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VA Grow CO2: behouden van CO2 in de kas

Twee experts in luchtdistributie en luchtbehandeling combineren hun krachten 

en zorgen zo voor een optimaal klimaat, het hele jaar rond. Met de nieuwste 

innovatie op het behouden van CO2, behalen we hierbij ook een flinke 

energiebesparing.

365 dagen per jaar teeltgarantie, 24/7, inclusief het 
behouden van de CO2 in de kas. 

Met de VA Grow CO2.

www.orangeclimate.com
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Innovatieve VA Grow CO2

Telers willen graag de volledige controle over hun 
groeiklimaat hebben. Dagelijks zijn ze bezig met het 
najagen van een optimale mix van de gewenste 
temperatuur, luchtvochtigheid, licht, nutriënten en 
CO2 voor het creëren van een optimaal klimaat voor 
optimale productie. Onze bedrijven bieden dé oplossing 
en creëren het perfecte groeiklimaat ongeacht de kas of 
klimatologische omstandigheden. De VA Grow CO2 is 
voor dit doel van de grond af aan ontwikkeld en tot een 
onderscheidende innovatie in de markt geworden: een 
uniek luchtmengsysteem voor actieve recirculatie met 
behoud van CO2.

CO2 behouden in de kas
De VA Grow CO2 creërt een optimaal, stabiel 
temperatuur- en vochtigheidsbereik voor het kweken van 
een optimaal rendement. Vanwege de mogelijkheid om 
CO2 te behouden en warmteterugwinning met meer dan 
90% efficiëntie toe te passen, zal dit leiden tot:
• 365 dagen per jaar teeltgarantie
• Enorme energiebesparing
• Minder extra CO2 benodigd
• Kleppen gesloten houden om CO2 in de kas te 

houden
• Insecten buiten de kas houden
• Optimaal stukje techniek voor Het Nieuwe Telen

Gepatenteerde luchtverdeling
Door het toepassen van de gepantenteerde GrowAir 
luchtverdeelslangen zorgen gelijkertijd voor een 
homogene horizontale en verticale verdeling van de 
CO2, temperatuur en luchtvochtigheid. Zowel langs de 
plant en door het gewas, waardoor er nog makkelijker 
optimale condities ontstaan voor maximale CO2 opname, 
en dus optimale groei.

Klaar voor de toekomst
The VA Grow CO2 is de eerste oplossing ter wereld die 
CO2 in de kas bewaart voor optimale groei. Het zorgt 

voor een flinke energiebesparing en CO2 besparing. 
Hiermee houdt het rekening met de huidige maar ook 
zeker de toekomstige uitdagingen van de 
tuinbouwmarkt. Omdat de kosten voor een luchtsysteem 
en luchtverdeelslangen toch gemaakt moeten worden, is 
de extra investering hiervoor minimaal en in enkele 
maanden tot jaren al terugverdient. Energiebesparing op 
de lange termijn en het continu verbeteren van het 
groeiklimaat in de kas, zouden genoeg redenen moeten 
zijn om deze innovatie centraal te zetten.
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Orange Climate 
Albert Einsteinweg 10

5151DL Drunen

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


