KliMax
Slipsysteem
Het KliMax Compact slipsysteem van Van der Valk Horti Systems is door
z’n onberispelijke functionaliteit uitgegroeid tot dé standaard op dit gebied.
Met z’n 3, 6 of 9 kilo weerstand is hij de krachtigste die er is. Hij vangt
moeiteloos de rek en krimp van uw kas op door óveral te zorgen voor een
stevige afdichting van uw scherm. Hij trekt het schermdoek open tot het
kleinst mogelijke pakket. En hij zorgt voor zeer gelijkmatige vochtkieren.
Het KliMax Compact systeem biedt u energiebesparing, lichtwinst en een
gelijkmatig

en

beheersbaar

kasklimaat. Daarnaast

garandeert

KliMax

gecontroleerde krachten op de kasconstructie, wat met de alsmaar toenemende
kashoogte, kaslengte en aantal schermen, geen overbodige luxe is.

Energiebesparing
Bij uitstek geschikt voor napulsmotoren
Laat uw scherm 24 uur per dag meegroeien met de rek en krimp van de kas
Voorkomt schermkieren door napulsen
Lijnt schermprofielen eerst uit voor gelijkmatige vochtkieren of gelijkmatige afvoer van warmte

Lichtwinst
De krachtigste in zijn soort met 3, 6 of 9 kilo weerstand
Met gecontroleerde kracht naar het kleinste doekpakket
Maximale lichtwinst door compacte constructie

!

NIEUW

Nieuw: de KliMax Slide
Unieke eigenschappen
voorkomt spanning in schermaandrijving
verkort de installatietijd (dilatatie-assen zijn nu overbodig)
onderhoudsarm
KliMax Slide

KliMax: perfectie in elke situatie
Veelzijdig
Het KliMax Compact slipsysteem is met zijn 3, 6 of 9 kilo weerstand de
krachtigste die er is. De verschillende weerstanden zijn te herkennen aan de
kleur van de veer: groen = 3 kg blank = 6 kg rood = 9 kg

WAAROM VAN DER VALK
HORTI SYSTEMS?

Er zijn 4 verschillende types:

•

KliMax Standaard

Wereldwijd het enige gespecialiseerde bedrijf dat
zich vollédig heeft toegespitst op de ontwikkeling

voor standaard schermsystemen

en productie van luchtmechaniek- en scherm-

KliMax Standaard

materialen
•

Engineering en productie in eigen huis

KliMax Slide
•

voorkomt spanning in schermaandrijving

KliMax Slide

Innovatieve systemen met onderscheidende
voordelen voor de kweker

verkort de installatietijd
	 (dilatatie-assen zijn nu overbodig)

•

onderhoudsarm

Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern
machinepark en grote voorraden

•

Technische, commerciële en projectondersteuning
door gemotiveerde medewerkers

KliMax Buis 19
•

voor bevestiging aan een buis 19 (mm)

Snelle, efficiënte montage dankzij uniek
doordachte en hoogwaardige componenten

KliMax Buis 19
•

Systeemleverancier sinds 1963

ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN

KliMax XLDriveLine

LUCHTMECHANIEK EN SCHERMMATERIALEN

met geanodiseerde aluminium buis
KliMax XLDriveLine

Zwartendijk 73, 2681 LP Monster
The Netherlands, T 0031 174 212223
info@valkhortisystems.nl
www.valkhortisystems.nl
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Sterke merken van Van der Valk Horti Systems

KliMax

ValkScreenVision

StabiMax

StabiMaxTwin

XLDriveLine

GreenTop

ValkTriplePlus

ValkCabrio

