
WWW.DEBETSSCHALKE.COM

TURN-KEY GREENHOUSE PROJECTS
AROUND THE GLOBE



TURN-KEY

Een kas is een grote investering, die met zorg gebouwd dient te worden. Met een turn-key 

project neemt Debets Schalke het ontwerp, de bouw, de installaties en alle bijkomende zaken 

tot de oplevering op zich. De teler krijgt dus een kant-en-klare kas, indien gewenst zelfs met 

de teelt erin. Daardoor is er vanaf het begin direct helderheid over de totaalprijs. Met Debets 

Schalke haalt de teler een ervaren en professionele partner in huis. Een professional die alles 

efficiënt en adequaat afstemt op de individuele omstandigheden van de klant. Bij Debets 

Schalke ervaart de teler het plezier van voorbereiden en ontzorgen!

DEBETS SCHALKE

Als specialist op het gebied van mondiale turn-key kassenbouwprojecten zorgt Debets 

Schalke voor de bouw en installatie van een dynamische en multidisciplinaire teeltomgeving. 

Met hoogwaardige kassen en installaties voor een scherpe prijs beantwoordt Debets 

Schalke de huidige en toekomstige wensen van zowel nationale als internationale telers. 

Sinds de oprichting in 1985 heeft Debets Schalke wereldwijd al meer dan duizend deel- en 

totaalprojecten vakkundig en zorgvuldig uitgevoerd.

NIEUWE KASSEN

Bij Debets Schalke  is de klant van begin tot eind verzekerd van de hoogste kwaliteit. Dit is al 

merkbaar in de offerte- en ontwerpfase. Daar laten zij niets aan het toeval over en voorzien 

zij de klant van een professioneel advies. Samen met de teler ontwerpen en bouwen de 

specialisten van Debets Schalke toekomstgerichte kasoplossingen die ertoe bijdragen dat de 

teelt op alle mogelijke wijze wordt gefaciliteerd. Een kas, die voldoet aan de laatste normen en 

milieueisen met solide profielen, hoogwaardige systemen, betrouwbare installaties en glas van 

perfecte kwaliteit en dat alles geïntegreerd met de wensen van de klant.

GEBRUIKTE KASSEN & KASSENSLOOP

Debets Schalke onderscheidt zich door het ruime aanbod in gebruikte kassen. Daarbij 

wordt alleen met eersteklas materialen en onderdelen gewerkt. Stuk voor stuk gereviseerd, 

schoongemaakt, gesorteerd en gelabeld. Zo nodig passen zij deze aan de specifieke wensen 

aan. Een gebruikte kas kan dus ook perfect op maat worden gemaakt. Minder kostbaar, maar 

absoluut gelijkwaardig aan een nieuwe kas. Ook bij het slopen van kassen vindt u factoren 

als kwaliteit en snelheid terug. Deskundige teams demonteren de opstanden en scheiden en 

sorteren alle materialen zorgvuldig. Olietanks, eterniet, asbest en andere milieuonvriendelijke 

stoffen voeren zij strikt volgens de regels af. Dankzij modern materieel en een zeer nauwkeurige 

werkwijze, leveren zij uw perceel keurig volgens planning op. 

TUINBOUWMATERIALEN EN -MACHINES

Debets Schalke werkt nauw samen met DS Hortitrade. DS Hortitrade is expert in het leveren 

en installeren van tuinbouwmachines en -materialen. Naast diverse nieuwe producten, 

bieden zij ook een ruime keuze in gebruikte machines, materialen en teeltsystemen aan. Alles 

compleet gerenoveerd, doorgemeten, getest, gelabeld, keurig schoongemaakt en dus perfect 

in orde. En waar dat is vereist, uiteraard met garantie geleverd. Oftewel: minder kostbaar, maar 

toch gegarandeerd in orde. Welke keus de klant ook maakt, ze is altijd verzekerd van een 

goedwerkend product!



WATERTECHNIEK

Water en bemesting zijn twee teeltfactoren waarbij kwaliteit en precisie van groot belang 

zijn. Enerzijds moet het water in goede conditie zijn en mag het geen ziektekiemen bevatten. 

Anderzijds zorgen nauwkeurige meet- en regelsystemen voor een juiste dosering van het 

gewas. Debets Schalke levert en installeert alle benodigde watertechniek voor in en rond 

de kas. Waterbassins, beregeningsinstallaties, substraatinstallaties en eb- en vloedsystemen 

zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Altijd eersteklas maatwerk. En zoals de klanten 

van Debets Schalke gewend zijn: zorgvuldig aangelegd en met garantie op probleemloos 

functioneren.

VERWARMING

Met een goede verwarmingsinstallatie kan een teler het klimaat in het warenhuis optimaal 

controleren, maar ook efficiënt met energie omgaan. Een gelijkmatige temperatuurverdeling 

is cruciaal voor het kweken of telen van een optimaal kwalitatief product. Debets Schalke kan 

de gehele installatie verzorgen.  Compleet van de ketel tot en met de bouw van het ketelhuis. 

Of gedeeltelijk in aansluiting op een bestaande situatie. 

SCHERMING

Scherminginstallaties maken het klimaat en het energieverbruik in de kas nog beter beheersbaar. 

Dat betekent meer rendement en tegelijkertijd een forse besparing op de energiekosten. Plus 

de mogelijkheid om ongewenste uitstoot van groeilicht te beperken. Debets Schalke heeft 

veel expertise op het gebied van scherming en verduistering. Afhankelijk van onder meer teelt 

en klimaat, krijgt de teler een advies op maat. Debets Schalke zorgt er vervolgens voor dat het 

energie- of verduisteringsscherm vakkundig wordt geïnstalleerd, getest en in gebruik gesteld 

wordt.

SOLAR SYSTEMEN

Duurzame energie is de toekomst. Ook in de tuinbouw. Door de razendsnelle ontwikkeling in 

technologie is zonne-energie een van de drijvende krachten voor duurzame energie. Debets 

Schalke heeft met zijn kennis in de kassenbouw een systeem ontwikkeld om zonne-energie 

eenvoudig, kostenefficiënt en geïntegreerd met de tuinbouw, duurzaam op te wekken. De 

Debets Schalke kassen met een geoptimaliseerd kasdek voor het opwekken van zonne-energie 

bewijzen zich namelijk dagelijks als uitstekende drager van zonnepanelen. De constructie 

wordt uiteraard geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitseisen en zijn de basis voor een 

´high return on investment´.

AUTOMATISERING

De automatisering omvat alle apparatuur waarmee de installaties in de kas worden aangestuurd 

of geregeld.  Allereerst is een zorgeloze elektrische energievoorziening essentieel om alle 

installaties te laten functioneren.  Vervolgens moeten alle installaties optimaal op elkaar 

worden afgestemd om het juiste productie- en kwaliteitsniveau te realiseren. Debets Schalke 

is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de nieuwste systemen en levert desgewenst 

het gehele pakket aan benodigde voorzieningen. Van de automatische klimaatregeling tot en 

met de belichtingsinstallatie. 
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