
Aluminium roltafels



Wij zijn een betrouwbare, innovatieve 

en onafhankelijke partner die snapt 

wat belangrijk is in de relatie tussen 

kassenbouwer en kweker. Dat maakt 

dat we bij Alcomij al sinds 1969 doen 

waar we goed in zijn: het ontwikkelen 

en produceren van onder andere 

slimme makkelijk te manoeuvreren 

stabiele roltafels!

Kweektafels 

Om een teeltoppervlak in een kas 

of andere indoor kweekruimte zo 

efficiënt, flexibel en Arbo-vriendelijk 

mogelijk in te richten, ligt het voor 

de hand om gebruik te maken van 

zogenaamde aluminium kweektafels. 

Deze kweektafels zijn voorzien van 

een speciale bodem en worden van 

de grond op een speciaal onderstel 

geplaatst. Hierdoor ontstaat er een 

ideale teeltsituatie waarbij ten opzicht 

van het telen op de grond o.a. een 

veel betere luchtcirculatie rondom het 

gewas wordt gerealiseerd. 

Alcomij is al vele jaren actief betrokken 

bij de geautomatiseerde tuinbouw 

en de ontwikkeling van de daarbij 

behorende kweektafels. Dankzij deze 

ervaring weten wij als geen ander 

de kweektafels af te stemmen op 

de teeltspecifieke wensen en eisen, 

belastingen en beschikbare ruimte. 

De speciaal voor de Cannabisteelt 

ontwikkelde roltafel is daar een goed 

voorbeeld van.

De aluminium roltafel

De roltafel van Alcomij is in principe 

een vaste tafel, desondanks laat de 

kweektafel zich door slimme ontwerp 

eenvoudig van links naar rechts 

manoeuvreren zonder in te leveren 

op stabiliteit. Hierdoor wordt de teler 

in staat gesteld om, met behoud van 

de effectieve werkruimte tussen de 

roltafels, het teeltoppervlak zo efficiënt 

mogelijk in te richten. Het geschroefde 

ontwerp van deze aluminium roltafel 

staat garant voor een eenvoudige 

assemblage en simpele installatie op elk 

gewenste locatie, waar ook ter wereld!

Eenvoudige assemblage en 

universeel inzetbaar

De tafel wordt als bouwpakket, 

compleet met verzinkte stalen 

draagconstructie en teeltspecifieke 

bodem, geleverd. Dankzij de heldere 

zelfbouwinstructie, geprefabriceerde 

onderdelen met slimme 

verbindingstechnieken en hulp- en 

hoekstukken, kan de tafel eenvoudig 

lokaal geassembleerd worden. 

Ondanks dat deze kweektafel speciaal is 

ontwikkeld voor de Cannabisteelt, is de 

roltafel dankzij de diversiteit in bodems 

universeel inzetbaar. Zo kan deze 

kweektafel voorzien worden van de 

zogenaamde kunststof eb-vloed bodem; 

ideaal voor wanneer een optimale 

irrigatie en/of snel een droog oppervlak 

na bewatering gewenst is. Maar ook 

van een stalen gaasbodem 

of speciale teeltgoten.
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Alcomij

Kijk op onze site voor een overzicht van onze certificaten. 

Alcomij is onderdeel van de Hordijk Groep.


