
Kasgevelsystemen



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 

moderne aluminium kasgevels! 

Aluminium kasgevelsystemen

Er ontstaat steeds meer belangstelling 

voor een goed vormgegeven gevel. Bij 

Alcomij produceren we diverse soorten:

 ■ Voor de glastuinbouw leveren 

wij kasgevels die geschikt zijn 

voor enkelglas( 4, 6 en 16mm), 

twee lagen enkelglas (4mm) en 

meerwandige polycarobnaat-platen 

(16mm). 

 ■ Voor  tuincentra en bedrijfs-ruimtes 

produceren we gevels die geschikt 

zijn voor isolatie-glas. 

Het Slimline gevelsysteem

Dat je op basis van goede samen-

werking, kennis en jarenlange ervaring 

tot de mooiste gevel-oplossingen kunt 

komen, bewijzen we bij Alcomij met het 

Slimline gevelsysteem. Een goed vorm-

gegeven gevel geeft de kas het aanzicht 

dat veel kwekers en hun omgeving 

wensen. 

De strak vormgegeven Slimline gevel 

kent een brede glas-oplegging, is 

vlak en geschikt voor alle gangbare 

kastypen, dus zowel voor het Venlo als 

het Breedkap kasdeksysteem. 

Een duurzame constructie

Zoals gezegd geeft het Slimline 

gevelsysteem van Alcomij de kas het 

moderne aanzicht dat veel kwekers 

willen. We leveren de gevel standaard 

met witte PVC-strips. Maar u kunt ook 

kiezen voor een afwerking met rubber. 

In de gevel brengen dubbele stiften 

de verbinding tussen steunregels en 

gevelroeden tot stand. Dubbele stiften 

voorkomen dat de gevelsteunregels 

gaan kantelen. De sponning van het 

Slimline systeem is voldoende diep om 

verschranking van de gevel als gevolg 

van het thermisch uitzetten en krimpen 

van het systeem op te vangen.

Een tweedelige bovenregel zorgt voor 

een perfecte aansluiting op de zijgevel 

aan de zijkant van de goot, waardoor 

een duurzame constructie ontstaat. 

De voordelen van de Slimline gevel op 

een rijtje:

 ■ Vlak en strak vormgegeven

 ■ Eenvoudig te monteren dankzij 

maatwerk

 ■ Gevellucht is leverbaar

 ■ Gegarandeerde waterdichtheid 

door nauwkeurige verbind-ingen en 

afdichtingen

 ■ Optimale mogelijkheden voor 

het bereiken van de gewenste 

isolatiewaarde

 ■ Brede glasoplegging

 ■ Complete serie: 4, 6 en 16mm 

glas; 16mm meerwandige 

polycarbonaatplaten en 2 x 4mm 

glas

 ■ Voldoet aan alle voor de 

kassenbouw geldende normen  

Het isolatiegevelsysteem

Naast optimale isolatie en 

het waterdicht zijn, geeft het 

isolatiegevelsysteem van Alcomij uw 

gebouw ook nog eens de gewenste 

representatieve en hoogwaardige 

uitstraling. 

Geschikt voor isolatieglas 

De horizontale roeden en verticale 

stapelprofielen zorgen dankzij de 

schroeflijst voor een nauwkeurige 

verbinding en zijn afgewerkt in een 

geanodiseerd of in een RAL kleur 

gepoedercoat aluminium afdeklijst. De 

Alcomij isolatiegevel is geschikt voor 

6mm gelaagd glas of 16mm isolatieglas. 
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