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EEN OPTIMAAL GROEIKLIMAAT, ONGEACHT LOCATIE EN KLIMATOLOGISCHE
OMSTANDIGHEDEN. MET GROWAIR EN ORANGE CLIMATE AGRI.

Iedereen kan muziek maken, maar om echte hits te scoren moet je aan
diverse knoppen draaien. Een goede kweker is als een goede DJ: precies weten
welke combinatie van onder andere substraat, uitgangsmaterialen,
nutriënten, licht, lucht, vochtigheid en CO2 zorgt voor de beste resultaten. Een
kas wordt overal ter wereld neergezet om een beschermd klimaat te creëren.
Met LED verlichting creëer je 24-7 ‘daglicht’, maar velen vergeten de
veranderende invloeden van buitenaf. Een goed mechanische ventilatie- en
circulatiesysteem geeft je als kweker volledige controle over het binnenklimaat
om je gewas optimaal te laten groeien.

Telers en kassenbouwers vergeten dat concessies doen met betrekking tot een optimaal

homogeen klimaat tegenwoordig niet meer nodig is. Als je direct kiest voor een goed

mechanische ventilatie- en circulatiesysteem zijn er geen ‘extra technologieën of systemen’

nodig. Het binnenbrengen van lucht is de helft van het werk. Het goed verdelen van de lucht

maakt juist het verschil. Door te kijken naar het gewenste klimaat weten experts de juiste

maatwerk oplossingen te bieden.

Zo ook GrowAir en Orange Climate Agri. Experts in

luchtdistributie en luchtbehandeling combineren hun

krachten en zorgen zo voor een optimaal klimaat, het

hele jaar rond. Met de nieuwste innovaties behalen ze

hierbij ook een flinke energiebesparing. De gepatenteerde luchtverdeelslangen van GrowAir

verbruiken 3-5% minder energie dan dubbele slangen. De luchtbehandelingskast met
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Onder de naam Orange Climate Agri bieden wij, samen met KE-
GrowAir, diverse oplossingen voor de tuinbouwmarkt.



warmteterugwinning (>90% rendement) en CO2 behoud, zorgt daarnaast voor een flinke

energiereductie. 

Ongeacht de productielocatie (semi gesloten, gesloten,

van glas, vertical farm zonder natuurlijk daglicht of

anders) en de fysieke locatie van de kas (en de daarbij

horende klimatologische omstandigheden), zorgt de

samenwerking van GrowAir en Orange Climate Agri voor

de mogelijkheid en kennis om alle knoppen te

gebruiken. En zo de wereldwijde hits te scoren (lees:

resultaatverbetering teelt + energiebesparing te

behalen). 

Meer informatie via www.ke-growair.nl of bezoek onze stand op 08.126 tijdens de Greentech.

Alvast gratis aanmelden voor een beursbezoek? Klik hier.

http://www.ke-growair.nl
https://registration.n200.com/survey/0rz1760oi2gdt?actioncode=NTWO000537HPQ&partner-contact=0q1rgwlqwgin9&partner-invite=2caxn5m0s7yp3
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