MANTAR YETİŞTİRME ODALARI
Doldurma kapıları
• Kaldırılarak sürülen tipler mevcut
• Ölçülere göre üretildi
• Kolay monte edilebilir
• Şık alüminyum çerçeve
• Aksesuarların yerlerinin değişiyor olabilmesi
• Farklı aksesuarlar mevcut
• Standart flanşlar
• Kapı çerçevesine kademesiz tespitleme
• EPDM lastik conta içeri doğru kayan
• Kapı panelleri 100 mm PU köpük ve PET/
PVC kaplanmış metal kaplama iç tarafta

1. FAZ
Kapalı alan (indoor) bunker kapıları
• Kaldırılarak sürülen tipler mevcut
• Talebe göre üretilebilir
• Geniş ölçülerde mevcut
• Kolay monte edilebilir
• Şık alüminyum çerçeve
• Aksesuarların yerlerinin değişebiliyor olması
• Farklı aksesuarlar mevcut
• Standart flanşlar
• Kapı çerçevesine kademesiz tespitleme
• EPDM lastik conta içeri doğru kayan
• Kapı panelleri 100 mm PU köpük ve metal
kaplama iç tarafta
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Şık alüminyum çerçeve

Acil çıkış kapıları
• Alüminyum çerçeve
• Duble sızdırmazlık EPDM lastik conta
• Ağır iş menteşeleri
• Geniş doldurma kapılarının içine
kurulabilir
• Fazla basınç ile kapanan kapaklarla
veya sandviç panellerle birliktedir
• Acil çıkış için elle itilip açılabilen bar
mevcuttur

EPDM lastik conta

Ağır iş menteşeleri

Aksesuarların yerlerinin
değişebiliyor olması

2./3. FAZ
Tünel kapıları
• Üstten menteşeli kaldırılıp sürülebilen
tipler
• Her ölçüde
• Kolay montaj
• Şık alüminyum çerçeve
• Aksesuarların yerlerinin değişebiliyor
olması
• Farklı aksesuarlar mevcut
• Standart menteşe ve flanşlar
• Kapı çerçevesine kademesiz tespitleme
• EPDM lastik conta içeri doğru kayan
• Kapı panelleri 100 mm PU köpük ve
metal kaplama iç tarafta

Kolay montaj

güvenilirliğe ilişkin başlıklar
Standart parçaların kullanılması, geri kalan bölümdeki
aksesuarların çok kolay yer değiştirebilmesi ve sadece
vida ve somunlarla çok kolay kurulumu olması, bu anlamda
Dalsem sizin için gerekli olan hem üretim hem dekompost
bölümleri için çok farklı kapı tiplerini tasarlayabilir,
geliştirebilir ve üretebilir.

Hasat bölümü yana sürülerek
açılan kapılar
• Her ölçüde mevcut
• Mantar üretim odasına kolayca
girilebilecek şekilde tasarlandı
• Şık alüminyum çerçeve
• Aksesuarların yerlerinin değişebiliyor
olması
• İçeri doğru kayan lastik conta
• Yüksek kaliteli makaralar
• Ağır işe dayanıklı galvanize edilmiş
ray
• Kapı panelleri 100 mm PU köpük
ve PET/PVC kaplama metal levha iç
tarafta

satışa ilişkin noktalar
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Geniş ölçülerde mevcut
Kolay monte edilebilir şekilde tasarlandı, kaynak gerektirmez, sadece vida ve somun
Yüksek kaliteli malzemeler kullanıldı
Siparişe özgü tasarım, sadece sizin tesisiniz için
Akıllıca paketlemeden dolayı, düşük nakliye bedeli

DALSEM MANTAR PROJELERİNİN BULUNDUĞU NOKTALAR

Yetiştiriciliktegelinen en son nokta.

Bu mantar endüstrisi içindeki her şey

demektir. Dalsem Mantar Projeleri, tasarım,

üretim ve tüm gerekli donanımları ve

sistemleri bu özel yetiştirme işlevi için

sağlamaktadır. Bu amaçla, sizin talep etmiş

olduğunuz en küçük detayları ve bölgenizdeki

iklimsel şartları göz önüne alarak sizin için en
son yenilenen teknolojiyi ve yüksek kaliteli
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donanımları kullanırız. Bu yüzden, dünya da

kurulu kompost üretim tesislerinin ve mantar

üretim çiftliklerinin büyük bir memnuniyetle

yıllardır bizim ürünlerimizi ve servislerimizi
kullanmaya devam etmeleri sizin için bir
sürpriz olmamalı.

Dalsem Mantar Projeleri dünya çapında sera
ve mantar projelerinin gerçekleştirilmesinde
lider olan firmalardan biri olan Dalsem

grubunun bir parçasıdır. 1932 yılında kurulmuş
olan bir aile şirketidir, merkez ofisi Den Hoorn

da yer alan, zirai alanda en çok tanınan

Roterdam a yakın ‘Westland’ bölgesinde

bulunmaktadır.

St. Josephstraat 11
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“Malzemeler
doğru kullanım
için tam anlamı
ile monte
edildiğinde”

5961 GL Horst

The Netherlands

Dalsemmühendisleri, kapıları özellikle mantar
endüstrisi için üretirler. Yüksek kalitede kullanılan
malzemeler ve özgün tasarım Dalsem kapılarının
sadece sizin tesisleriniz için üretilmesini
sağlar.1. faz kapalı bunkerler, 2./3. faz tünelleri
ve yetiştirme odaları için bütün kapılar gerekli
ölçülere göre üretilir, kolayca monte edilebilir ve
tam bir sızdırmazlık sağlar.
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