
WWW.DEBETSSCHALKE.COM

KULCSRAKÉSZ ÜVEGHÁZI PROJEKTEK 
A VILÁG MINDEN TÁJÁN 



KERTÉSZETI GÉPEK ÉS ANYAGOK 

A Debets Schalke szorosan együttműködik a DS Hortitrade-del, amely a kertészeti gépek és 

anyagok szállításának és üzembe helyezésének a szakértője. Az új termékek mellett a vállalat 

használt gépek, anyagok és művelési rendszerek széles skáláját is szállítja. Minden teljes körűen 

felújítva, kimérve, tesztelve, megcímkézve és tökéletesen tisztán, így kitűnő állapotban kerül 

a piacra. Kérésre garanciát is biztosítunk. Más szóval ez olcsóbb, mégis garantáltan jó állapotú 

termékeket jelent. Akárhogyan is dönt a vevő, mindig biztos lehet abban, hogy jó üzemi 

állapotban lévő terméket kap!

KULCSRAKÉSZ

Egy üvegház komoly beruházás, amelyet gondosan kell kivitelezni. A kulcsrakész projektekben 

a Debets Schalke felelősséget vállal a tervezésért, a kivitelezésért, a műszaki berendezésekért 

és minden, a projekt lebonyolításához kapcsolódó tevékenységért. Így a vállalkozó termesztő 

használatra kész üvegházat kap, amelybe igény esetén már a növények is be vannak ültetve. 

Így a vevő már a kezdetektől fogva pontos ismeretekkel rendelkezik az összköltségről. A Debets 

Schalke jóvoltából egy tapasztalt és professzionális partner érkezik a termesztőkhöz. Egy olyan 

szakértő, amely mindent hatékonyan és nagy alapossággal felügyel, figyelembe véve a vevő 

egyedi körülményeit is. A Debets Schalke vállalattal a termesztő átélheti a munkatervezés 

örömét, de minden mást rábízhat a Debets Schalke vállalatra!

DEBETS SCHALKE

A globális kulcsrakész üvegházi projektek szakértőjeként a Debets Schalke dinamikus, több 

szakterületre kiterjedő művelési környezetek kivitelezésével és üzembe helyezésével foglalkozik. 

E tevékenysége során kiváló minőségű üvegházak és műszaki berendezések szállításával elégíti 

ki a belföldi és nemzetközi termesztők jelenlegi és jövőbeli igényeit. 1985-ös megalapítása 

óta a Debets Schalke már több mint ezer projektet hajtott végre nagy szakértelemmel és 

gondossággal.

ÚJ ÜVEGHÁZAK 

A Debets Schalke a projektek elejétől a végéig szavatolja vevői számára a kiváló minőséget. Ez 

már az ajánlattételi és tervezési szakaszban megmutatkozik. Semmit sem bízunk a véletlenre, 

és a vállalat szaktanácsadást is végez vevői részére. A Debets Schalke szakértői a termesztővel 

konzultálva a jövőbeli követelményeket is szem előtt tartó üvegházakat terveznek és építenek, 

amelyek minden lehetséges módon hozzájárulnak a sikeres termesztéshez. Olyan üvegházakat, 

amelyek a legújabb szabványok előírásait és a környezetvédelmi követelményeket is teljesítik, 

masszív, minőségi rendszereket, megbízható berendezéseket és tökéletes minőségű üveget – 

és mindezt a vevői igényekhez igazítva.

HASZNÁLT ÜVEGHÁZAK 

A Debets Schalke vállalatot a használt üvegházak széles választéka különbözteti meg 

versenytársaitól a piacon. Az üvegházak kizárólag első osztályú anyagok és összetevők 

felhasználásával készülnek. A vállalatnál minden egyes elemet felújítunk, megtisztítunk, 

szortírozunk, és megcímkézünk. Szükség esetén az anyagokat és összetevőket úgy módosítjuk, 

hogy megfeleljenek a speciális vevői igényeknek. Úgy is mondhatnánk, hogy egy használt 

üvegház is testre szabható. Ez olcsóbb, mégis minden ízében ugyanolyan jó megoldást 

eredményez, mint egy új üvegház. Ezenkívül valamennyi használt üvegház teljesít minden 

holland biztosítási előírást.



VÍZTECHNIKA

A víz és a műtrágya két olyan növekedési tényező, amelyeknek a minősége és pontos adagolása 

kulcsfontosságú. Először is a víz legyen jó állapotban, és ne tartalmazzon kórokozókat. Másfelől 

a pontos mérési és vezérlő rendszerek biztosítják a tápanyagok megfelelő adagolását. A Debets 

Schalke vállalattól minden szükséges víztechnikai rendszer megrendelhető az üvegházban és 

a körül. Vízmedencék, sprinklerrendszerek, altalaji rendszerek, ár-apály rendszerek egyaránt 

elérhetőek különböző változatokban. Mindig első osztályú és testre szabott. És még valami, 

amire a Debets Schalke vevői mindig számíthatnak: gondos üzembe helyezés a problémamentes 

működtetés garanciájával.

FŰTÉS

Egy jó fűtési rendszer segítségével a termesztők optimálisan tudják vezérelni az üvegház 

klímáját, és hatékonnyá tudják tenni energiafelhasználásukat. Az egységes hőeloszlás 

létfontosságú a minőségi műveléshez és termesztéshez. A Debets Schalke a teljes rendszer 

kivitelezését elvégzi, a kazántól a kazánház megépítéséig. A meglévő berendezések kiegészítése 

is felmerülhet megoldásként. 

ÁRNYÉKOLÁS

Az árnyékoló rendszerek javítják az üvegház klímaszabályozását és energiahatékonyságát. Ez 

magasabb hozamhoz és jelentős energiaköltség-megtakarításhoz vezet. További előnyük a 

nem kívánatos fénykibocsátás csökkentése. A Debets Schalke az üvegházak árnyékolásának 

és sötétítésének szakértője. A termesztő testre szabott tanácsokat kap olyan tényezők alapján, 

mint a termény típusa vagy az éghajlat, majd a Debets Schalke gondoskodik az energia- vagy 

sötétítőernyő szakszerű felszereléséről, teszteléséről és üzembe helyezéséről.

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK 

A fenntartható energiáé a jövő. Ez a kertészeti ágazatban is igaz. A gyors technológiai fejlődés 

eredményeképpen a fenntartható energiák mozgatórugója napjainkban a napenergia. Az 

üvegházak építésében szerzett ismeretei alapján a Debets Schalke kidolgozott egy olyan 

rendszert, amellyel egyszerűen, költséghatékonyan és a kertészeti műveletekbe integrálva 

állítható elő a fenntartható napenergia. A Debets Schalke napenergia előállítására alkalmas, 

integrált napkollektoros tetővel ellátott üvegházai nap mint nap a szolár panelek ideális 

hordozófelületeinek bizonyulnak. A szerkezetet természetesen a legszigorúbb minőségi 

követelmények szerint állítják elő, így az képezi a magas megtérülés alapját.

AUTOMATIZÁLÁS

Az automatika olyan berendezéseket ölel fel, amelyek az üvegházon belüli műszaki 

berendezéseket irányítják vagy szabályozzák. A megfelelő elektromos tápellátás kulcsfontosságú 

ahhoz, hogy minden berendezés megfelelően működjön. Ezenkívül a berendezéseket pontosan 

össze kell hangolni a megfelelő termelési és minőségi szint eléréséhez. A Debets Schalke jól 

ismeri legújabb fejlesztéseket és rendszereket. Igény esetén minden szükséges eszközt biztosít 

az automatikus klímaszabályozástól a világítási rendszerekig. 



Debets Schalke, az üvegházi projektek 
szakértö je vi lágszerte. További információkért vegye fel 

velünk a kapcsolatot.  Hiszem, ha látom! 
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