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Een werelds kasdeksysteem

Uiterst sterk
Significant lagere lichtonderschepping
Maximale water- en luchtdichtheid

De Optinova™ kasdeksysteem

Alkupro: gedegen kwaliteit, eenvoudige

kasdeksysteem maakt? Het nieuwe

maken het Optinova™ kasdek uiterst

Een robuust, solide en divers

installatie en strakke afwerking.

kasdeksysteem leent zich perfect

solide.

kasdeksysteem dat zich perfect staande

Deze, aangevuld met jarenlange

voor teeltlocaties die gekenmerkt

houdt – of het nu sneeuwt, stormt of de

ervaring en kennis in combinatie

worden door extreme geografische
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De Optinova™ biedt het.
Voor het ontwerp van de Optinova™
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De geoptimaliseerde profielvorm
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Wat de Optinova™ een werelds

hoogwaardige Europese materialen

Vernieuwde goot voor lagere lichtonderschepping.
ON-01: Het glas is ingelegd in PVC
ON-03: Het glas ligt op rubber blokjes

ON-03
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Significant lagere lichtonderschepping
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Een maatwerkoplossing
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Optinova™:
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■

■

UV-straling.

gemonteerd met behulp van de zgn.

De Optinova™ goot is zo

fixeerhaak. Deze fixeerhaak is goed

De Optinova™ goot is zo ontworpen

lichtreflectie realiseren

waardoor er ten opzichte van onze
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Standaard

De geoptimaliseerde profielvorm en verbindingen
dragen bij aan sterker kasdek.

De installatiemethode, waarbij de roede
ON-01

Glas optioneel in PVC

uiterst stevige en dichte verbinding
met de goot.
■

De geoptimaliseerde profielvorm en

Dekroede wordt stormvast gemonteerd met behulp van de fixeerhaak.
Nieuwe generatie VGS in de dekroede voor verbeterde afdichting.
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