R
IE N
N E
A K
M EK
R
E
W T
U IN
IE K
N OE
E D
D N
VA

ValkScreenVision
systeem voor doekintrekken
Van der Valk Horti Systems introduceert een nieuw doekintreksysteem.
Hiermee wordt het intrekken én vervangen van schermdoeken minder
tijdrovend en minder risicovol voor zowel gewas als installateur.
Doordat het schermdoek direct in het profiel wordt getrokken, is het
aanbrengen van doekclips overbodig. Werkzaamheden tussen het gewas
en op grote hoogte worden hiermee tot een minimum beperkt.
Naast snel, schoon en veilig, is het systeem ook flexibel. Het is geschikt
voor elk doektype en kan via een grote groep scherminstallateurs en
kassenbouwers worden verkregen. Kortom: met dit nieuwe intreksysteem
staat u sterk, nu en in de toekomst.

Snel
Automatisch doekintrekken, zonder doekclips
Een speciaal ontwikkelde confectiemachine voorziet de schermdoeken vooraf
van flexibele, platte geleidestrips. Deze strips glijden tijdens het intrekken
door de bijbehorende kamers in de aluminium schermprofielen en
spantprofielen, zónder dat er schermdoek in de kamer komt.
Aan deze unieke vondst dankt het systeem zijn snelle, soepele werking.

Schoon
Pas vlak voor het planten doekintrekken
Dankzij de efficiënte werkwijze kunnen schermdoeken op een later tijdstip
worden aangebracht. Het grote voordeel hiervan is dat de schermdoeken minder
vervuild raken door bouwstof. Er kan op deze manier al snel één procent meer
licht worden behaald. Een terugkerend voordeel, iedere dag opnieuw.

Flexibel
Vrije keuze voor doek en installateur
Het universele doekbevestigingssysteem is geschikt voor elk type
schermdoek. Bovendien is er een ruime keuze aan scherminstallateurs en
kassenbouwers die het systeem kunnen aanbieden. Door de keuze voor dit
systeem heeft u dus de vrijheid om bij een eventuele toekomstige doekwissel
opnieuw alle opties te overwegen. Niemand kan tenslotte in de toekomst kijken.

Inbegrepen bij ValkScreenVision
Hulpdoek
Voor een optimale installatie van het schermdoek ontwikkelden wij een
hulpdoek in de vorm van een driehoek. Hiermee wordt het schermdoek
spanningsloos op volle breedte ingetrokken en worden ongewenste plooien
voorkomen.
De driehoek is eenvoudig aan het schermdoek te bevestigen d.m.v. een
speciaal ontwikkelde en gepatenteerde verbindingstechniek.
Na afloop kan de driehoek eenvoudig worden losgekoppeld en is direct
inzetbaar voor het intrekken van de volgende baan schermdoek.

WAAROM VAN DER VALK
HORTI SYSTEMS?
•

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

Confectiemachine

en productie van luchtmechaniek- en scherm-

Speciaal voor dit systeem ontwikkelde Van der Valk Horti Systems een
confectiemachine, waarmee elk type schermdoek van geleidestrips wordt
voorzien. Dankzij deze revolutionaire machine kunnen de geleidestrips met
grote precisie worden aangebracht, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid
worden gewaarborgd.

materialen
•
•

Engineering en productie in eigen huis
Innovatieve systemen met onderscheidende
voordelen voor de kweker

•

Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern
machinepark en grote voorraden

•

Technische, commerciële en projectondersteuning
door gemotiveerde medewerkers

•

Snelle, efficiënte montage dankzij uniek
doordachte en hoogwaardige componenten

•

Systeemleverancier sinds 1963

ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN
LUCHTMECHANIEK EN SCHERMMATERIALEN

Projecten
De eerste projecten die met ValkScreenVision zijn gerealiseerd, zijn succesvol.
De installatie verliep naar volle tevredenheid, voor zowel kweker als
installateur.
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