
 

  

PRODUKTKATALOG  
MARKTEGS AB 

För oss är det viktigt att kunna sälja produkter med hög kvalitet 
till ett konkurrensmässigt bra pris. 
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  NYHETER 
 

  Jute på rulle 
Juteväv på rulle, kallas också juteremsa. Kan användas till 
dekoration, inlindning utav träd, hobbyarbeten m.m 

 

Juteruta 
En fyrkantig ruta gjord utav jute, används med fördel tillsammans 
med vår plantkorg för att hålla trädets rotklump intakt vid 
förflyttning.  

Plantkorg 
Plantkorg i metall håller rotklumpen intakt vid förflyttning 

Konsumentförpackad väv & duk 
Marktäckväv, Fiberduk och Barkduk i behändiga mått. 
Förpackade för konsument, tillverkade i europa med hög kvalité 

Bevattningssäck Treegator JR.Pro 
En bevattningssäck för mindre träd och buskar där en 
konventionell säck tar för mycket plats.Tillverkad i kraftig PVC 
med alligatorskinnsmönster. 



 

 

 
  NYHETER 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Underbevattningsmatta 
Mattan minskar risken för övervattning, ger en jämnare bevattning 
för växterna och minskar bevattningstillfällen. 
Ett enkelt sätt att spara både tid och pengar. 
 

Perlite 
Perlite är ett vulkaniskt material som fungerar utmärkt som 
jordförbättring. 
Eftersom ytan är porös blir vikten väldigt låg, dräneringen 
förbättras och jorden blir luftigare. 
Perliten har även goda isolerande egenskaper. 
 
 

Bambukäppar-Tonkin 
För uppbindning och stöd utav växter och plantor 

 

 

Containerkruka                                                        
Containerkruka eller plantskolekruka som en del kallar den. 
Krukorna är livsmedelsgodkända för odling av potatisväxter, 
grönsaker mm. 

 

Planteringssäck 
För planteskolebruk vid omplantering av träd och buskar.    
Säcken är gjord i kraftig PP med perforerad botten och har 
förstärkta handtag för att underlätta vid förflyttning 

 

 



 

 

  NYHETER 
  

Viltstängsel 
Stängsel för att skydda olika typer utav odlingar, med mindre 
maskor nertill för att stänga ute även småvilt som kaniner och 
harar. Vi har även stängsel för inhängnad utav får och annan tam 
boskap. 

Hönsnät 
Sexkantigt hönsnät i galvad tråd Ø7mm med 25mm maskstorlek. 
Finns i olika bredder från 0,6 – 1,8m, 50 löpmeter per rulle. 

Stängelsmärla 
Märla i galvad metall för uppfästning utav stängsel. Finns i 
storlekarna : 30x3mm, 35x3.4mm och 40x4mm. 

40x4mm är försedd med hullingar för bättre fäste.  

 

 

 

Fyrkantsnät 
Fyrkantsnät även kallat putsnät som är varmförzinkat och 
punktsvetsat. Lämpar sig för mur och putsarbete men även till 
djurburar. 

H :1.02m, L :30m, masktstrl :19x19mm, tråd Ø 1,4mm  

 

 

 

Gnagskyddsnät 
Skyddar mot vilt och gnagare. Träs enkelt över stammen och 
formar sig efterhand som trädet växer. 
Längd : 110cm, 80cm, 55cm 
Diameter : 15cm, 11cm, 6cm 
 



 

 

BEVATTNINGSSÄCKAR, SKYDD & UPPBINDNING 
Bevattningssäckarna används framförallt vid nyetablering av träd då träden behöver 
extra vatten. Fördelen med en bevattningssäck är att träden får vatten under en längre 
tidsrymd 4–8 timmar.  Vi lagerför 2 varianter av bevattningssäcken. 
 
Bevattningssäck 75 liter 
Bevattningssäcken används för bevattning vid nyplanteringar av träd, under torra 
perioder och vid platser där träden inte för tillräckligt med naturligt vatten. Säcken är UV 
skyddad. Bevattningssäcken fästes runt någon av stolparna som används för 
uppbindningen med den kraftiga dragkedja som är fastsydd på säcken med dubbla 
sömmar. Det går även att fästa säcken direkt runt ett träd. Fyll sedan upp 
bevattningssäcken med vatten. Fördelen med att använda en bevattningspåse är att 
säcken släpper ut vattnet droppvis under en längre period 4 - 8 timmar vilket får till följd 
att träden kan tillgodogöra sig vattnet på ett bättre sätt. 
 
Treegator 75 liter 
Treegator bevattningssäck 75 liter är ett långsamt bevattningssystem för nyetablerade 
träd. Med hjälp av dragkedjan kan flera bevattningssäckar kopplas tillsammans. 
Fördelen med Treegatorsäcken jämfört mot de flesta andra på marknaden är att när 
säcken är tom så sjunker inte säcken samman utan blir stående och underlättar för 
nästa påfyllning. Säcken är tillverkad i uv stabiliserad PE. 
Flera säckar kan enkelt kopplas ihop 
 
 

 

Trästolpar 
Trästolpe eller trästör som några väljer att kalla den 
används för att ge stöd åt nyplanterade träd, vid 
stängseluppsättning mm. Trästolparna är svarvade 
runda för att få dem jämntjocka, fasade i toppen för att 
bättre tåla hanteringen när de slås ner i marken och 
spetsade i botten. 
 
Vi säljer trästörar i både natur och tryckimpregnerade 
godkända enligt NTR-A standard. 



 

 

Uppbindning stolpe & pinne 
Träduppbindning för enkel stolpe eller pinne. 
 

Uppbindning Vajer 
Uppbindning för stolpar och pinnar mot en vajer 
 

Uppbindning bräda 
Uppbindning av träd mot bräda. Enkel att använda bara att 
skruva fast på brädan och sedan justerar man avståndet efter 
storleken på trädet.  
 

Sadelgjord 
Sadelgjord i Jute för uppbindning av träd.  Vid uppbindning av 
träd så fäster man bandet i en stolpe, tvinnar bandet, drar runt 
trädet och fäster det i samma stolpe. Tvinnar man inte bandet så 
riskerar man att det slakar. Eftersom Juten är en växt och därmed 
helt komposterbar så kommer det efterhand tappa sin styrka. 
 

Bilbälte 
Bilbälte för träduppbindning säljs i rullar om 4,7cm x 50m 
 
 
 

Fixeringstriangel 
Fixeringstriangel för uppbindning av träd är tillverkad i 
galvaniserat stål och finns i två olika utförande med en armlängd 
på 45cm eller 70cm.  

 

Kokosrep 
2 tråds kokosrep för uppbindning av träd mm. Diameter ca 0,5cm 
300m/rulle  
 

 

Gnagskydd Anti-knabb 
Anti-Knabb det pålitliga gnagskyddet gjort i hårdplast med 
snitt i sidan för att enkelt kunna fästa runt trädets stam. Anti-
Knabben är perforerad för ventila för att luft och sol skall 
kunna nå stammen men även för att förhindra fukt och 
tillväxtskador. Ca 10-15cm i botten är operforerad för att 
skydda mot gnagare. 
 

 



 

 

Tejp: 

• Rulle: 11mm x 16m Tjocklek 0,25mm Färger: grön, röd 

• Rulle: 11mm x 26m Tjocklek 0,15mm Färger: grön, blå 

• Rulle: 11mm x 40m Tjocklek 0,10mm Färger: grön, vit 

• 10 rullar/kartong. 30krt/ transportförpackning 

• Slang 4mm x 320m 

 

  

Kokosdiskar 
Kokosdiskarna är ett biologiskt ogrässkydd som används vid 
krukning av växter på plantskolor, lägg disken på jorden i den 
nyplanterade krukan och man sparar tid på att slippa rensa 
ogräs i krukorna och man får en mer estetisk tilltalande kruka 
när den skall levereras till kunden. 
Kokosdiskarna kan även användas till att lägga runt 
nyplanterade träd för att hjälpa till att hålla ogräset i schack 
under etableringsfasen. 

 

Kokosstav 
Växtstöd i kokos som stöd för inomhusväxter. Enkelt och snygg 
för klättrande växter. 
 

Kokosinsats 
Kokosinsatser för både häng och väggmonterande amplar. 
 

 

Etiketter för tryck 
Etiketter för tryck både för termo och bläckstråleskrivare. I och 
med vårt breda leverantörsnät har vi nu möjlighet att leverera 
olika typer av etiketter för olika typer av skrivare. Kontakta oss 
gärna för att få en offert på just de etiketter ni använder. 
 
 

Maxbindare 
Maxbindare för enkel uppbindning av växter 

• Handtag 

• Häftklamrar 

• Blad 
Max bindslang 

• Verktyg 

• Häftklamrar 

• Blad 
 

Symaskin 
Uthyrning utav symaskin för att sy marktäckväv och ogräsduk.  
 



 

 

OGRÄSDUK 

Ogräsdukar förhindrar uppkomsten av ogräs samtidigt som den bevarar värmen och 
fukten i marken vilket ger växterna bättre förhållande. Vi på Marktegs säljer många 
olika varianter av ogräsduk. Terminatorn som är en UV-stabiliserad, brun, nålbunden 
ogräsduk och därmed inte behöver täckas. 2 biologiskt nedbrytbara ogräsdukar 
BioCover och Ökolysen samt några andra varianter av ogräsduk och även olika typer 
rotspärr.  
 
Ogräsduk Terminator 
Ogräsduken Terminator är ett effektivt sätt att bekämpa ogräs men ser ändå till att 
vatten, luft och gödning tränger igenom på ett optimalt sätt. Den bruna färgen på duken 
drar till sig solljuset och därmed får man en högre temperatur i jorden. Duken är UV 
skyddad så inget täckmaterial behövs om man täcker duken blir livslängden på duken 
längre 
 
Fördelarna med ogräsduk är följande: 

• Problemen med ogräs upphör eller blir obetydliga. Dukarnas färg och 
konstruktion gör att ogräset dör och deras frö sätter inte i gång att gro. Detta 
medför tidsmässiga samt ekonomiska vinster i form av mindre skötsel för att 
hålla ogräset i schack. 

 

• Man erhåller en bättre tillväxtmiljö för sina växter. Den mörka duken drar till sig 
solljus vilket påverkar jordtemperaturen positivt. Vatten och näringsämnen går 
direkt till växterna. De behöver inte konkurrera med ogräset. Vilket även 
medför mindre bevattningstillfällen. 

 

• Dukens förväntade livslängd 3 - 5 år men garanteras 2,5 år vid otäckta 
förhållanden. Vid täckning av markduken ökar livslängden markant. 

 
Förankring av ogräsduken görs med fördel med våra träspik. 



 

 

Rotspärr 
Rotspärren begränsar rötternas spridning, skyddar dräneringsrör 
planteringsytor mm mot inträngande rötter från de närliggande 
träden och buskarna. 
 
 

Barkduk, Landskapsväv 
Barkduken är svart, tillverkad i Uv Stabiliserad PP väv 50g/m² och 
hjälper till att hålla ogräset borta. 
 

• Behöver inte täckas men täcks duken får man en längre 
livslängd på den. 

• Släpper igenom vatten 

• Bevarar fukt och värme i jorden.  

Biocovers 
Biocovers är en biologisk nedbrytbar ogräsduk som är gjord till 
största delen av stärkelse från växtriket och är 100 % nedbrytbar. 
Den bruna färgen gör att duken smälter in i miljön med resten av 
planteringen. Duken är inte vävd vilket är en fördel då den blir 
enkel att skära till och anpassa efter planteringen som anläggs. 
 
Fördelar med Biocovern. 

• 100% nedbrytningsbar lämnar inga oönskade spår i 
jorden efter sig. 

• Minskar uppkomsten av ogräs - slipper manuell 
ogräsbekämpning. 

• Värmer upp jorden, vattengenomsläpplig. 

• UV - stabil och skall inte täckas med bark eller liknande. 

• Skyddar mot ogräs i ca 5-7 år. 

Plantex® Platinium 
Plantex® Platinium är väldigt bra lösning mot invasiva ogräs som 
tex Parkslide, kvickrot, fräkenväxter, björnloka och andra 
aggressiva växter. Plantex® Platinium är gjord för installation i 
mark med minst 20 cm övertäckning, fungerar direkt efter 
installation och många år framöver. 
 

Plantex® Premium 
Ogräsduk som reducerar uppkomsten av ogräs. Duken bör täckas 
med ca 5 cm täckmaterial för bästa livslängd. 

• Vattengenomsläpplig 

• Reducerar uppkomst av ogräs. 

• Minskar behovet av manuellt underhåll. 
 

Ökolys 
Ökolysen är en 100% komposterbar ogräsduk som effektivt 
stoppar ogräs i planteringar. Duken har en garanterad livslängd 
på 2,5-3 år och den behöver inte täckas.  
 
Fördelar med användning av Ökolys: 

• Man slipper den manuella ogräsrensningen 

• Duken är ok compost certifierad 

• Man erhåller en bättre tillväxtmiljö för sina växter. Den 
mörka duken drar till sig solljus vilket påverkar 
jordtemperaturen positivt. Vatten och näringsämnen går 
direkt till växterna. De behöver inte konkurrera med 
ogräset. Vilket även medför mindre bevattningstillfällen. 



 

 

Plantex® Gold 
Ogräsduken Plantex® Gold är ett effektivt sätt att bekämpa ogräs 
men ser ändå till att vatten, luft och gödning tränger igenom på ett 
optimalt sätt. Den bruna färgen på duken drar till sig solljuset och 
därmed får man en högre temperatur i jorden. Duken är UV 
skyddad så inget täckmaterial behövs om man täcker duken får 
man en längre livslängd på den.  
 

 
Plantex® Rootprotector 
Plantex® Rootprotector är en vattengenomsläpplig rotbarriär och 
därmed idealisk för horisontella tillämpningar. Ger den bästa 
resistens mot rötter i kategorin kemikaliefria 
vattengenomsläppliga rotbarriärer. Rootprotector är enkel att 
installera då den formar sig perfekt efter grävda rännor och diken 
finns i bredderna 2 och 4 m. 
 
Plantex® RootBarrier 
Plantex® RootBarrier är den perfekta lösningen för att kontrollera 
växter med aggressiva rotsystem.  
 
Det rekommenderas särskilt för stadsinfrastruktur så som 
trottoarer, hårdgjorda ytor, kablage, vatten och avloppsledningar 
mm som skyddas mot inträngande rötter. 

 

GEOTEXTIL 
Geosynteter har mängder av 
användningsområden allt ifrån 
separation/materialavskiljare vid 
dräneringsarbeten, husbyggnationer  
till gigantiska vägbyggen. 
 

Geotextil Klass N1-N5 
En högkvalitativ klassificerad (Klassad enligt NorGeoSpec) 
geotextil. Geotextilen är nålbunden och består till 100% av poly 
propylen. Vi lagerför N1-N5 i 1-6m bredder. 
 

Termisk Geotextil Typar® 
Vid vägbyggen, dränering mm behövs en separationsduk likt 
Typar SF, en termisk non-woven geotextil. Typar SF har inte en 
absorberande struktur vilket gör att det för en hög 
vattenpermeabilitet, den är tunn och förhållandevis styv.  
 

Vävd Geotextil 
Vävd geotextil i PP där styrka och stabilitet krävs som tex vid 
skogsvägar, tillfälliga vägar.  

 



 

 

Kokosnät 
Kokosnät är ett effektivt erosionsskydd på branta sluttningar 
både mot vind och vatten och lämnar inga oönskade avtryck i 
jorden efter sig. 

• Skyddar mot erosion för vind och vatten. 

• Nätet tar åt sig vatten vilket gör att ytan behåller fukten 
bättre till fördel för växtligheten. 

• Bryts ner i jorden 

Betongtäckmatta 
Betongtäckmattan är en polyetencellplast med goda isolerings 
egenskaper. Användningsområden är täckning av nygjuten 
betong, isolering mot tjälnedträngning, värme och fuktisolering, 
isolering av vattenledningar och andra slags värmeförluster och 
tål temperaturer mellan -40 - + 90 grader. 
 

• Värmeledningsförmåga 0,040 W/mk vid 10 grader. 

• Hög resistens mot oljor lösningsmedel och andra 
kemikalier. 

• Goda värmeisolerande egenskaper. 

• 100% återvinningsbart, bildar bara koldioxid och vatten 
vid förbränning. 

 

Gräs & Grusarmering 
Eco armering 4 är ett armeringssystem för skydd, förstärkning 
av gräsmattor, vägar, parkeringsplatser med mera, tillverkat av 
100% återvunnen plast. Armeringen fylls med gräs eller 
sten/grus och bildar en yta som till nästan 100% är 
vattengenomsläpplig, ett alternativ till plattor. När väl 
underarbetet är gjort går det fort att lägga ut. Man räknar med 
ca 100m²/timme och person. 
 

• Dimensioner 50x50x4cm 

• Antal celler per/st 49st (6,2x6,2cm) 

• UV beständig 

• Tryckhållfasthet (tom) 450 ton 

• Färg svart 
 



 

 

FIBERDUK & MARKTÄCKVÄV   

Fiberduk 
Fiberduken eller som vissa benämner den odlingsväv används för att få en snabbare 
start på växtligheten på våren men den skyddar även mot frost och gör att plantor 
klarar övervintringen bättre. Ett microklimat skapas under duken vilket ger en kraftigt 
pådrivande effekt för växtligheten. För att lyckas med fiberduken bör den förankras väl. 
Fiberduken förankras enkelt med våra sandsäckar. 
 
Varför bör jag använda fiberduk, vad är fiberduken bra för? 

• Skyddar grödan och blomsättning tidigt på säsongen mot den förrädiska 
nattfrosten. 

• Ett microklimat skapas under duken vilket ger en kraftigt pådrivande effekt för 
växtligheten. 

• Ger en jämnare temperaturförhöjning än vad plast gör. 

• Fiberduken medför i kombination med tidigare och senare sorter en mer 
utdragen och längre skördesäsong. 

• Hjälper till att behålla fukten i marken - avdunstningen minskar. 
 

Vi har ett stort lager av olika bredder, längder och gramvikter. Hör gärna av er så 
försöker vi hitta en lösning som passar just er. 
 
Marktäckväv 
Markväven även kallad mypex hindrar på ett mycket effektivt sätt oönskad vegetation. 
Väven är gjord av UV- stabiliserad polypropylen för att hindra solens nedbrytande 
effekt. Väven har även det populära rutmönstret, vilket underlättar arbetet vid 
plantering och utställning av krukor. 
 
Marktäckväven säljs i rullar om 100m och finns i svart eller vitt i 100g/m². Vi har ett av 
Sveriges bredaste sortiment av olika bredder i lager. 
 
Marktäckväven är uv stabiliserad i 500 kly och har 5 års garanti  
 
Vi säljer även körbar marktäckväv som är på 195g/m²  uv stabiliserad i 500 kly. 
 
 
Vi hyr ut symaskin i de fall ni behöver sy i marktäckväven. 
 
 
 
 
 



 

 

PP-säck - Sandsäck 
PP-säcken - sandsäcken används för att förankra fiberduk 
marktäckväv mm. Säckarna används även vid försäljning av sten 
o jord och även inom industrin och vid översvämningar. 
 
Vi har storlekarna 36x66cm i 150 och 300kly och 21x71 cm i 150 
kly med knytsnöre i lager för omgående leverans.  
Säljes i förpackningar om 500 st 

Plastspik med krok 
Används till att anlägga slang och slad, fungerar även till duk. 
 

• 15cm  

• Passar slang upp till 10mm  

• 500 st per kartong 

Förankringslösningar  
 
 
Det behövs olika typer av förankringslösningar 
beroende på dess syfte samt materialets 
egenskaper och struktur.  
 
På MARKTEGS har vi många olika typer av 
lösningar som uppfyller kundernas olika krav.  
 

Plastspik med hullingar 
Detta plastspik är framtaget för att användas vid förankring av 
marktäckväv, ogräsduk samt vid andra typer av förankring där 
man kräver ett mer estetiskt tilltalande utseende. 
 

• Gjord i ett slittåligt plastmaterial. 

• Hullingarna ökar hållfastheten i förankringen. 

• Längd 15cm säljes i kartonger om 1000 st. 

• Längd 15cm med extra stort huvud säljes i kartonger om 
500st, 19 cm säljes i förpackningar om 250 eller 1000st 

 
Tretandsankare 
Tretandsankaret är framtaget framförallt för att förankra fiberduk 

på fotbollsplaner samt golfgreener. 
 
• Tretandsankaret är gjord i ett tåligt plastmaterial.  

• Fäster på tre punkter för maximal förankring.  

• Praktiskt handtag vilket underlättar upptagningen av ankaret.  
• Längd 20 cm, 250st/förpackning 
 
 
Massivt plastspik med handtag för tuffa förhållande. 
Det massiva plastspiket är framtaget för att klara besvärliga 
förhållande där det är svårt att förankra spiken.  
 

• Massivt plastspik 

• Praktiskt handtag vilket underlättar upptagningen av 
spiken. 

• Total längd 22 cm, 16 cm förankring 

• Säljes i kartonger om 250 st 
 



 

 

Metallbygel 
Metallankare är framtaget framförallt för att förankra fiberduk på 
fotbollsplaner, golfgreener samt ogräsduk och marktäckväv i 
steniga förhållanden 
 

• Metallbygeln är gjord i metall med 7mm diameter. 

• Så gott som outslitligt. 

• Två förankringsställen för mycket god hållfasthet. 

• Metallbygeln är skonsammare och ligger bättre an mot 
materialet. 

• Dimensioner: 20x10x8 cm säljes i 100-pack 

Biologiskt nedbrytbara plastspik 
Plastspik som bryts ner i jorden, inget jobb med att avlägsna dem. 
 

• Förväntad livslängd på 18 månader 

• Bryts ner i jorden 

• Finns i storlekarna 5,10, 15 cm i förpackningar om 500 st 
(5000 st för 5 cm) 

Bricka för plastspik 
Bricka för bättre anläggning mot duken. 
 

• Ø 6 cm 

• Gul - underlättar vid upptagning av spiken 

• 500st/krt 

Träspik med låspinne 
Mycket populär förankringslösning för ogräsduk kokosnät mm.  
 

• Gjord i 100% trämaterial vilket ger denna produkt en låg 
miljöpåverkan. 

• Spiket är 30cm långt för god förankring. 

• Spiket säljes i förpackningar om 250st och 500 st. 
Träspiken är Basta registrerade. 

Bricka 10x10 cm 
 

• Brickan är 10x10cm vilket ger en bättre och mer hållbar 
förankring vid extrema förhållanden. 

• Brickan säljes i förpackningar om 500st. 

Metallbåge 
För förankring av olika typer av markdukar. 
 

• Metallbågen är gjord i metall med 3mm diameter 

• Två förankringsställen för mycket god hållfasthet 

• Längd 15 cm 

• Säljes i förpackningar om 250st 

Metallkrok 
Framtagen framförallt för att förankra fiberduk på fotbollsplaner, 
golfgreener samt ogräsduk/marktäckväv i steniga förhållanden.  
 

• Metallkrok är gjord i metall med 7mm diameter. 

• Så gott som outslitligt. 

• Två förankringsställen för mycket god hållfasthet. 

• Längd 25 cm, 100st/förpackning. 
 
 



 

 

 

BÄDDPLAST: Amerikansk, Biologisk (BioAgri) & Europeisk 

Bäddplasten används bland annat för odling på 
upphöjd list. Fördelarna med att använda den svarta 
bäddplasten är tex: 
 

• Minskar uppkomsten av ogräs 

• Den svarta färgen gör att jordtemperaturen 
höjs och tillväxten startar tidigare. 

• Vid regn blir det mindre jordstänk vilket leder 
till renare bär och grönsaker. 

 
Vill man reducera jordtempraturen kan man använda 
vit bäddplast som reflekterar solljuset och därmed 
sänker temperaturen. Vi marknadsför 3 typer av 
bäddplast. 
 
Amerikansk 
Bäddplasten höjer temperatur i jorden samtidigt som 
den minskar ogräspåverkan. Framförallt är den 
framtagen till jordgubbar men fungerar även bra till 
andra bär, sallad, squash, och andra grönsaker. 
 
Varför bör jag använda amerikansk bäddplast? 
 

• Jordtemperaturen höjs och tillväxten startar 
tidigare. 

• Ogräsproblematiken blir mindre. 

• Den är segare och följsammare att lägga ut 
och plasten smiter åt runt bädden jämfört med 
den europeiska.  
                                                                

Europeisk   
För odling på upphöjd list med mera 
 

• Den svarta färgen gör att jord temperaturen 
höjs och tillväxten startar tidigare. 

• Vid regn blir det mindre jordstänk vilket leder 
till renare bär och grönsaker.  

                                                                                                                    

Biologisk nedbrytbar (BioAgri) 
Vi har valt att arbeta med BioAgri för att den är fullt 
nedbrytbar i jorden (OK Biodegradable Soil) jämfört 
med de flesta andra produkterna på marknaden som 
är PLA filmer och bara är OK Compost som kräver en 
betydligt högre temperatur på ca 60–70 grader för att 
brytas ner.  
 
BioAgri har en livslängd på 1–30 månader, beroende 
tjockleken på filmen. Även den microbiologiska 
aktiviteten i jorden, temperatur och årstiden spelar roll 
för livslängden. 
 
Fördelar med BioAgrin: 
 

• Ökad marktemperatur. 

• Snabbare groning och odlingscykel. 

• Minskar användningen av bekämpningsmedel 
mot växter och insekter. 

• Förhindrar frukter och grönsaker från att 
komma i direktkontakt med jorden. 

• Ett effektivt alternativ till traditionell bäddfolie, 
utifrån en miljömässig synpunkt.     
                    

Förväntad livslängd: 
 

• 12my – 1–2 månader 

• 15my – 2–6 månader 

• 20my – 6–12 månader 

• 25my – 12–18 månader  

• 35my – 24–30 månader 
 



 

 

                                                 
 Nätlösningar  

Vindruvsnät 
Nätet är först och främst ett fågelnät som skyddar mot att 
fåglarna pickar sönder druvorna som får till följd att även 
getingarna hittar dit. Nätet säljes i rullar om 250m i 
bredderna 0,9 och 1,2m 
 

Vindskyddsnät 
Vindskyddsnätet är grönt, uv stabiliserat och ger skydd åt 
växterna på vindutsatta platser. 
 

Hallon, ärt och bön supportnät 
Nätet lämpar sig åt både hallon, ärter och bönor för att ge stöd åt 
dem för att de skall kunna utvecklas optimalt och även för att 
underlätta vid skörden 

Julgransnät 
Julgransnätet är vitt och är ett finmaskigt nät med hög kvalitet 
gjort av HDPE. Nätet präglas av sin höga hållfasthet så det finns 
ingen risk för misslyckande vid packning eller transport 
 
Nätet säljes i balar med 3000 löpmeter, i balen ligger 10 st mindre 
förpackningar på 300m. 
 
 

Insekt & hagel/fågelnät 
Insektsnät används i ekologiska odlingar men även i den 
konventionella odlingen används näten med god framgång i 
kampen mot oönskade skadeinsekter. Insektsnäten är 
producerade i PE plast och är UV-stabiliserade för en lång 
livslängd. 
 

Sträcknät 
Sträcknätet är elastiskt och passar bra till gods som har ojämn 
form och är även lämplig för produkter som behöver andas. 
Stäcknätet är på rullar 50 cm brett och 800m på en rulle.  
 

Sträcknät för CC-container 
Sträcknätet har utvecklats speciellt för CC-containers för att både 
skydda och fixera plantorna. Optimalt skydd för plantorna då 
varken blommor eller skott tränger igenom det finmaskiga nätet 
samtidigt som det ger ventilation åt plantorna. Nätet är elastiskt 
vilket ger med spänning i nätet som ger en bättre last säkerhet. 
 



 

 

Skuggnät 
Skuggväv på rulle. Ger skydd mot sol och kyla för känsliga växter. 
Skuggnätet är gjort i 55g/m² HDPE med UV-skydd och har ett 
skuggvärde på 50%. Skuggnätet har förstärkta kanter med hål i 
för enkel montering.  
 

Mullvadsnät 
Mullvadsnät förhindrar mullvadshögar på gräsmattan. När ny 
gräsmatta anläggs läggs nätet ca 15 cm under jorden och 
förankras med plast eller metallspik. Nätet är gjort av PP och är 
uv-stabiliserat och ser till så att ni får en mullvads fri gräsmatta i 
många år. 
 

Baltäckningsduk 
Baltäckningsduken är framförallt till för att täcka halm och hö. 
Duken skyddar mot yttre påverkan från väder samtidigt som den 
släpper igenom luften så att inte mögel bildas och den skyddar 
även mot fåglar, grus och damm.  Duken är gjort i slittåligt 
material 140g/m² och är uv skyddad. För att uppnå så bra resultat 
som möjligt bör vinkeln vara över 45° och väl sträckt (se bild 
nedan) och förankrad. Förankringen görs med fördel med 
sandsäckar. 
 
Vi har även baltäckningsduken i 200g/m² för täckning av träflis, 
pellets mm. i rullar om 4x50m och 6x50m. 
 
 

Handdispenser för sträcknät 
Handdispenser för sträcknät 
 

 

Stuknät 
Stuknätet används främst som underlag för frostskyddstäckning 
med halm men fungerar även utmärkt när du önskar ett skydd 
mot vinddrift. Kantrepet är extra starkt och i en avvikande orange 
färg för att du lättare ska kunna se de enskilda näten vid täckning 
av långa stukor. Det gör både utläggning och avtäckning mycket 
enklare. Nätet är framtagit tillsammans med bet - potatisodlare 
och har fått goda vitsord från användare. 
 
Snabb fakta: 
Mått 7x30m 
Maskstorlek: 25x25cm 
Beräknad livslängd ca10år  



 

 

Växthusfilm LP-Keder 
Polydress lp-keder från RKW är en film med luftbubblor för 
växthus. Installation av filmen är förhållandevis snabb och enkel 
tack vare sin lätta vikt och den är enkelt att skära eller klippa i för 
att anpassa längden.  
 
Polydress LP-keder har mer än 30 år på marknaden,  materialet 
är segt och tåligt och har 5 års uv-garanti och bevisat att den 
klarar både snö, hagel stormar, värme och kyla med gott resultat. 
Rullarna är 1,97 eller 1,985m breda och 100m långa pvc profilen 
är 6m lång. 
 

Trampnät 
Trampnätet skyddar både grödorna och fiberduken mot många 
olika typer av skador som kan uppkomma genom väder och vind. 
Inga klövdjur trampar igenom och inga fåglar hackar hål. 
 
Varför bör jag använda trampnät? 

• Vid stormar hjälper trampnätet till att hålla fiberduken 
plats. 

• Trampnätet skyddar fiberduken mot viltskador både tramp 
och hornskador.  

• Skyddar mot betande vilt. 

• 5 Års UV Garanti på nätet. 
 
 

Rep 

• Rep med hög slitstyrka till att 
förankra tunnelfilm. 

• 6mm, vikt 17g/m, brottgräns 
780kg  

• 550m/rulle, UV-stabiliserat 
 

Tunnelfilm 
Tunnelfilm till bågväxthus för professionella odlare finns i olika 
sorter och bredder. Tjockleken och uv-stabiliseringen på filmen 
påverkar dess livslängd.  
 
Ljusgenomsläppligheten påverkar temperaturen i växthuset. Då 
man inte vill få för varmt i växthuset rekommenderas runt ca 40% 
diffusion i norra Europa. Filmen är uv-stabiliserad. Tjockleken 140 
–150 micron med en garanterad livslängd på 4 år. 
 
Vi har olika bredder i lager och kan även få just er bredd 
producerad i minsta rullängd 100 m.  
 

Hålplast 
Hålplasten används för att få en tidigare skörd. Det finns 2 olika 
typer av hålplast dels den ”vanliga” dels microclimaplasten den 
"gröna plasten". Microclimaplasten är antikondens och termiskt 
behandlad vilket ger mindre variationer på temperaturen mellan 
dag och natt. 
 
Fakta om hålplasten 

• Den värmer upp mer än vad fiberduken gör men skyddar 
inte lika bra mot frost. 

• Finns med 250 eller 500 hål 

• Microclimaplasten är termiskt och antikondensbehandlad 
vilket innebär att det blir mindre temperaturvariationer. 

 
 

Reparationstejp  
Reparationstejp för tunnelfilm. Säljes i rullar om 0,1 x 33 m 



 

 

Vin Original 
Tubex vin original är ett robust hållbart vinstocksskydd som är 
utformat för att få en optimal odlingsmiljö och enkel att installera. 
Det förbättrade mikroklimatet som bildas kan ge större tillväxt 
tidigare, färre sidoskott och högre överlevnad på plantorna och 
ger även skydd mot viltskador och oavsiktliga skador vid 
mekanisk ogräsrensning.  
 

Standard 
Standard bildar ett microklimat i tuben som resulterar i en bättre 
initial etablering och en högre överlevnads nivå vilket ger en 
möjlighet till plantering av mindre träd till en lägre kostnad. 
Luftfuktigheten blir högre i tuben och gör det möjligt för växten att 
växa under torra förhållanden. Tuben skyddar även mot 
viltskador. För blåsiga förhållanden rekommenderas att 
kombituben används. 
 

Large 
Large är ett trädskydd med större diameter utformad för att ge 
yvigare plantor skydd. Large är lämpad för landskapsplanering 
med blandat plantmaterial. 
 

Vinwrap 
Tubex vinwrap har tagits fram som ett billigare alternativ för att 
skydda vinstockar för en säsong. Etableringen och tidigare tillväxt 
av plantan kommer förbättras samt skydd mot skador från djur. 
Vinwrapen kan enkelt tas bort för kontroll och beskärning av 
plantan 
 

Kombitub 
Kombituben ger ett förbättrat klimat i botten av tuben vilket 
resulterar i bättre initial etablering av trädet och har en ventilerad 
övre del med 4mm hål. Kombituben ger även skydd mot 
viltskador.  
 
 

Sentree 
Sentree är gjort av återvunnen plast och är ett träskydd med en 
maskstorlek på 25x45mm. Nätet säljs på rulle och kan enkelt 
skäras till efter önskad längd. 
 
 

Tubex, trädskydd 
Tubex designar och producerar trädskydd för att skydda och 
förbättra tillväxten för nyplanterade träd och har utformats 
speciellt för att ge rätt lösning till dina planteringsbehov inom olika 
branscher som skogsbruk, landscaping, vin och fruktodling.  
 
Vi på Marktegs har agenturen för Tubex trädskydd i Sverige och 
har i samarbete med representant från Tubex tagit fram ett 
sortiment för den Svenska marknaden.   
 

 



 

 

 

GOLF & FOTBOLLSPRODUKTER 

Vi lagerför olika produkter för täckning av fotbollsplaner och golfbanor.  
Mullvadsnät  
 
Fiberduk 
Fiberduken används för att påskynda gräset i början av säsongen samt att skydda mot 
frost.  Duken håller även kvar fuktigheten om duken är väl förankrad. 
 
VARFÖR ANVÄNDA FIBERDUK OCH VAD ÄR FIBERDUKEN BRA FÖR?  

• Skyddar gräset tidigt på säsongen mot den förrädiska nattfrosten. 

• Ett microklimat skapas under duken vilket ger en kraftigt pådrivande effekt för 
växtligheten. Detta medför mindre mekaniska skador (skador orsakade av 
maskiner eller spel) som man annars kan få tidigt på säsongen. Samt att 
vinterskador läker snabbare. 

 
Svartvit film 
Svartvit film för vintertäckning av golfgreener. 
 
Förankringslösningar 
Det behövs olika typer av förankringslösningar beroende på dess syfte samt 
materialets egenskaper och struktur. På MARKTEGS har vi många olika typer av 
lösningar som uppfyller kundernas olika krav.  
 
Konstgräs 
Konstgräs för landscaping offentliga miljöer gör att du får grönt gräs året runt. 
Skötselkostnaderna blir betydligt lägre jämfört med vanligt gräs. Vi säljer konstgräs 
från europeisk tillverkare. 
Vi har rullar i lager för omgående leverans och korta ledtider om större kvantiteter 
önskas.  
 
Insynsskydd 
Vi har olika lösningar för insynsskydd till större arrangemang som festivaler, mässor 
med mera. Hör gärna av er så försöker vi hitta en lösning som passar just era behov. 
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