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DÜNYA GENELINDE ANAHTAR 
TESLIMI SERA PROJELER I



BAHÇEC İL İK MAK İNELER İ  VE MATERYALLER İ 

Debets Schalke, bahçecilik makineleri ve materyallerinin tedariki ve kurulumu konusunda 

uzman olan DS Hortitrade ile yakın bir çalışma sürdürür. Birçok yeni ürünün yanı sıra şirket, 

geniş yelpazeye sahip kullanılmış makineler, materyaller ve yetiştirme sistemleri de tedarik 

eder. Her şey tamamen yenilenmiş, ölçülmüş, test edilmiş, etiketlenmiş, mükemmel şekilde 

temizlenmiştir ve bu nedenle de harika durumdadırlar. Ve istenmesi durumunda bir garanti 

ile birlikte tedarik edilirler. Bir başka deyişle daha az pahalı fakat iyi durumda olma garantisine 

sahiptir. Seçimden bağımsız olarak müşteri her zaman için ürünün iyi bir çalışma durumunda 

olduğundan emin olur!

ANAHTAR TESL İM İ 

Sera, özen gösterilerek inşa edilmesi gereken büyük bir yatırımdır. Anahtar teslimi bir projede 

Debets Schalke tasarımdan, inşadan, teknik kurulumlardan ve projenin teslimatı ile ilişkili olan 

her şeyden sorumludur. Bu sayede girişimci yetiştiriciler, istendiği taktirde ekinler halihazırda 

ekili olacak şekilde kullanıma hazır bir sera teslim alırlar. Bu, başlangıçtan itibaren toplam 

maliyete ilişkin netlik sağlar. Yetiştiriciler Debets Schalke ile çalışarak, şirketlerine deneyimli 

ve uzman bir ortak getirirler. Müşterinin bireysel koşullarını göz önünde bulundurarak her şeyi 

etkili ve titiz bir şekilde yöneten bir uzman. Yetiştirici, Debets Schalke ile planlama işinin ve geri 

kalan işlerle Debets Schalke’nin ilgilenmesinin keyfini çıkarabilir!

DEBETS SCHALKE

Küresel anahtar teslimi sera projelerinden uzmanlaşmış bir şirket olarak Debets Schalke, 

dinamik ve multidisipliner yetiştirme ortamı inşasını ve kurulumunu yönetir. Bu şekilde yüksek 

kalitedeki seralar ve teknik kurulumlar tedarik ederek uluslararası yetiştiricilerin yanı sıra ulusal 

yetiştiricilerin günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlarına yanıt verir. 1985 yılında kurulduğundan 

beri Debets Schalke, dünya genelinde binin üzerinde projeyi becerikli ve dikkatli bir şekilde 

kurmuştur.

YEN İ SERALAR 

Debets Schalke, başlangıçtan sonuna kadar müşteriye olası en yüksek kaliteyi sunma 

garantisini verir. Bu, teklif ve tasarım aşamalarından itibaren açıktır. Hiçbir şey şansa bırakılmaz 

ve şirket, müşteriye uzman bir danışmanlık sağlar. Debets Schalke’nin uzmanları yetiştiriciye 

danışarak ekin yetiştiriciliğini mümkün olan her yolla kolaylaştıran gelecek odaklı sera 

çözümleri tasarlamakta ve inşa etmektedirler. Tümü müşteri gerekliliklerini yansıtan sağlam, 

yüksek kalitedeki sistemler, güvenilir kurulumlar ve mükemmel kalitedeki cam ile en güncel 

standartları ve çevresel gereklilikleri karşılayan bir sera.

KULLANILMIŞ  SERALAR 

Debets Schalke, geniş yelpazedeki kullanılmış seralarına dayalı olarak kendisini piyasada 

farklı kılar. Bu seraları inşa etmek için yalnızca birinci sınıf materyaller ve bileşenler kullanılır. 

Her bir öğe yenilenir, temizlenir, sıralanır ve etiketlenir. Gerekmesi durumunda materyaller 

ve bileşenler, müşterinin özel gerekliliklerini karşılamak adına ayarlanırlar. Bir başka deyişle 

kullanılmış bir sera da özel üretim olabilir. Daha az pahalıdır fakat her bir parçası yeni bir sera 

kadar iyidir. Ayrıca kullanılmış tüm seralar, Hollanda sigorta gereklilikleri ile tam uyum içindedir.



SU TEKNOLOJ İS İ 

Su ve gübre, kalite ve doğruluğun hayati öneme sahip olduğu iki yetiştirme faktörüdür. Bir 

yandan suyun iyi bir durumda olması ve hiçbir patojen içermemesi gerekir. Diğer bir yandan 

ise, doğru ölçüm ve kontrol sistemleri ekinlerin gerekli şekilde dozlanmasını sağlarlar. Debets 

Schalke sera içinde ve çevresinde gerekli tüm su mühendisliği sistemlerini tedarik eder ve 

kurar. Değişik versiyonlarda su havuzları, sulama sistemleri, substrat kurulumları ve değişken 

akış sistemleri mevcuttur. Her zaman için birinci sınıf ve özel üretim. Ve Debets Schalke’nin 

müşterilerinin beklenti içinde oldukları bir diğer şey de: sorunsuz çalıştırma garantisiyle dikkatli 

bir kurulumdur.

IS ITMA

İyi bir ısıtma sistemi, yetiştiricinin enerjiyi verimli bir şekilde kullanmasını sağlamanın yanı 

sıra seradaki iklimi optimum şekilde kontrol etmesini de sağlar. Eşit bir sıcaklık dağıtımı, 

yüksek kalitedeki bir ürünü yetiştirmek veya büyütmek için hayati önem taşır. Debets Schalke, 

kazandan kazan dairesinin inşasına kadar uzanan bir aralıkta tüm kurulumu sunabilir. Mevcut 

kuruluma bir ek olarak kısmi kurulum da bir seçenektir. 

PERDELEME 

Perdeleme sistemleri, seradaki iklim kontrolünü ve enerji verimliliğini iyileştirir. Bu, büyük 

ölçüde enerji maliyeti tasarrufunun yanı sıra daha iyi bir verim elde edilmesini sağlar. Artan 

ışığın istenmeyen emisyonlarını azaltma yetkinliği de bir başka bonustur. Debets Schalke, 

seraları perdeleme ve karanlıklaştırma konusunda uzmandır. Debets Schalke enerjinin veya 

karanlıklaştırmanın uzman bir şekilde kurulmasını, test edilmesini ve işleme alınmasını 

sağladıktan sonra yetiştirici, ekin ve iklim tipi gibi faktörlere dayalı olarak özel tavsiyeler alır.

GÜNEŞ  ENERJ İS İ  S İSTEMLER İ 

Sürdürülebilir enerji, gelecek demektir. Bu, bahçecilik sektörü için de geçerlidir. Hızlı teknolojik 

gelişmelerin sonucu olarak güneş enerjisi, sürdürülebilir enerjinin lokomotiflerinden biridir. 

Sera inşasına ilişkin bilgi birikimine dayalı olarak Debets Schalke basit, düşük maliyetli ve 

bahçecilik işlemine entegre olan bir şekilde sürdürülebilir güneş enerjisi üretmeyi mümkün 

kılan bir sistem geliştirmiştir. Güneş enerjisi üretmek için entegre bir sera güneş iskelesine 

sahip Debets Schalke seraları kendilerine günlük olarak mükemmel güneş panelleri taşıyıcıları 

sağlarlar. Yapı, en yüksek kalite kriterlerine uygun olarak doğal bir şekilde üretilmiştir ve yüksek 

bir yatırım getirisinin temelini oluşturur.

OTOMASYON

Otomasyon, sera içindeki teknik kurulumları kontrol etmek veya düzenlemek için kullanılan tüm 

ekipmandan oluşur. Her şeyden önce tüm kurulumların gerekli şekilde çalışmasını sağlamak 

adına iyi bir elektrik güç kaynağı gereklidir. Ardından doğru üretimi ve kalite seviyelerini elde 

etmek için tüm kurulumların optimum şekilde koordine edilmeleri gerekir. Debets Schalke, en 

son gelişmeleri ve en yeni sistemleri bilir. İstenmesi durumunda otomatik iklim kontrolünden 

aydınlatma sistemlerine kadarki bir aralıkta gerekli tüm tesisleri tedarik edebilir. 



Debets Schalke, dünya genelinde sera projeleri 
alanında uzmandır. İ lave bi lgi ler için bizimle i letiş ime 

geçin. Görmek, inanmaktır
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