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REALIZACJA OBIEKTÓW 
SZKLARNIOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE



MASZYNY I MATERIAŁY OGRODNICZE 

Debets Schalke współpracuje ściśle z DS Hortitrade, ekspertami w zakresie dostaw, instalacji 

maszyn i materiałów ogrodniczych. Obok różnych nowych produktów firma dostarcza także 

szeroki zakres używanych maszyn, materiałów i systemów uprawy. Wszystkie te elementy 

są całkowicie zregenerowane, przemierzone, przetestowane, oznakowane, starannie 

wyczyszczone i w doskonałym stanie. Na żądanie dostawca dołącza gwarancję. Innymi słowy, 

taniej ale w gwarantowanej jakości. Niezależnie od wyboru nasz klient jest zawsze pewien, że 

produkt jest w dobrym stanie technicznym!

POD KLUCZ 

Szklarnia to poważna inwestycja, którą należy realizować z odpowiednią dbałością. W czasie 

realizacji projektów “pod klucz” firma Debets Schalke odpowiada za projekt, budowę i instalacje 

techniczne, oraz wszelkie sprawy związane z realizacją projektu. Przedsiębiorczy ogrodnik 

otrzymuje w ten sposób gotową do użytku szklarnię, łącznie z posadzonymi roślinami jeśli 

tego sobie zażyczy. Dzięki temu klient od samego początku posiada pełną jasność odnośnie 

do kosztów przedsięwzięcia. Angażując Debets Schalke ogrodnicy wprowadzają do swojego 

domu profesjonalnego partnera. Partnera, który zarządza wszystkim w sposób wydajny i 

staranny, uwzględniając indywidualną sytuację klienta. Razem z Debets Schalke ogrodnicy 

mogą przeżyć radość planowania pracy, pozwalając Debets Schalke zrobić resztę!

DEBETS SCHALKE

Jako firma wyspecjalizowana w realizacji projektów szklarniowych na całym świecie, Debets 

Schalke zarządza budową i instalacją dynamicznego i multidyscyplinarnego środowiska 

uprawowego. Odpowiadamy na obecne i przyszłe potrzeby ogrodników krajowych i 

międzynarodowych poprzez dostarczanie wysokiej jakości szklarni i instalacji technicznych. 

Od czasu swojego powstania, w roku 1985, firma Debets Schalke w sposób umiejętny i staranny 

zrealizowała ponad tysiąc projektów na całym świecie.

SZKLARNIE NOWE 

Debets Schalke zapewnia klientowi najwyższą możliwą jakość, od początku do końca. Jest to 

jasne już na etapie propozycji i projektu. Firma niczego nie pozostawia przypadkowi i zapewnia 

klientowi profesjonalne doradztwo. W porozumieniu z ogrodnikami specjaliści Debets Schalke 

projektują i realizują rozwiązania szklarniowe zorientowane na przyszłość, ułatwiające uprawy 

w każdy możliwy sposób. Szklarnie spełniające najnowsze wymagania i normy środowiskowe, 

z solidnymi, w wysokiej jakości, niezawodnymi instalacjami oraz doskonałej jakości szkłem, w 

sposób zgodny z wymaganiami klienta.

SZKLARNIE UŻYWANE 

Firma Debets Schalke wyróżnia się na rynku pod względem dużego wyboru szklarni używanych. 

Do budowy tych szklarni firma wykorzystuje tylko najwyższej jakości materiały i komponenty. 

Każdy element jest regenerowany, czyszczony, sortowany i oznaczany. W razie potrzeby 

materiały i komponenty są dopasowywane do konkretnych wymagań klienta. Innymi słowy, 

nawet używane szklarnie mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb. Chociaż kosztują 

mniej są tak samo dobre jak nowe. Ponadto wszystkie szklarnie używane w pełni spełniają 

wymagania holenderskich przepisów ubezpieczeniowych.



SYSTEMY NAWADNIANIA 

Woda i nawóz to dwa główne czynniki wzrostu, dla których jakość i precyzja są niezwykle 

istotne. Z jednej strony woda musi być dobrej jakości i nie może zawierać patogenów. Z drugiej 

strony precyzyjne systemy pomiarowe i kontrolne zapewniają właściwe dozowanie nawozów. 

Debets Schalke dostarcza i instaluje wszystkie wymagane wodne systemy inżynieryjne 

wykorzystywane w obiekcie szklarniowym i w jego otoczeniu. Zbiorniki wodne, systemy 

zraszające, instalacje podłożowe i systemy zalewowe dostępne są w wielu różnych wersjach. 

Zawsze najwyższa jakość i indywidualne dopasowanie. A także to, co klienci Debets Schalke od 

nas oczekują: staranny montaż z gwarancją bezproblemowej eksploatacji.

OGRZEWANIE

Dobry układ ogrzewania pozwala ogrodnikowi zoptymalizować sterowanie klimatem szklarni 

oraz efektywniej wykorzystywać energię. Jednolity rozkład temperatury ma kluczowe znaczenie 

dla uprawy produktów wysokiej jakości. Firma Debets Schalke może dostarczyć całą instalację, 

od kotła do całej kotłowni. Możliwa jest również częściowa instalacja, w ramach rozbudowy 

istniejącej instalacji. 

EKRANOWANIE

Systemy ekranowania usprawniają sterowanie klimatem oraz poprawiają wydajność 

energetyczną szklarni. To przekłada się na zwiększenie plonów oraz znaczące obniżenie 

kosztów zużytej energii. Kolejną korzyścią jest możliwość ograniczenia niepożądanych emisji 

światła. Debets Schalke jest ekspertem w dziedzinie ekranowania i przyciemniania szklarni. 

Ogrodnik otrzymuje porady dostosowane do jego indywidualnej sytuacji, w oparciu o takie 

czynniki jak typ uprawy oraz klimat, po czym Debets Schalke zapewnia profesjonalny montaż, 

testy i przekazanie do eksploatacji ekranu energetycznego lub przyciemniającego.

SYSTEMY ENERGI I  SŁONECZNEJ 

Zrównoważona energia jest przyszłością. Dotyczy to także branży ogrodniczej. Na skutek 

szybkiego postępu technologicznego energia słoneczna stała się jedną z sił napędowych branży 

energetyki zrównoważonej. Bazując na swojej wiedzy na temat konstrukcji szklarniowych 

firma Debets Schalke opracowała system, który umożliwia generowanie zrównoważonej 

energii słonecznej w prosty i ekonomiczny sposób, zintegrowany z operacjami ogrodniczymi. 

Szklarnie firmy Debets Schalke ze zintegrowanymi w dachu panelami słonecznymi okazały się 

w codziennej praktyce być doskonałymi nośnikami paneli słonecznych. Taka konstrukcja jest 

naturalnie projektowana zgodnie z kryteriami zapewnienia najlepszej jakości oraz wysokiego 

zwrotu z inwestycji.

AUTOMATYKA

W skład automatyki wchodzą wszystkie urządzenia wykorzystywane do sterowania lub 

regulowania instalacji technicznych wewnątrz szklarni. Dobre zasilanie w energię elektryczną 

ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji. Wszystkie 

instalacje powinny więc być optymalnie skoordynowane dla uzyskania odpowiednich 

poziomów produkcji i jakości. Debets Schalke zna najnowsze osiągnięcia oraz najnowsze 

systemy technologiczne. W razie potrzeby firma może dostarczyć wszystkie niezbędne 

instalacje - od automatyki sterowania klimatem do systemów oświetlenia. 



Debets Schalke - ekspert w dziedzinie obiektów 
szklarniowych real izowanych na całym świecie. Więcej 

informacj i można uzyskać kontaktując się z nami 
bezpośrednio. Zobaczysz i uwierzysz! 
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