Výstavba skleníků na klíč
kompletní dodávky hydroponických skleníků

Produkční skleníky na klíč
Nabízíme výstavbu produkčních skleníků pro pěstování zeleniny,
ovoce a květin od úvodní studie až po zajištění odbytu produkce.
Výstavba je zajišťována na klíč od úvodní studie přes pomoc
při získání financování a dotací, zpracování projektové dokumentace až po vlastní zajištění výstavby. Pěstební skleníky
mohou využívat odpadní teplo z průmyslových procesů. Samozřejmostí jsou také služby spojené s provozem skleníku.

Projektování
•
•

zpracování projektové dokumentace
vyřízení stavebního a územního řízení

Realizace staveb
•
•
•
•
•
•

založení stavby
realizace stavební části
dodávka technologie
vybavení skleníku
provozní technika
uvedení do provozu

Produkce
•
•
•
•
•
•

pěstební matrace
nákup osiva a rostlin
hnojiva, háky
pěstební potřeby
biologická ochrana
podpora produkce

Udáváme trendy
moderního zemědělství

Obchod

Vybrané reference

O NWT

•
•
•
•

•
•
•

Jsme technologická společnost s centrálou ve Zlíně a pobočkami na Slovensku a ve Velké Británii. Dodáváme IT, telekomunikační služby, energetická a úsporná řešení pro firmy
i domácnosti. Více jak 20 let přinášíme svým zákazníkům
nové světové technologie. Zaměstnáváme 250 specialistů,
kteří pracují na projektech jak z pohledu vývoje produktů
a služeb, jejich prodeje, tak i z pohledu samotné implementace u zákazníků.

odbytová organizace
výkup produkce
společný marketing
budování společné značky

Služby
•
•
•
•
•
•
•

•

výstavba skleníku v Kameničanech, SK (rozloha 3 ha)
výstavba foliovníku pro MSŠZe a VOŠ Opava
obnova a optimalizace závlahového systému v Agro
Brno Tuřany, ČR
výstavba skleníku v Haňovicích, ČR (rozloha 3 ha)

konzultační služby
management provozu
energetické poradenství
financování
poradenství v oblasti dotací
odborné semináře a školení
servisní služby

Skleníky mohou využívat například
odpadní teplo z průmyslové výroby,
energii z kogeneračních jednotek
nebo z okolního prostředí (tepelná
čerpadla).

Foliovník MSŠZ a VOŠ Opava, Česká republika
zahájení provozu: 2015

Skleník Kameničany, Slovensko
zahájení provozu: 2014

Kontakt na Vašeho obchodníka
Ing. Martin Adamuška
+420 737 201 952
martin.adamuska@nwt.cz

Potřebujete víc informací?
www.nwt.cz/skleniky
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