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KURMASI BİZDEN, 
YETİŞTİRMESİ SİZDEN!
Gakon Netafim, uçtan uca bahçecilik ve seracılık 
projelerinin önde gelen global tedarikçilerinden biridir. 
Gakon Netafim bünyesinde, üstün çözümleri sınıfının 
en iyi hizmet ve destek faaliyetleriyle bir arada sunan 
bahçecilik ve mühendislik uzmanlarından oluşan ekipler 
dünya genelinde görev almaktadır.

Yüksek kaliteli bahçecilik projeleri, şu alanlara  
yönelik yoğun taleplere çözüm olmaktadır:

 • Daha yüksek gıda güvenliği;
 • Kaliteli çiçek ve bitkiler;
 • Daha fazla inovasyon;
 • Daha sorumlu toprak mülkiyeti.

Müşteri portföyümüz bitkileri için optimum gelişim, sağlıklı 
mahsul, yüksek verim ve sürdürülebilir bir çevre arayışında 
olan yetiştiriciler, şirketler veya yatırımcılardan oluşmaktadır.

Gakon Netafim olarak, müşterilerimizin en iyi yaptıkları şeyi 
yaptıklarına, yani büyümeye odaklandıklarına inanıyoruz!

Gakon ve Netafim’in 2021 yılından bu yana birleştirdikleri 
güçleri ve kökü 1950’li yıllara dayanan yoğun tecrübeleri ile 
Gakon Netafim, devletler, yatırımcılar ve yetiştiriciler için 
mahsul verimini artıran sera projeleri geliştirerek teslim 
etmektedir.
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Gakon Netafim olarak kendi malzemelerimizi kendimiz 
üretmenin önemine inanıyoruz. Hollanda’da 15.000m2’yi 
aşkın bir alanda kurulu bize ait üretim ve lojistik 
tesisimizde yılda 5000 tondan fazla çelik ve 2000 tondan 
fazla alüminyum üretiyoruz.

Gakon Netafim, çalışanlarına daha iyi çalışma koşulları 
sağlamak ve üretimi optimize etmek adına kalitesini 
artırmak için üretim yöntemleri ve makine parkını sürekli 
iyileştirmektedir.

Ürettiğimiz alüminyum ve çelik malzemelerimiz 
bize şu hususlarda hizmet  imkânı sağlamaktadır:

 • Kendi yüksek standartlarımız ve 
sertifikasyonlarımıza uygun ürün tedariki;

 • Vaat edilen süre içerisinde tedarik;
 • İnovasyon;
 • Esnek pozisyon alabilme;
 • Rekabetçi fiyatlarla tedarik.

KENDİ MALZEMEMİZİ ÜRETİYORUZ
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Gakon Netafim olarak üretebildiğimiz sera 
çeşitlerimiz aşağıdaki gibidir

 • VENLO tipi seralar
 • ECO seralar
 • XLR Cabrio seralar
 • Araştırma seraları
 • Çalışma alanları

CAM SERALAR

Gakon Netafim, kendi ürettiği seraların tüm tasarım, 
üretim ve inşaat sürecinden sorumludur. Kendi ürettiğimiz 
alüminyum çatı sistemimiz ve “kurumsal” Ar-Ge 
departmanımız sayesinde size en optimum ve en yeni 
teknolojiyi sunmaktayız.

Gakon Netafim, sera sistemlerini HortiQ sertifikasyonuna 
uygun şekilde tasarlamakta olup, aynı zamanda AVAG’nin 
(Hollanda Sera İnşaatçıları Birliği) aktif bir üyesidir. Bu 
da size, mümkün olan en yüksek kalite ve kanıtlanmış 
standartlarda ürünler sunar.
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 • Çeşitli iklim koşulları için kapsamlı yapı şekilleri
 • Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeler
 • Güçlü rüzgarlar ve yüksek mahsul yüklerine 

dayanıklı tasarım
 • Hızlı ve doğrudan kuruluma uygun

PLASTİK (POLİETİLEN) SERALAR

Gakon Netafim’in çok farklı iklim koşullarında fidan 
yetiştiriciliği ve ticari sebze ve çiçek üretimine uygun 
inovatif polietilen (PE) seraları, uzun süreli kaliteli 
performans garantisi veren en üstün standartlara uygun 
şekilde tasarlanmıştır.

Polietilen seralar, dış hava koşullarının sıcak ve nemli olduğu 
bölgelerde özellikle kullanışlıdır. Bu seralar güçlü rüzgarlar ve 
yüksek mahsul yüklerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
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 • Üretim verimliliği ve kalitesini yükselterek gıda 
güvenliğini artırır.

 • Su ve haşere ilacından tasarruf sağlar.
 • Büyük alanları uygun maliyetle kaplar.

TÜL SERALAR

Gakon Netafim’in ılıman iklim koşullarında sebze, meyve 
ve fidanlık dahil çeşitli mahsullere uygun tül seraları, uygun 
maliyeti sayesinde yüksek değer ve getiri sağlar.

Ağ seralar, mahsul güvenliğini artırmak, su ve haşere ilacı 
kullanımından tasarruf sağlamak amacıyla üretim verimliliği 
ve kalitesini artırır.
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Isı ve gölgeleme sistemleri enerji tasarrufu, gölgeleme 
ve optimum büyüme iklimi için seranıza mümkün olan 
en fazla ışığı alma açısından çok önemlidir.

Gakon Netafim olarak en kaliteli ısı ve gölgeleme 
sistemlerini tasarım aşamasında seranıza doğrudan entegre 
edebiliyoruz. Bu da optimum montaj sağlayarak daha fazla 
kontrol ve daha verimli mahsul elde etmenize olanak veriyor.

Gakon Netafim aşağıdaki ısı ve gölgeleme 
sistemlerini tedarik edebilmektedir:

 • ValkScreenVision sistemi;
 • Üst ve alt iç yatay perdeler;

 • Enerji tasarrufu
 • Gölgeleme
 • Karartma

 • Dikey döner perdeler;
 • Dış ekranlar;
 • Haşere ağları.

DOĞRUDAN ENTEGRASYON
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BÜYÜME İÇİN OPTİMUM İKLİM

Gakon Netafim aşağıdaki iklim 
çözümlerini tedarik edebilmektedir:
 • Kazan ve brülör dahil ısıtma sistemleri;
 • Soğutma sistemleri;
 • CO2 sistemleri;
 • Isı depolama tankları;
 • Askılı ısıtma sistemleri;
 • Üçüncü taraflarca sağlanan sıcak su;
 • ECO sistemleri;
 • (En)direkt gazlı ısıtıcılar.

Büyüme için optimum iklimin elde edilmesi çeşitli unsur 
ve durumlara bağlıdır. Kalite, maliyet ve enerji tüketimi 
arasındaki denge, iklim çözümünüzün temelini oluşturan 
teknik hesaplamalarımızın en önemli unsurudur.

Enerji ana unsurlardan biri olduğundan, iyi geliştirilmiş ve 
monte edilmiş bir iklim sistemi sürdürülebilir enerji kullanımı 
açısından maksimum faydayı sağlar.
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Gakon Netafim aşağıdaki su 
sistemlerini tedarik edebilmektedir:
 • Sulama sistemleri
 • Sprink
 • Damla
 • Gelgit
 • Drenaj 
 • Su depolama

 • Yüksek/alçak basınçlı 
sisleme sistemleri

 • Dezenfeksiyon 
sistemleri

 • Su arıtma.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KULLANIMI

21. yüzyılın en büyük global riski tatlı su kaynaklarının 
azalmasıdır. Gakon Netafim olarak her tür yetiştirme 
yöntemine yönelik sulama sistemlerinin tasarımında 
müşterilerimize destek sağlıyor, sürekli olarak 
sürdürülebilir su kullanımı yollarını araştırıyoruz.

Damla sulamada dünyada pazar lideri olan Netafim’in bir parçası 
olarak, suyu verimli kullanmanın yollarını gayet iyi biliyoruz.

Gakon Netafim, çeşitli yüksek kaliteli bileşenleri bir araya 
getirerek paslanmaz çelik çerçeve içerisinde hazır montajlı su 
üniteleri üreten kendi montaj departmanına sahiptir.
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Otomasyon sistemleri, son teknoloji ürünü bahçecilik 
projelerinde optimum verim ve maliyet azaltımı 
açısından son derece önemlidir. Mühendislerimiz, 
ihtiyaca özel otomasyon sistemleri geliştirme 
konusunda gerekli uzmanlık ve deneyime sahiptir.

Gakon Netafim, çeşitli yüksek kaliteli bileşenleri bir araya 
getirerek hazır montajlı tam kapsamlı kumanda panoları 
üreten kendi montaj departmanına sahiptir.

Gakon Netafim aşağıdaki otomasyon 
sistemlerini tedarik edebilmektedir:

 • Güç ve kontrol panoları;
 • İklim bilgisayarları;
 • Hava sirkülasyon fanları;
 • Kükürt buharlaştırıcıları;
 • Entegre PLC çözümleri.

OPTİMUM VERİM VE 
MALİYET AZALTIMI
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Gakon Netafim olarak hedefimiz, size sadece son 
teknoloji ürünü donanımları sağlamaktan ziyade 
faaliyetlerinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı 
olmaktır. İhtiyaca özel üretim büyüme ışığı çözümlerimiz 
ışık şiddeti, enerji tüketimi ve mahsul büyümesi 
arasında optimum dengeyi sağlayarak m2 başına 
mümkün olan en yüksek verimi elde etmenizi sağlar.

Başlangıç noktamız sizin ihtiyaç ve isteklerinizdir. Her  
proje benzersizdir. Gakon Netafim olarak bunun farkındayız 
ve mümkün olan en iyi büyüme ışığı çözümünü elde  
etmenizi sağlıyoruz.

Çeşitli uygulamalara yönelik büyüme ışığı 
çözümleri konusunda deneyim sahibiyiz:

 • Sebze;
 • Kesme çiçek;
 • Saksı bitkileri;
 • Şehir çiftçiliği/Kent çiftçiliği;
 • Araştırma/Tohumculuk/Yayılım.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ  
BÜYÜME IŞIĞI
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Anahtar teslimi proje, bitmiş ürün olarak sunduğumuz 
projelerdir. Gakon Netafim, tasarım aşamasından 
tamamlanma aşamasına kadar ve gerekiyorsa 
sonrasında da gerekli tüm görev ve sorumlulukları 
üstlenecektir.

Daha önce de bahsettiğimiz çeşitli disiplinler “şirket 
bünyesinde” mevcuttur. Böylece sistemler şirketimiz 
içerisinde optimize edilmekte ve tamamen size özel projeler 
için geliştirilmektedir.

Gakon Netafim’den anahtar teslimi 
proje almanın avantajları:

 • Optimize edilmiş ve özelleştirilmiş sera ve 
entegre sistemler;

 • Tek durak alışveriş;
 • Entegre proje yönetimi;
 • Maliyet avantajı;
 • Sabit fiyat;
 • Sizin temel faaliyetlerinize odaklanmanız.

KURULUMU BİZDEN, 
YETİŞTİRMESİ SİZDEN!
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Gakon Netafim son yıllarda kendini proje bazlı çalışan 
bir organizasyon olarak geliştirmiştir. Her proje, BRL 
8000 Sertifikamızın öngördüğü aynı süreçler kullanılarak 
yönetilmektedir.

Bir proje satın alındıktan sonra, farklı alanlarda eğitim 
sahibi son derece kalifiye mühendislerden oluşan bir 
ekip kurulmakta ve proje yöneticisinin altında çalışmaya 
başlamaktadır.

Proje yöneticisi sizin irtibat kişiniz olup aşağıdaki 
konulardan sorumludur:

 • İletişim;
 • İdare;
 • Proje ekibinin yönetimi;
 • Planlama;
 • Finansman.

NİTELİKLİ MÜHENDİS EKİBİ
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Gakon Netafim sadece en iyi anahtar teslimi projeleri 
teslim etmeyi değil, ayrıca yerel personelinize yönetim 
ve eğitim hizmetleri sağlamayı da hedeflemektedir. Bu 
hizmetler hedeflerinizi gerçekleştirmenize ve aldığınız 
sonuçları iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Gakon Netafim, bahçecilik personelinin eğitimi konusunda 
uzmanlaşmış çeşitli şirketlerle işbirliği yapmakta ve dünya 
genelinde yönetim personeli desteği sağlamaktadır.

Gakon Netafim size aşağıdakileri 
sağlayabilmektedir:

 • Bahçecilik personelinin eğitimi;
 • İşyerinde
 • Hollanda’da çeşitli lokasyonlarda

 • Yönetim personeli/Agronomistler;
 • Eğitim programları;
 • Eğitim ekipmanları;
 • Sunumlar.

HEDEFLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİN 
& SONUÇLARI İYİLEŞTİRİN
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İşinizi büyütüp de finansman desteği arayışına 
girdiğinizde karşınıza çeşitli engeller çıkabilir. Gakon 
Netafim dünyanın en büyük ve en bilinen bankaları 
ile işbirliği içerisinde olup, dünya genelinde bahçecilik 
projelerinin finansmanı konusunda uzun yıllara dayalı 
tecrübe sahibidir.

Bankalarla işbirliğinin her unsuru konusunda destek 
sağlayabiliriz. Bir finansal plan oluşturma ve finansal 
çözümleri uygulamaya alma ile ilgili genellikle karmaşık karar 
alma süreçleri konusunda size yardımcı olacak bilgi birikimi 
ve deneyime sahibiz.

Gakon Netafim size aşağıdakileri 
sağlayabilmektedir:

 • Fizibilite çalışmaları;
 • İş planları;
 • Finansal tavsiyeler;
 • Devlet desteği alma konusunda destek.

DÜNYA GENELİNDE 
PROJE FİNANSMANI
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İRTİBAT 
BİLGİLERİMİZ
Anahtar teslimi çözümler konusunda ayrıntılı bilgi 
edinin. Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk 
duyacaktır!

Hollanda 
Klopperman 60 
2292 JD Wateringen 
Hollanda

P.O. Box 47 
2290 AA  Wateringen 
The Netherlands

+31 174 225 700 
info@gakon.nl

 

Polonya
Ul. Jeziorna 40A 
91-358 Łódź 
Poland

+48 42 656 04 66

İsrail
Derech Hashalom 10 
Tel Aviv 
Israel 67892

+972 8 647 47 47

Gakon Netafim bir    kuruluşudur.

Sertifikasyonlar

CERTIFIED
PROCESS &
PRODUCT
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