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Elastico – innowacja  
w mocowaniu drzew owocowych!
Nowy sezon – nowa jakość w podwiązywaniu 
roślin od ROSY! Producent wprowadził 
właśnie wyjątkowy produkt o unikalnych
na polskim rynku właściwościach! 

Firma ROSA z Hipolitowa od lat jest liderem 
w produkcji wężyków do podwiązywania roślin 
stosowanych w sadownictwie i szkółkarstwie. 
Szeroki asortyment produktów oraz ich nie-
zmienna wysoka jakość sprawiają, że z roku 
na rok rośnie liczba zadowolonych sadowników 
i szkółkarzy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów firma wprowadziła do swojej oferty 
innowacyjny i unikalny na polskim rynku wężyk 
ELASTICO, który jest dostępny w dwóch gru-
bościach – do zastosowania w sadownictwie 
i szkółkarstwie. 

A czym ELASTICO przewyższa inne dostępne 
na rynku wężyki? 
Przede wszystkim bardzo wysoką wydajnością. 
Jeden motek 0,8 kg wężyka sadowniczego to aż 
około 400 wiązań! Z kolei wydajność ELASTICO 
idzie w parze z jego wyjątkową elastycznoś-
cią, a to pozwala na dużą oszczędność metrów 
wężyka – produkt wiążemy bez pozostawiania 
luzu przy kołku, rośnie razem z drzewkiem. 
Wspomniana elastyczność jest zachowana 
mimo zmiennych warunków atmosferycznych 
i upływu lat. Co niezwykle istotne, ELASTICO 
niemal w ogóle nie sztywnieje na mrozie! Mo-
żemy więc wiązać nim z powodzeniem również 
w niskiej temperaturze. 

Tylko 15 cm na jedno wiązanie  
i 10 lat trwałości!
Należy podkreślić, że sposób wiązania wężykiem 
ELASTICO różni się od sposobu wiązania innymi 
wężykami – na jedną pętlę mocującą potrzebne 
jest jedynie około 15 cm produktu, który przed 
zawiązaniem należy rozciągnąć do 30-40 cm 
(szczegółowa instrukcja wiązania znajduje się na 
metce). Trwałość wężyka producent oszacował 
na około 10 lat. 

Dla zapewnienia wygody stosujących, pro-
dukt jest dostępny w opakowaniach 0,8 kg, z któ-
rych wężyk wyciąga się od środka zwoju. Taki 
sposób zwijania eliminuje problem plątania, a co 
za tym idzie, pozwala zaoszczędzić zarówno 
czas, jak i sam wężyk. Co ważne, wężyk za-
chowuje okrągły kształt, nawet w wewnętrznych 
nawojach motka.

Wężyk bez PVC – jeszcze lepsza wytrzymałość 
na warunki atmosferyczne
Istotnym jest fakt, że nowy produkt ROSY nie 
ma w swoim składzie PVC! To także nadaje mu 
unikalności na tle innych, dostępnych na polskim 
i europejskim runku, wężyków. Z kolei z uwa-
gi na wyjątkowość zastosowanego materiału,  
ELASTICO wykazuje zdecydowanie lepszą, niż 
wężyki z PVC, wytrzymałość na warunki atmo-
sferyczne i promieniowanie UV. 

Wężyk przetestowany przez polskich 
sadowników w kampanii FB.

Wyjątkowość potwierdzają polscy sadownicy, 
którzy w minionym roku testowali ELASTICO 
w swoich sadach. Jak się okazało:

• 100% zauważyło większą wydajność 
wężyka ELASTICO w porównaniu do 
wężyka PREMIUM;

• 85% zauważyło większą łatwość w wią-
zaniu wężykiem ELASTICO;

• 85% oceniło jako lepsze lub zdecy-
dowanie lepsze zaciśnięcie supła 
wężyka ELASTICO w porównaniu do 
PREMIUM;

• 77% wykazało zainteresowanie zaku-
pem wężyka ELASTICO.

Elastico wybrany przez Rajpol sp z o.o.
Nie ulega wątpliwości, że ELASTICO bardzo 
szybko zyskał uznanie wielu klientów ROSY. Ten 
wężyk na nadchodzący sezon wybrała też jedna 
z najnowocześniejszych i największych Organizacji 
Producentów Owoców w Polsce – Rajpol Sp. z o.o. 

Wężyk Elastico będzie prezentowany przez 
producenta na targach TSW (9 i 10 stycznia), a już 
od lutego będzie dostępny w na półkach najlepiej 
zaopatrzonych sklepów sadowniczych.

Poniżej opinie Sadowników, którzy testowali wężyk:
Idealne rozwiązanie do nowoczesnych sadów. Zwiększenie wydajności pracy oraz bardzo cennego 
czasu. ELASTICO jest najlepszym rozwiązaniem na rynku wężyków do produkcji sadowniczej – K. Ś.
Wężyk ELASTICO spisuje się o wiele lepiej od PREMIUM, jest bardziej elastyczny, co wpływa na jego 
wydajność. Jest również wygodniejszy w wiązaniu, wydaje mi się, że może także przyspieszyć prace 
związane z podwiązywaniem drzewek – M. W.
Bardzo wygodnie wiąże się wężykiem ELASTICO (…). Idealny do wiązania młodych drzew w sadzie, 
gdzie nie potrzeba dużej siły przy przyciąganiu gałęzi do palika. W starszych nasadzeniach PREMIUM 
spisuje się super, bo wiadomo, potrzeba dużej wytrzymałości. Jestem pod wrażeniem wężyka ELASTICO,  
że nawet po dużym rozciągnięciu wraca do poprzedniej długości, jest bardzo wydajny – M. W.
Wężyk naprawdę bardzo elastyczny, nazwa mówi sama za siebie. Wiązanie supła lepsze niż w porównaniu 
z wężykiem PREMIUM. Co produkt to lepszy! Sam już nie wiem, który kupować na następny rok – R. H.
Dokładnie takiego wężyka potrzeba do wiązania roślin. Supeł jest ściśle zaciśnięty bez użycia nadmier-
nej siły. Do tego jest bardzo ekonomiczny i można nim zawiązać więcej drzewek. Jego sprężystość 
w przyszłości sprawi, że wężyk nie będzie się wżynał w drzewko – P. M.
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