
Jumborollen en toedieningsapparatuur Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de
webversie.

Bestel uw Jumborollen voor 20 januari! Bestel uw Jumborollen voor 20 januari! 
  

Beste veehouders en loonwerkers, 

Al jarenlang voorzien wij u van landbouwfolie en
inkuilmiddelen.
Kwaliteit is daarbij belangrijk, wij hebben dat
hoog in het vaandel staan!
U zult nu denken erg vroeg zo’n brief, maar met
de steeds groter wordende voederkuilen krijgen we ook steeds meer vraag naar
producten als Jumborollen landbouwfolie Jumborollen landbouwfolie en BonSilageBonSilage.
Jumborollen Jumborollen en de apparatuurapparatuur voor toediening van kuilverbeteraars zijn vaak in
het seizoen lastig te verkrijgen.

Stel uzelf de vragenStel uzelf de vragen
1. Is mijn toedieningsapparatuur op de hakselaar en/of

opraapwagen nog in orde?
2. Wil/kan ik jumborollen landbouwfolie of onderlegfolie

gebruiken?

Voordelen JumborolVoordelen Jumborol
1. Spaart uw rug;
2. Minder verlies/snijafval;
3. Rollen van 300 of 500 meter lengte.

Wilt u zeker zijn van levering? Bestel dan voor 20 januari 2018!20 januari 2018!  

Verkrijgbare diktesVerkrijgbare diktes: Ranibel groen/wit zeer elastische folie 120 µm, RaniSilo
zwart 150 µm en RaniSilo zwart 200 µm.
Onderlegfolie op Jumborol 40 µm.
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Breedtes: 6m, 8m, 9m, 10m, 11m, 12m, 14m,
16m, 18m, 20m en 22m.

Gedreven door de seizoenen!

Tel. 024 641 26 31
info@willemsbalgoy.nl 
www.willemsbalgoy.nl 

Specifieke vragenSpecifieke vragen
Heeft u specifieke vragen? Bel of mail: 

Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078
Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252

Share Forward

Willems Balgoy CV besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele betrouwbare
informatie. Willems Balgoy CV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies wanneer dit
schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was.
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