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Kim jesteśmy?
Krosagro to wiodący na europejskim rynku producent tuneli foliowych 
przeznaczonych zarówno dla ogrodników hobbystycznych, jak i profe-
sjonalnych. Nowoczesne podejście do rolnictwa i lata doświadczenia 
w branży pozwalają nam na projektowanie innowacyjnych i skutecznych 
rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań Klien-
tów. Przykładamy dużą wagę i staranność, aby nasze produkty wyko-
nane były z wysokojakościowych rur i profili stalowych, gwarantujących 
znakomitą klasę i długi czas eksploatacji tuneli foliowych. Dzięki temu 
konstrukcje Krosagro odznaczają się niezawodnością, wykazują wysoką 
odporność na niesprzyjające czynniki atmosferyczne, są stabilne oraz 
przyjazne dla środowiska. Szeroka gama produktów Krosagro pozwala 
na dostosowanie modelu namiotu ogrodniczego do uprawianych roślin 
zarówno pod względem konstrukcji, jak i wykorzystywanej powłoki.
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Tunele foliowe
jednowegetacyjne
Tunele foliowe używane są do przedłużenia okresu wegetacyj-
nego różnego rodzaju warzyw, owoców oraz kwiatów. Tunele 
hobbystyczne jednowegetacyjne to małe konstrukcje idealne 
dla prywatnych użytkowników, drobnych sadowników i ogrod-
ników. Namioty foliowe neutralizują niekorzystny wpływ wa-
runków pogodowych takich jak: niskie temperatury, silny wiatr, 
intensywne opady śniegu, deszczu czy gradu, zapewniają także 
ochronę upraw przed zwierzętami. Gwarantują również wysoką 
jakość zbieranych plonów w relatywnie krótkim czasie. 

S TA B I L N A  KO N S T R U K C J A

Konstrukcje tuneli Krosagro wykonywane są z rur 
ocynkowanych i ocynkowanych ogniowo. Ocynk 
to doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne, 
które zdecydowanie przedłuża żywotność tunelu. 
Tunele hobbystyczne pokryte są folią UV-2 
lub UV-5. Każdą konstrukcję Krosagro można 
przedłużyć o dowolną liczbę łuków, istnieje również 
możliwość wyposażenie tunelu w dodatkowe drzwi. 
Zaletą tuneli ogrodowych jest ich praktyczność. 
Są niedrogie w utrzymaniu i łatwe w montażu 
oraz demontażu. Konstrukcja tuneli jest odporna 
na skrajnie wysokie i niskie temperatury, dlatego 
nie wymagają one demontowania na okres zimowy. 
Zaleca się jedynie zdjęcie samej folii, osuszenie jej 
i przechowywanie w zadaszonym miejscu.
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Tunele foliowe
wielowegetacyjne

Tunele wielowegetacyjne doskonale sprawdzają się w przydo-
mowych lub działkowych uprawach. Są niezwykle praktyczne, 
a ich utrzymanie nie sprawia kłopotu oraz nie generuje dodat-
kowych wydatków. Zalety produktu to przede wszystkim łatwy 
montaż oraz długotrwała odporność na korozję. Konstrukcje 
wykonane są ze stalowych rur zabezpieczonych przed korozją 
ocynkiem lub ocynkiem ogniowym, a całość została pokryta 
transparentą folią UV-2 lub UV-5 o przepuszczalności światła 
zbliżonej do 95%.

S Y S T E M  W I E T R Z E Ń 
B O C Z N Y C H

Innowacyjne rozwiązanie, jakim jest system wie-
trzeń bocznych, zapewnia optymalną cyrkula-
cję powietrza wewnątrz obiektu. Zastosowanie 
obustronnego systemu wietrzeń bocznych gwa-
rantuje roślinom właściwą wentylację, co przy za-
chowaniu korzystnych warunków umożliwia zbiór 
kilku wegetacji roślin w ciągu jednego roku. Proces 
wentylacji tunelu umożliwia również kontrolę tem-
peratury wewnątrz obiektu – jest to szczególnie 
istotne w przypadku roślin źle znoszących zbyt 
wysokie temperatury.
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Minitunele foliowe
Oparte na stelażu oraz wbijane bezpośrednio w ziemię mini-
tunele foliowe to nowy produkt w ofercie Krosagro. Stalowe 
rury tworzące podstawę konstrukcji zapewniają jej stabilność. 
Niewielka waga pozwala na swobodne przenoszenie struktury 
z miejsca na miejsce. Lekka, lecz jednocześnie solidna konstruk-
cja w czasie produkcji została ocynkowana lub ocynkowana 
ogniowo, więc wykazuje dużą odporność na korodowanie. Stan-
dardowe pokrycie minituneli foliowych stanowi transparentna 
folia UV-2 o przepuszczalności światła zbliżonej do 95%, dzięki 
czemu rośliny znajdujące się pod osłoną mają zapewnione opty-
malne nasłonecznienie. Zaprojektowane przez markę Krosagro 
namioty ogrodnicze to konstrukcje, które pozwalają na wytwo-
rzenie komfortowych i bezpiecznych warunków rozwoju roślin 
na każdym etapie wegetacji. Osłona chroni warzywa i owoce 
przed niesprzyjającymi czynnikami pogodowymi, umożliwia-
jąc ich harmonijny rozwój. Minitunele popularne są zwłaszcza 
wśród ogrodników zajmujących się uprawą truskawek, pozio-
mek i kwiatów.

• STABILNA KONSTRUKCJA

• MOBILNA STRUKTURA

•  FOLIA O 95% PRZEPUSZCZALNOŚCI 
ŚWIATŁA

• DORODNE I OBFITE ZBIORY
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Lekkie tunele foliowe
Lekkie tunele ogrodnicze wykonane są z innych komponen-
tów niż standardowe tunele Krosagro. Stalowa konstrukcja 
tuneli została sporządzona z pokrytych ocynkiem lub ocynkiem 
ogniowym metalowych rurek o nieco niższej grubości. Tunel 
pokrywa zbrojona folia, wzmocniona siatką zabezpieczającą 
powłokę przed rozerwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Tunele te są szczególnie popularne wśród ogrodników, którzy 
nie posiadają obszernych ogrodów – małe i poręczne tune-
le zostały zaprojektowane tak, że bez kłopotu zmieszczą się 
w niewielkim ogrodzie. Jeśli zajdzie potrzeba postawienia tunelu 
w innym miejscu, z racji ich niewielkiej wagi i mobilności, mogą 
być przenoszone w dowolne miejsce.

• STABILNA KONSTRUKCJA

• FOLIA ZBROJONA

• PROSTOTA MONTAŻU

•  DRZWI SKRZYDŁOWE 
LUB ROLOWANE
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Wymiary tuneli hobbystycznych jedno- i wielowegetacyjnych

Szerokość (m) Wysokość (m) Długość (m) Rozstaw pomiędzy pałąkami (m) Wymiary drzwi (m)

2,00 2,00 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75 1,25 1,80x0,90

3,00 2,15 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75 1,25 1,80x0,90

4,00 2,40 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75; 10,00 1,25 1,80x0,90

Wymiary minituneli foliowych opartych na stelażu

Szerokość (m) Wysokość (m) Długość (m) Rozstaw pomiędzy pałąkami (m) Średnica rury (mm)

0,80 0,80 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75; 10,00 1,25 18 x 1,00

Wymiary minituneli foliowych wbijanych

Szerokość (m) Wysokość (m) Długość (m) Rozstaw pomiędzy pałąkami  (m) Średnica rury (mm)

0,80 0,50 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75; 10,00 1,25 18 x 0,80

0,80 0,50 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75; 10,00 1,25 14 x 0,80 

Wymiary tuneli z rolowanymi drzwiami

Szerokość (m) Wysokość (m) Długość (m) Rozstaw pomiędzy pałąkami  (m) Wymiary drzwi (m)

2,00 2,00 2,50; 3,75; 5,00; 6,25 1,25 1,85 x 0,70

2,40 3,00 2,50; 3,75; 5,00; 6,25 1,25 1,85 x 0,90
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