
Vos Capelle levert hoge kwaliteit (Griekse) folie van Daios. 

Aspergesteekmes Klassiek
Gehard - ca. 52 cm

Aspergesteekmes V-uitsparing 
Gehard - ca. 52cm

Aspergefolie

Gereedschappen

PRODUCTFOLDER ASPERGETEELT
Vos Capelle is al meer dan 75 jaar een betrouwbare totaalleverancier voor de tuinbouw, wij leveren ook 
producten voor de aspergeteelt. In deze flyer vind je een selectie van de producten in ons assortiment die 
van toepassing zijn in de aspergeteelt. 

Bovenstaande aspergesteekmessen hebben wij standaard in ons assortiment.   
Alternatieve stekers zijn op bestelling leverbaar. 

Zwart/wit folie Dikte Breedte Min. rollengte Levensduur

Easy Fill 0,1 mm 140 cm 250 m 3 seizoenen

Easy Fill 0,15 mm 140 cm 200 m 5 seizoenen
Standaard (T-tasjes) 0,1 mm 140 cm 250 m 2 seizoenen
Standaard (T-tasjes) 0,15 mm 140 cm 200 m 3 seizoenen

Naast bovenstaande folies kunnen wij op aanvraag ook compleet gevulde folie  
leveren met gesloten tasjes. 

Thermische folie Dikte Breedte Min. rollengte Levensduur

Easy Fill 0,05 mm 140 cm 300 m 1 seizoen

Easy Fill 0,05 mm 200 cm 300 m 1 seizoen
Easy Fill 0,05 mm 220 cm 300 m 1 seizoen



Alluminium aspergebak vierkant 
Afmeting: 30 x 30 cm 
ca. 15 cm hoog 

Alluminium aspergebak groot 
Afmeting 39 x 29 cm 
ca. 12 cm hoog

Showa 310 - Stevige kwaliteit, 
met coating van natuurrubber 

Leren handschoenen  
van zacht schaapsleer

OXXA X-touch-PU-B met naadloze
pasvorm en rubberen coating

Onze safety afdeling is gespecialiseerd in bedrijfskleding, 
werkschoenen en persoonlijke bescherming. Wij voorzien 
ieder mogelijk kledingstuk van jouw bedrijfsidentiteit.  

Kwalitatief goede, mooie en comfortabele werkkleding is 
van essentieel belang voor het goed uit kunnen oefenen 
van werkzaamheden. Om kwaliteit te garanderen werken 
wij enkel met hoogwaardige merken en zijn we continu 
op zoek naar nieuwe ontwikkelingen binnen de branche.

Voor meer informatie en mogelijkheden kun je contact 
opnemen met Marcel Bax: mbax@voscapelle.nl

Aspergebakken

Handschoenen

Werkkleding

Rob JansenJan Snijders

jsnijders@voscapelle.nl
06-20829641

rjansen@voscapelle.nl
06-83481614

www.voscapelle.nl

Naast het leveren van getoonde producten leveren wij ook 
gewasbeschermingsmiddelen met passend teeltadvies. 

Heb je vragen of interesse?
Neem dan contact met ons op!  

Contact


