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O firmie

ERG Bieruń – FOLIE Sp. z o.o.
ponad 50 lat na europejskim rynku

Głównym celem naszej firmy jest produkcja wysokiej jakości folii polietylenowych, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych Klientów.

Stawiamy na prężny rozwój, innowacyjne technologie 
oraz wykwalifikowaną kadrę.

Na przestrzeni wielu lat doświadczeń stworzyliśmy gigantyczny, nowoczesny 
park maszynowy, który pozwala na produkcję kilku tysięcy ton folii miesięcznie.

Realizujemy terminowo nawet największe zamówienia, zachowując 
przy tym najwyższą, powtarzalną jakość produktu i konkurencyjne ceny.
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Polityka Jakości ERG Bieruń
Nasze priorytety w budowaniu biznesu i relacji partnerskich

W naszej ofercie znajdują się:

Stały nadzór nad wszystkimi etapami produkcji: od doboru najlepszych surowców, 
poprzez monitorowanie procesów produkcyjnych, po ostateczną kontrolę jakości 
w naszym laboratorium.
  
Certyfikat ISO 9001 oraz wewnętrzne systemy jakości  
jako gwarancja najwyższej klasy produktu. 
  
Produkcja folii niestandardowych według specjalnie opracowanych receptur 
i wytycznych naszych Klientów dla ich marek własnych z zachowaniem 
pełnej poufności.
  
Od 1998 roku zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych.  
Z pozyskanych odpadów folii LDPE powstaje regranulat wykorzystywany  
do produkcji własnej niektórych wyrobów. 

Folie
budowlane

Folie
rolnicze

Worki

Folie
ogrodnicze

Regranulaty
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Agrosil 
folia do sianokiszonek

Zastosowanie: Atuty:

do przechowywania paszy w odpowiednich 
warunkach zapewniających zachowanie  
jej naturalnych właściwości

do preparowania sianokiszonek przy  
użyciu maszyn do belowania

do ochrony paszy przed szkodliwym  
działaniem czynników zewnętrznych

wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie, 
dzięki czemu solidnie opina belę, a tym samym  
chroni jej zawartość

odporna na szkodliwe działanie promieni UV
 
lepsza hermetyzacja dzięki zastosowaniu  
w strukturze pięciu warstw
 
wysoka odporność na niekorzystne warunki  
atmosferyczne takie jak mróz czy wysoka  
temperatura

produkowana z najwyższej jakości surowców  
metodą rozdmuchu (blow)

Najlepsza ochrona sianokiszonki

AGROSIL
folia do sianokiszonek

Barwa biała, zielona, czarna

Trwałość* 1 rok od daty belowania, nie dłużej niż 18 miesięcy 
od daty produkcji podanej na etykiecie

Szerokość folii [mm] 500 750

Nawinięcie [mb] 1800 1500

* Folie do sianokiszonek należy użyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania folii do sianokiszonek w dowolnym kolorze. 
Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

Folie rolnicze

WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ

WYSOKA
ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE

ODPORNOŚĆ 
NA PROMIENIOWANIE 

UV

PIĘĆ
WARSTW
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Greenmaster
folia do sianokiszonek

Najlepsze do belowania

Zastosowanie: Atuty:

do sporządzania sianokiszonek  
przy użyciu maszyn do belowania
 
do zapewnienia paszy odpowiednich  
warunków przechowywania
 
do ochrony paszy przed szkodliwym  
działaniem czynników zewnętrznych

folia w swoim składzie posiada stabilizator UV,  
dzięki któremu zapewnia ochronę przed  
promieniowaniem ultrafioletowym
 
pięciowarstwowa folia, która zapewnia  
lepszą hermetyzację kiszonki
 
wysoka elastyczność zapewnia lepsze  
opięcie i utrzymanie beli. 

GREENMASTER
folia do sianokiszonek

Barwa biała, zielona, czarna

Trwałość* 1 rok od daty belowania, nie dłużej niż 18 miesięcy 
od daty produkcji podanej na etykiecie

Szerokość folii [mm] 500 750

Nawinięcie [mb] 1800 1500

* Folię należy użyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania folii do sianokiszonek w dowolnym kolorze. 
Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ

ODPORNOŚĆ 
NA PROMIENIOWANIE 

UV

PIĘĆ
WARSTW

WYSOKA
ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE
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ECO AGRI
folia do sianokiszonek

Ekologiczna ochrona sianokiszonki

Zastosowanie: Atuty:

do sporządzania sianokiszonek przy  
użyciu maszyn do belowania

do przechowywania paszy w sposób   
zachowujący jej naturalne właściwości

pięciowarstwowa folia wykonana z wysokiej jakości 
surowców z dodatkiem regranulatu 

wysoka elastyczność pięciowarstwowej struktury folii

produkowana najlepszą metodą rozdmuchu 
(blow)

zapewnia trwałość przechowywanych pasz chroniąc 
przed promieniowaniem UV

stanowi idealną ochronę i hermetyzację sianokiszonki

przyjazna ekologii

ECO AGRI 
folia do sianokiszonek

Barwa żółta

Trwałość* 1 rok od daty belowania, nie dłużej niż 18 miesięcy 
od daty produkcji podanej na etykiecie

Szerokość folii [mm] 500 750

Nawinięcie [mb] 1800 1500

* Folie do sianokiszonek należy użyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ

ODPORNOŚĆ 
NA PROMIENIOWANIE UV

EKOLOGICZNA

PIĘĆ
WARSTW
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Siloerg Pryzma
folia kiszonkarska

Dobrze zabezpieczona pryzma  
gwarancją najlepszej kiszonki

WYTRZYMAŁA NIE PRZEPUSZCZA
WODY I POWIETRZA

Zastosowanie: Atuty:

do zakiszania świeżych i przewiędniętych  
roślin zielonych
 
do okrywania zewnętrznego silosów  
i pryzm z kiszonkami
 
do uprawy pieczarek i boczniaka
 
do wyściełania i okrywania osadników
i gnojników

struktura folii złożona z pięciu warstw, które skutecznie 
zatrzymują promieniowanie cieplne

zwiększona wytrzymałość mechaniczna  
i odporność na przebicia

dwukolorowa, a tym samym dwufunkcyjna folia  
– jasna warstwa odbija promienie słoneczne,  
a czarna warstwa utrzymuje odpowiednią  
temperaturę wewnątrz

folia nie przepuszcza wody i powietrza z zewnątrz  
oraz nie wypuszcza dwutlenku węgla zgromadzonego 
wewnątrz silosu, który jest niezbędny do konserwacji 
kiszonki

folia 8 - krotnie składana

SILOERG PRYZMA 
folia kiszonkarska

Barwa czarna, czarno-biała, czarno-srebrna, czarno-zielona, zielono-biała

Trwałość* 1 rok

Szerokość folii [m] od 6 do 16

Nawinięcie [mb] 25, 33, 50 lub 300, 400 (jumbo)

*  Folię kiszonkarską należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów folii kiszonkarskich 
w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

PIĘĆ
WARSTW

WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ

WYSOKA ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Siloerg
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Nowoczesna struktura dla skutecznego 
funkcjonowania pryzmy

Zastosowanie: Atuty:

do zwiększania szczelności pryzmy poprzez 
nakładanie jej pod folię kiszonkarską

do skutecznego odgazowania pryzmy

do zabezpieczenia miejsca styku kiszonki 
z silosem oraz jako dodatkowa ochrona 

folia produkowana jest tylko i wyłącznie  
z czystego surowca najwyższej jakości

zabezpiecza przed dostaniem się powietrza  
i wody do silosów 
 
w sposób znaczny ogranicza straty przez  
odpowiednie zabezpieczenie procesów fermentacji
 
dzięki swojej strukturze lepiej przylega do masy  
oraz redukuje powstawanie pęcherzyków powietrza, 
dzięki czemu masa poddawana jest tylko i wyłącznie 
fermentacji beztlenowej

FOLIA PODKŁADOWA   
kiszonkarska

Barwa bezbarwna

Trwałość* 1 rok

Szerokość folii [m] 6, 8, 10, 12

Grubość [μm] 0,04

Nawinięcie [mb] 50 400

* Folie do kiszonkarską należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.
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WYTRZYMAŁA NIE PRZEPUSZCZA
WODY I POWIETRZA

FERMENTACJA 
BEZTLENOW

LEPSZA 
SZCZELNOŚĆ

Siloerg P 
folia podkładowa
kiszonkarska

Siloerg P

PIĘĆ
WARSTW
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Agroerg S 
folia do ściółkowania

Wysoka jakość w walce 
z chwastami i glonami

Zastosowanie: Atuty:

do przykrywania gleby w uprawach  
zagonowych na świeżym powietrzu warzyw  
i owoców, takich jak truskawki, pomidory, 
ogórki, papryki oraz wielu innych
 
do stosowania w tunelach foliowych  
i szklarniach dla poprawy warunków  
świetlnych

znacznie przyśpiesza wzrost roślin
 
eliminuje wzrost chwastów pomiędzy uprawami
 
tworzy odpowiedni mikroklimat wspomagający  
wzrost warzyw i owoców 
 
dwie wersje: biała folia poprawia warunki świetlne  
w uprawach zamkniętych, a czarna wspomaga  
rozwój upraw zagonowych

AGROERG S  
folia do ściółkowania

Barwa czarna biała

Trwałość* 1 rok

Szerokość folii [m] 1,2 3,8

Nawinięcie [mb] 
x Grubość [mm] 160 x 0,055 40x0,1

* Folię do ściółkowania należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów 
folii do ściółkowania w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

WYSOKA
ODPORNOŚĆ  
NA WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE

ELIMINUJE 
CHWASTY

ZNACZNY 
WZROST ROŚLIN

Agroerg S

WYTRZYMAŁA

TRZY
WARSTWY
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Agroerg P 
folia perforowana

Zastosowanie: Atuty:

do ochrony roślin przed krótkotrwałymi  
przymrozkami i chłodnymi wiatrami

zapewnia lepsze użycie zapasów wody  
zgromadzonych pod folią w glebie

utrzymuje wyższą o kilka stopni temperaturę  
powietrza i gleby pod folią

dzięki perforacji zapewnia lepsze wietrzenie  
i przenikanie wody pod powierzchnię folii

Perforacja  dla lepszego przenikania 
wody i  cyrkulacji powietrza

TRZY
WARSTWY

AGROERG P  
folia perforowana 

Barwa bezbarwna ~ 100 otworów o 10 mm/m2

Trwałość* 1 rok

Szerokość folii [m] 3,2

Nawinięcie [mb] 200, 300

* Folię perforowaną należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów 
folii do ściółkowania w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

WYTRZYMAŁA LEPSZE WARUNKI
TERMICZNE 

PODŁOŻA

PERFORACJA LEPSZA
CYRKULACJA

POWIETRZA

Agroerg P
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Agroerg UV 
pięciowarstwowa
folia tunelowa 

Nowoczesna folia stworzona z myślą  
o wymagających hodowcach

Folie ogrodnicze

WYTRZYMAŁA NAJBARDZIEJ
ELASTYCZNA

ZWIĘKSZONA 
TERMOIZOLACJA

Zastosowanie: Atuty:

do przykrywania konstrukcji tunelów
 
do ochrony w uprawach szkółkarskich 
oraz w leśnictwie
 
do ochrony roślin przed negatywnym  
działaniem czynników atmosferycznych
 
do przyspieszenia wzrostu roślin

folia jest stworzona z pięciu warstw według  
najnowocześniejszej receptury

charakteryzuje się zwiększoną termoizolacją  
oraz przepuszczalnością promieni słonecznych.  
Dzięki temu w namiocie jest temperatura wyższa  
o kilka stopni niż w przypadku użycia innych folii
 
jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne  
i posiada odpowiednią elastyczność

folia jest 8-krotnie składana

Rodzaj i barwa folii UV 2
odcień niebieski

UV 4
odcień zielony

UV 5
odcień czerwony

UV 6
bezbarwna

Trwałość* 2 sezony  
wegetacyjne

4 sezony  
wegetacyjne

5 sezonów  
wegetacyjnych

6 sezonów  
wegetacyjnych

Szerokość folii [m] 6, 8, 12, 16 6, 8, 12, 16 12, 16 12, 16

Nawinięcie [mb] 33 33 33 33

* Folię ogrodniczą należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów 
folii do ściółkowania w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

Na życzenie Klienta możemy wykonać folię UV 2 z dodatkiem antyfogingu.

ODPORNOŚĆ 
NA PROMIENIOWANIE 

UV

PIĘĆ
WARSTW
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Agroerg H
folia do hydroupraw

Najlepsze rozwiązanie w nowoczesnych 
uprawach bezglebowych

Zastosowanie: Atuty folii:

do uprawy grzybów (pieczarek i boczniaków) 
jako folia podkładowa
 
do nowoczesnych upraw bezglebowych jako 
pełne osłonięcie gruntu, tunelu lub szklarni

doskonale poprawia warunki termiczne podłoża

wykazuje wysoką odporność na promieniowanie UV 
oraz uszkodzenia mechaniczne

biała strona wykazuje doskonały „refleks świetlny”
 
czarna strona całkowicie eliminuje wzrost  
niepożądanych glonów i chwastów

AGROERG H 
folia do hydroupraw

Barwa czarno-biała

Trwałość* 1 rok

Szerokość folii [m] od 3,2 do 8,4

Grubość folii [mm]
0,04
0,05
0,08

*  Folię do hydroupraw należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów 
folii do hydroupraw w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

WYTRZYMAŁA ELIMINUJE 
CHWASTY

ODPORNOŚĆ 
NA PROMIENIOWANIE UV

Agroerg H

LEPSZE WARUNKI
TERMICZNE 

PODŁOŻA

PIĘĆ
WARSTW
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Agroerg A
folia z antyfogingiem 
do podwieszania

Przejrzyste warunki bez zbędnej mgły

Zastosowanie: Atuty:

do uzyskania efektu antyfogingu w tunelu
 
do stosowania przy każdym rodzaju  
foli założonej na tunel

niezależnie od strony uzyskuje się efekty 
przeciwmgielny
 
zapewnia optymalną recyrkulację wody w tunelu
 
redukuje energię potrzebną do ogrzania obiektu
 
skraplająca się woda spływa po ściankach tunelu, 
zamiast kapać na rośliny, a tym samym je niszczyć

zwiększona wydajność upraw

AGROERG A 
folia z antyfogingiem do podwieszania

Barwa bezbarwna

Trwałość* 1 rok

Szerokość folii [m] 3,2

Nawinięcie [mb] 200

*  Folię z antyfogingiem należy rozłożyć w terminie do 3 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów 
folii z antyfogingiem w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

WYŻSZA TEMPERATURA 
POD FOLIĄ

RECYRKULACJA
 WODY

EFEKT
PRZECIWMGIELNY

Agroerg A

TRZY
WARSTWY

ZNACZNY 
WZROST ROŚLIN
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Termoerg mata
 folia termoizolacyjna

Gwarancja wytrzymałości 
i obniżenia kosztów ogrzewania

Zastosowanie: Atuty:

do czasowego ocieplania zewnętrznego  
i wewnętrznego szklarni

do czasowego ocieplenia tuneli foliowych,  
a także pomieszczeń  gospodarczych

produkowana przy użyciu najlepszej jakości  
komponentów

duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
 
ogranicza straty ciepła wewnątrz o około 30%,  
co przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania 
obiektu

wzrost temperatury powierza wewnątrz  
obiektu o 3-4°C

TERMOERG MATA 
folia termoizolacyjna

Barwa naturalna z odcieniem niebieskim dla folii stabilizowanej UV

Trwałość* 1 rok

Szerokość folii [m] 1,3

Nawinięcie [mb] 60

Wysokość pęcherzy
[mm] 10 Średnica pęcherzy

[mm] 30

*  Folię termoizolacyjną należy rozłożyć w terminie do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na etykiecie.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rozmiarów 
folii termoizolacyjnej w dowolnym kolorze. Informacja dostępna na indywidualne zapytanie.

WYTRZYMAŁA WYŻSZA 
TEMPERATURA

 REDUKCJA 
KOSZTÓW 

OGRZEWANIA

Termoerg mata

 SZEROKIE 
ZASTOSOWANIE

TRZY
WARSTWY
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Jesteśmy otwarci 
na długofalowe relacje w biznesie

Od lat eksportujemy nasze produkty do ponad dwudziestu krajów  
Europy i nieustannie cieszymy się zaufaniem naszych Klientów,  
którzy w ramach wieloletniej współpracy zlecają nam produkcję  
folii pod ich markami własnymi.

Naszym głównym atutem współpracy biznesowej jest możliwość  
dopasowania realizowanego zamówienia do indywidualnych potrzeb 
Klienta, dotyczących ilości, rozmiarów, kolorystyki, składu oraz receptury.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

5-warstwową folię do sianokiszonek 

folię kiszonkarską od 6-16 m 

folię 4 lub 8 - krotnie składaną w formie taśmy, 
półrękawa lub rękawa

nadruk fleksograficzny na foliach we własnej drukarni

kompleksowe przygotowanie produkcji

Wszystkim naszym Klientom oferujemy:

Kierunki eksportu naszych 
produktów w latach 2010-2020

Anglia, Irlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Ukraina, Rosja, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Holandia, Belgia, 
Francja, Hiszpania, Włochy, Słowenia, Bośnia i Hercegowina.
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ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o.
ul. Chemików 163
43-150 Bieruń
Pologne

tél: +48 32 888 52 55
biuro@ergbierunfolie.pl

www.ergbierunfolie.pl

Dane kontaktowe do dystrybutora
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