
Kasverwarmingssystemen
Greenhouse heating systems



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 

kasverwarmingssystemen! 

Aluminium kasverwarmingssystemen

In de glastuinbouw gebruiken we 

aluminium verwarmingsbuizen al jaren 

als hijsverwarming. Ze bieden grote 

voordelen ten opzichte van traditionele 

ronde stalen buizen. De buizen zijn 

licht van gewicht en geven door 

hun unieke vormgeving de warmte 

gericht af. De verwarmingsprofielen 

brengen dankzij het slimme en slanke 

ontwerp met minder water meer 

warmte dicht bij het gewas en het 

verwarmingssysteem reageert sneller. 

Dit betekent: betere resultaten voor 

u en uw klant. Bij Alcomij leveren wij 

kasverwarmingsbuizen in diverse typen. 

Aan de hand van uw warmtewensen 

en kasafmetingen zorgen wij voor een 

optimaal kasverwarmingssysteem.

Geen nazorg meer nodig

Tijdens het productieproces ondergaan 

alle aluminium verwarmingsbuizen 

een oppervlaktebehandeling. Door 

het zogenaamde anodiseren van de 

buis ontstaat een product dat onder 

normale omstandigheden geen 

nazorg meer nodig heeft. Met de 

meegeleverde klemkoppelingen op 

de afgedraaide einden zijn de buizen 

eenvoudig aan elkaar te monteren. 

Ze zijn dan ook meteen waterdicht 

gekoppeld. 

De voordelen van aluminium 

kasverwarming op een rij:

 ■ De aluminium buis is licht in 

gewicht en uitstekend geschikt als 

hijsverwarming

 ■ Door de vormgeving is het 

stralingseffect optimaal te 

gebruiken

 ■ Snelle montage is mogelijk door 

speciale koppelingen

 ■ De geanodiseerde buis vereist geen 

onderhoud en heeft een lange 

levensduur

 ■ Maatvoering is naar wens van de 

kweker aan te passen

We are a reliable, innovative and 

independent partner that understands 

what is important in the relationship 

between the greenhouse constructor 

and grower. At Alcomij we’ve been 

playing to our strengths since 1969: 

developing and manufacturing products 

such as modern aluminium greenhouse 

heating systems! 

Aluminium greenhouse heating systems

In the horticulture industry we have 

used aluminium heating tubes for 

hoistable heating for many years. 

These offer considerable advantages 

compared with traditional round 

steel tubes. The tubes are lightweight 

and their unique design enables heat 

delivery to be directed. The smart 

and sleek design enables the heating 

profiles to direct heat close to the 

crop using less water and the heating 

system responds more quickly. This 

means: improved results for you 

and your customer. At Alcomij we 

supply greenhouse heating tubes 

in various versions. We use your 

heating requirements and greenhouse 

dimensions to ensure an optimum 

greenhouse heating system.

No maintenance needed

During the production process, all 

aluminium heating tubes undergo 

a surface treatment. The so-called 

anodisation of the tube creates a 

product that requires no maintenance 

under normal conditions. The supplied 

couplings on the turned ends enable 

the tubes to be fitted together 

easily. This also means that they are 

immediately waterproof. 

The advantages of greenhouse heating:

 ■ The aluminium tube is lightweight 

and extremely suitable as hoistable 

heating

 ■ The design makes optimum use of 

the radiation effect

 ■ The special couplings enable rapid 

installation

 ■ The anodised tube does not require 

maintenance and has a long service 

life

 ■ The dimensions can be modified 

according to the grower’s 

requirements
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Alcomij BV

Hagemanstraat 66 

2691 WR  ‘s-Gravenzande

Netherlands

T + 31 (0)174 44 53 00

E info@alcomij.com

I www.alcomij.com

Visit our website for an overview of our certificates.

Alcomij BV is part of the Hordijk Group.


