
Maak kennis met Orange Climate Agri & KE-GrowAir
Orange Climate Agri

365 dagen per jaar teeltgarantie

Ongeacht locatie van de kas of de klimatalogische omstandigheden, zorgen we 

voor een optimaal groeiklimaat: 365 dagen per jaar, 24/7. Als teler weet je 

welke combinatie van onder andere substraat, uitgangsmaterialen, nutriënten, 

licht, lucht, vochtigheid en CO2 zorgt voor de beste resultaten. Wij bieden je de 

mogelijkheid om volledige controle te houden over de klimaatcondities en 

tegelijk flink te besparen op het energieverbruik.

www.orangeclimate.com
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GrowAir & Orange Climate Agri: 
365 d/p/j een optimaal klimaat
Expert in luchtdistributie (KE-GrowAir) en expert in 
luchtbehandeling (Orange Climate) combineren hun 
krachten en zorgen zo voor een optimaal klimaat. Het 
bundelen van onze kennis zorgt ervoor dat wij de 
gewenste specifieke groeicondities in uw kas kunnen 
leveren, ongeacht de kaslocatie of klimatologische 
omstandigheden. Een maatwerk oplossing die zorgt voor 
365 dagen per jaar teeltgarantie inclusief een flinke 
energiebesparing.

Een goede kas met technische installatie is geen 
garantie voor een optimale teeltproductie 365 dagen per 
jaar. Lucht een kas in brengen kan iedereen, maar de 
gewenste luchtcondities creëren, behouden en 
homogeen verdelen is waar wij ons in onderscheiden. 
Omdat onze gezamelijke kennis elkaar versterkt, zijn wij 
in staat om installaties te leveren die op iedere locatie 
van de wereld een optimaal binnenklimaat leveren. Het 
gehele jaar door. 24/7.

Wij leveren daarnaast de volgende 
voordelen:
• Flinke energiebesparing
• Vochtproblemen beperken of geheel elimineren
• Behouden van CO2

• Warmteteruggewinning met minimaal 90% rendement
• Ontvochtiging van de kaslucht zonder mechanische 

koeling
• Één installatie voor diverse operatie modes
• Homogene verdeling van de lucht
• Langer gesloten houden van de beluchtingsramen
• Langer gesloten houden van het lichtscherm
• Teeltgarantie het gehele jaar door
          • Verbeter het microklimaat rond de plant
          • Vermindering van de ziektedruk            
          • Productieverhoging gewas
          • Sterker gewas
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GrowAir

GrowAir biedt expertise in homogene luchtoplossingen. 
Met ons gepatenteerde gatenontwerp zorgen we voor 
een uniforme luchttoevoer over de volledige lengte van 
het kanaal. geen verlies van luchtsnelheid, houd de 
temperatuur en vochtbehoud over de gehele kas 
hetzelfde en beperk de temperatuurverschillen in de 
hoogte tot een minimum.

Orange Climate Agri

Orange Climate combineert 200 jaar expertise in 
luchtbehandeling, creëren specifieke klimaten op basis 
van de gewenste specificaties van de eindgebruiker. De 
teler houdt de controle over het binnenklimaat, zonder 
invloed van klimatologische omstandigheden.

Gezamelijjk leveren we een optimaal groeiklimaat, 
ongeacht de locatie van de kas. Heeft u te maken met 
een droog en vochtig buitenklimaat? Of juist warm en 
vochtig klimaat? Misschien zijn er extreme verschillen 
tussen dag- en nacht? Gezamelijk creëren we het beste 
klimaat, wat rekening houd met onder andere:
• De gewenste temperatuur en luchtvochtigheid in de 

kas
• De uitgangscondities van het gewas in de kas
• De stand van de kas en de hoeveelheid zon instraling
• Klimatologische omstandigheden buiten de kas, 

gedurende het jaar
• Locatie van de kas zelf

Als losse organisaties bieden GrowAir en Orange 
Climate Agri goede producten welke op zichzelf al 
zorgen voor een beter klimaat en energiebesparing. 
Echter onze unieke samenwerking biedt voor u de 
mogelijkhied om een optimaal groeiklimaat te realiseren 
365 dagen per jaar, volledige controle te houden over de 
klimaatcondities en flink te besparen energieverbruik.
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Orange Climate Agri
Albert Einsteinweg 10

5151DL Drunen

T +31 416-672 200
E info@orangeclimate.com


