytrzymałościowe, 
antyfoggingowe czy termoizolacyjne.   
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Folia ogrodnicza CAMPOILA dzięki uni-
kalnej trójwarstwowej strukturze spełnia 
najwyższe wymagania profesjonalnych 
hodowców warzyw i kwiatów. 
Jej absorpcja cieplna na poziomie ponad 
80% wpływa na wzrost wydajności 
upraw, przyspiesza wegetację roślin oraz 
stanowi efektywną ochronę przed mro-
zem, dając znaczące oszczędności ener-
gii cieplnej w tunelach ogrzewanych.
Nadaje się do montażu na konstrukcjach 
tunelowych wysokich i niskich wyko-
nanych z rur PCV, kątowników i prętów 
metalowych lub elementów drewnia-

nych o wygładzonej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:
-  do budowy tuneli ogrodniczych na 

okres do 5 sezonów
-  do osłony upraw w ogrodnictwie, 

rolnictwie i leśnictwie 
-  do upraw wymagających dużej 

intensywności światła, szczególnie 
w okresach niskich temperatur czy 
zachmurzeń, np.: róż czy wczesnych 
odmian warzyw

ZALETY:
-  niski współczynnik odbicia światła za-

pewniający wysoką przepuszczalność 
promieniowania słonecznego

-  selektywna przepuszczalność promie-
niowania podczerwonego

-  dobre właściwości antyelektrostatyczne
-  lekkość i elastyczność 

-  wysoka trwałość, odporność na rozcią-
ganie, przebicie i rozdarcie

-  odporność na działanie czynników 
atmosferycznych i promieni UV 

-  nieprzepuszczalność dla pary i gazów
-  łatwość montażu
-  możliwość stosowania w szerokim za-

kresie temperatur, od -40° C do +50° C 
-  na zamówienie dostępna w wer-

sjach specjalnych, o podwyższonych 
parametrach wytrzymałościowych, 
antyfoggingowych, termoizolacyjnych

PARAMETRY:
CAMPOILA jest dostępna w kilku rodza-
jach, stosownie do planowanego okresu 
użytkowania: 

UV-2 produkt stabilizowany na 2 sezony,  
UV-3 produkt stabilizowany na 3 sezony, 
UV-4 produkt stabilizowany na 4 sezony 
oraz UV-5 produkt stabilizowany na 5 
sezonów.

Produkt Standardowe wymiary

UV-2 6 m x 33 m 
8 m x 33 m 
12 m x 33 m

UV- 3 12 m x 33 m

UV- 4 6 m x 33 m 
8 m x 33 m 
12 m x 33 m

UV- 5 12 m x 33 m

CAMPOILA
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Folia kiszonkarska SILOSTAR cieszy się 
od lat zasłużoną popularnością wśród 
producentów kiszonek. 
Dzięki swej trójwarstwowej strukturze 
jest niezwykle wytrzymała na uszko-
dzenia mechaniczne oraz odporna na 
czynniki atmosferyczne. Doskonale 
zabezpiecza pasze przed dostępem 
powietrza oraz promieniowana ciepl-
nego, co zapewnia optymalny przebieg 
procesów fermentacyjnych.

ZASTOSOWANIE:
-  w produkcji pasz
-  do kiszenia świeżych oraz przewię-

dłych roślin zielonych
-  jako okrycie zewnętrzne pryzm 
-  do wykładania silosów z kiszonkami
-  do okrywania kopców z korzeniami 

i bulwami roślin pastewnych

SILOSTAR 

ZALETY:
-  zwiększona wytrzymałość mechanicz-

na i wysoka odporność na przebicia
-  znacznie ograniczona przepuszczal-

ność gazów 
-  nieprzepuszczalność dla długofalowe-

go promieniowania cieplnego 
-  podwyższone parametry 

termoizolacyjne 
-  wysoka odporność 

na promieniowanie UV
-  lekkość i elastyczność
-  łatwość stosowania
-  konkurencyjna cena 

PARAMETRY:
Szerokość: 6 m, 8 m, 12 m
Długość: 33 mb, 33 mb
Kolor czarno-biały 
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Jedną z ważniejszych decyzji przy 
tworzeniu oczka wodnego jest wybór 
właściwego materiału izolacyjnego. 
Powinien być nie tylko trwały, odporny 
na uszkodzenia i łatwy w montażu, ale 
również spełniać wymogi estetyczne. 
Taka właśnie jest trójwarstwowa, dwu-
barwna folia do budowy oczek wod-
nych Aquarium Strong, jeden z szero-
kiej gamy produktów fi rmy Foliarex od 
lat cieszących się niesłabnącą popular-
nością wśród naszych Klientów.  

ZASTOSOWANIE:
-  do budowy oczek wodnych i stawów 

ogrodowych
-  do budowy basenów w tzw. małej 

architekturze ogrodowej 

ZALETY:
-  trwałość, szczelność, elastyczność 
-  odporność na uszkodzenia 

mechaniczne 
-  łatwość montażu
-  zwiększona odporność na warunki 

atmosferyczne, w tym niskie tempe-
ratury 

-  odporność na promieniowanie UV
-  możliwość zgrzewania – budowania 

oczek wodnych o niepowtarzalnych 
kształtach 

-  nie wydziela związków szkodliwych 
dla hodowanych zwierząt i roślin 

PARAMETRY:
Wymiary: 6 m x 25 m i 8 m x 25 m 

AQUARIUM 
STRONG
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Inwestując w najnowsze technologie 
fi rma Foliarex wciąż poszerza spektrum 
swoich produktów, by jak najlepiej spro-
stać oczekiwaniom swoich Klientów.
W 2010 roku dołączył do nich najnowszy 
produkt fi rmy Foliarex Słubice, wytwa-
rzany na jednej z najnowocześniejszych 
w Europie linii produkcyjnych, PERFECTA 
– włóknina polipropylenowa stabilizo-
wana przeciwko UV. 
Kolejny wyrób w szerokim wachlarzu 
najwyższej jakości produktów foliowych 
i włókninowych wyróżnia tym razem 
możliwość zastosowania w wielu gałę-
ziach przemysłu.

ZASTOSOWANIE:

BUDOWNICTWO: 
-  do wykonywania izolacji wiatrochron-

nych w ścianach szkieletowych 
-  do wykonywania dodatkowej war-

stwy zabezpieczającej poddasza, pod 
pokrycia dachowe 

-  jako ochrona poddasza podczas prac 
dekarskich 

-  izolacje termiczne i akustyczne
-  do produkcji wielowarstwowych 

materiałów izolacyjnych 

ROLNICTWO , OGRODNICTWO, 
SADOWNICTWO, LEŚNICTWO
-  do osłony tuneli foliowych lub szklar-

ni przed słońcem
-  do osłaniania i okrywania roślin 

(przyspiesza wegetację, zwiększa 

plony, chroni rośliny przed szkodnika-
mi i czynnikami atmosferycznymi)

PRZEMYSŁ MEBLARSKI:
-  w konstrukcji mebli tapicerowanych 

jako warstwa poślizgowa pomiędzy 
wypełnieniem mebla a tkaniną 
obiciową

-  jako tkanina obiciowa niewidocznych 
elementów mebli (ścianki tylne oraz 
spody)

-  w produkcji podszewek do poduszek, 
kołder, podgłówków

-  pokrycia sprężyn materaców, kieszo-
nek na sprężyny

-  do produkcji mebli ogrodowych

OBUWNICTWO I KALETNICTWO:
-  podszewki
-  kieszonki, elementy maskujące 

(np. plecaków, toreb)

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY:

-  izolacje
-  wygłuszenia
-  elementy tapicerskie

ODZIEŻ:
-  do produkcji ubrań medycznych 

i ochronnych: odzieży jednorazowej, 
fartuchów lekarskich, odzieży chirur-
gicznej, rękawic, czepków, ochrania-
czy na obuwie, masek medycznych

-  do produkcji jednorazowej ochronnej 
odzieży roboczej, malarskiej, kwaso-
odpornej 

PRODUKCJA ŚRODKÓW 
HIGIENICZNYCH I SANITARNYCH:
-  do produkcji foliowanych podkładów, 

pościeli jednorazowej, pokrowców 
-  do produkcji podpasek, pieluch, 

bielizny jednorazowej

AGD:
-  do produkcji wkładów fi ltrujących 

powietrze, wodę itp. 

ZALETY:
-  trwałość, wytrzymałość, 

odporność na uszkodzenia 
-  lekkość, elastyczność
-  łatwość montażu i formowania
-  podwyższona odporność 

na działanie promieni UV
-  wysoka przepuszczalność 

powietrza i pary wodnej 
-  odporność na warunki atmosferyczne 

i temperaturowe 

-  wytwarzana z surowców 
najwyższej jakości 

-  szerokie spektrum dostępnych 
grubości 

-  wszechstronność zastosowań
-  konkurencyjna cena 

PARAMETRY: 
-  grubość od 10 do 200 g/m2

-  szerokość do 1,60 m

PERFECTA 
– włóknina polipropylenowa
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Wielokrotnie nagradzane na targach 
branżowych (Agrotargi, GAL - OPAK, 
POL ECO) agrotkaniny Wigolen cieszą 
się od lat uznaniem nie tylko w Polsce. 
Ich wyjątkowe właściwości i parame-
try są nieustannie dopracowywane, 
by jeszcze efektywniej przyczyniać się 
do zwiększania plonów, podwyższania 
jakości owoców oraz lepszego wzrostu 
drzew i krzewów  w rolnictwie i sadow-
nictwie.

ZASTOSOWANIE:
-  do głuszenia chwastów w szkółkar-

stwie, sadownictwie, ogrodnictwie
-  do ściółkowania drzew, roślin upraw-

nych, krzewów ozdobnych, kwiatów 
-  do ochrony przed szkodnikami 

glebowymi
-  w zakładaniu ogrodów, pokrywaniu 

skarp
-  w punktach sprzedaży drzew 

i krzewów ozdobnych

-  w szklarniach i tunelach foliowych 
(tkanina biała).

ZALETY:
-  wysoka przenikalność wody i powietrza 
-  utrzymuje właściwą wilgotność gleby
-  podwyższa temperaturę gleby w okresie 

wegetacji 
-  nie hamuje przenikania nawozów do 

gleby 
-  poprawia warunki fi tosanitarne – chroni 

rośliny przed chorobami 
-  powstrzymuje wzrost chwastów
-  chroni przed bakteriami
-  odporna na grzyby i pleśnie 
-  chemicznie obojętna dla gleby
-  nie ulega procesowi gnicia w kontakcie 

z wodą
-  ekologiczna (ograniczenie opryskiwania 

herbicydami)
-  konkurencyjna cena 
-  trwałość do 5 lat, dzięki stabilizacji UV
-  szeroki wybór parametrów i wymiarów  

Agrotkaniny

PARAMETRY: 

Masa powierzchniowa g/m2 94 ±6 100 ±6 120 ±7 165 ±8

Gęstość liniowa osnowy 1/dm 81 ±1 100 ±2 69 ±1 57 ±1

Gęstość liniowa wątku 1/dm 46 ±1 44 ±1 39 ±1 39 ±1

Siła zrywająca ≥                        
wzdłuż                      
wszerz

daN 80
40

100
70

95
115

170
120

Odporność 
na promieniowanie UV

lata 4 4 4 4

Kolor - czarny, biały, zielony, brązowy

Szerokość cm 40-445 do 360 do 500 do 500

Przepuszczalność światła % 0,5-1,5 0,4-3,6

Przepuszczalność powietrza dm3/m2s 236 258

Przepuszczalność wody
H -50 mm

dm3/s 0,07 0,10
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Siatki cieniujące to sprawdzone roz-
wiązanie wspomagające efektywną 
produkcję w rolnictwie i sadownictwie. 
Zapewniają optymalną wentylację 
i – poprzez wybór odpowiedniego 
stopnia zacienienia – pozwalają łatwo 
regulować warunki upraw roślin, m.in. 
temperaturę i dostępność światła 
słonecznego.
Skutecznie chronią uprawy przed 
zmiennymi warunkami atmosferycz-
nymi: zimą przed mrozem, wiatrem, 
gradem, a latem przed nadmiernym 
nasłonecznieniem.
Wysoka jakość siatek cieniujących Wi-
golen jest gwarancją ich wieloletniego 
użytkowania. 

ZASTOSOWANIE:
-  w szkółkarstwie, ogrodnictwie, 

leśnictwie 
-  w szklarniach 
-  do zbioru nasion, owoców i innych 

upraw
-  jako osłony terenów rekreacyjnych 

i sportowych (korty tenisowe, pola 
gry w paintball)

-  jako materiał ochronny na basenach

ZALETY:
- zapewnia optymalną wentylację
- trwała, wytrzymała, elastyczna
- lekka, łatwa w montażu
- odporna na uszkodzenia
- odporna na działanie środków che-

micznych
- ekologiczna
- podwyższona odporność na promie-

niowanie UV
- szeroki wybór stopnia zacienienia
- szerokie spektrum parametrów 
- wytwarzana z najwyższej jakości 

surowców
- konkurencyjna cena 

PARAMETRY:
Stopień zacienienia: 35%, 55%, 75%, 95%
Szerokość: 260 cm, 300 cm lub według 
ustaleń z Klientem
Stabilizacja UV: 5 lat gwarancji
Kolorystyka: ciemna zieleń 
lub inna - na życzenie Klienta
Pakowanie: tkanina nawinięta 
na rolkach po 50, 100 lub 200 mb

Siatki cieniujące



Rośliny, aby dobrze się rozwijać i przy-
nosić bogaty plon, potrzebują spe-
cjalnej ochrony przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. By stwo-
rzyć im właściwy mikroklimat o umiar-
kowanie wyższej temperaturze i wil-
gotności względnej powietrza, a także 
zabezpieczyć je zimą przez mrozem 
i utratą wody wystarczy zastosować 
jedną z szerokiej oferty agrowłóknin do 
płaskiego przykrywania roślin. Efekt? 
Wcześniejsze plonowanie, większe 
zbiory i wyższa jakość roślin. 

ZASTOSOWANIE:
-  do osłony roślin uprawnych w ogrod-

nictwie, warzywnictwie, sadownictwie 
-  w kwiaciarstwie, szkółkarstwie ogrod-

niczym i leśnym 
-  jako zabezpieczenie przed stratami cie-

pła w szklarniach i tunelach foliowych
-  do zimowego osłaniania roślin przed 

mrozem i utratą wody
-  do ściółkowania gleby (czarne 

agrowłókniny) 

ZALETY:
-  trwała, lekka, wytrzymała
-  przyjazna dla środowiska 
-  duża przepuszczalność powietrza 

i wody
-  wysoka odporność na promieniowa-

nie UV 
-  skuteczna ochrona przed niekorzyst-

nym warunkami atmosferycznymi 
-  zabezpieczenie przed ptakami

i gryzoniami    
-  możliwość wielokrotnego użytkowania 

w kolejnych latach 
-  łatwość montażu
-  wzmocniony brzeg
-  szerokie spektrum wymiarów.

Agrowłóknina 
WIGOFIL
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Foliarex Sp. z o.o. 
ul. Bukowska 5
62-060 Stęszew 
tel. +48 61 813 40 49
faks +48 61 813 40 50
biuro@foliarex.com.pl
www.foliarex.com.pl

Foliarex Sp. z o.o. w Słubicach
os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice
tel. +48 95 758 84 68
faks +48 95 758 05 49
slubice@foliarex.com.pl
www.foliarex.com.pl

Wigolen SA 
ul. Przejazdowa 2
42-280 Częstochowa

tel. +48 34 37 30 300
faks +48 34 37 30 301
sekretariat@wigolen.com.pl

www.wigolen.com.pl




