
KG SYSTEMS



• Firmu KG založil v roce 1974  Kees Greeve 

• Společnost byla rozdělena na 2 divize

• KG GREENHOUSES - výstavby skleníků na klíč

• KG SYSTEMS – specializace na vybavení skleníků

• Firma bez externích investorů

• Rodinná firma až do současnosti vedená rodinou Greeve

• Úspěšné instalace projektů ve všech koutech světa

• Jeden z největších "hráčů " na trhu 

HISTORIE
SPOLEČNOSTI



• 50+  stálých zaměstnanců
• 20 – 250 externích pracovníků podílejících se   

na
 

aktivních
 

projektech po celém světě 
• Hlavní sídlo společnosti a výrobní prostory se 

nachází ve městě Bergschenhoek, Holandsko
• Celková plocha 50.000m2
• Výrobní haly 20.000m2
• Finančně stabilní a nezávislá společnost

SOUČASNOST



MALÁ PROHLÍDKA
Sídlo firmy  Celkový pohled na areál firmy



Recepce Moderní kanceláře

MALÁ PROHLÍDKA



Skladovací haly Výroba

MALÁ PROHLÍDKA



KG SYSTEMS
• více jak 20 let zkušeností v oblasti vybavení skleníků  
• hlavní důraz je kladen na kvalitu produktů za 
    férové ceny
• 1 ze 3 celosvětově největších dodavatelů pěstebních stolů 



VAŠE PRODUKCE JE 
CENTREM NAŠEHO 
ZÁJMU
Každý projekt je navržen dle Vašich požadavků 
a situace.

Nasloucháme našim zákazníků a nabízíme 
nejvhodnější řešení.

•Navrhujeme  rozměry  a umístění  stolů  na 
základě maximálního využití daného prostoru. 

•Naše systémy  jsou vhodné pro různé způsoby 
pěstování a irigace:                                                          
• Náplavové stoly                                   • Kapková závlaha                                                                      
• NFT                                                        •  Závlaha postřikem



Nabízíme 3 typy stolů
1. Pevné stoly

 2. Posuvné systémy

3. Mobilní systémy



1. Pevné stoly

• Stoly jsou umístěny na jednom místě

• Ulička okolo každého stolu

• Vhodné pro: 
•  menší zadhradnictví

• šlechtění a výzkum
• prezentaci a prodej
• zahradní centra
•   zlepšení pracovních podmínek



2. Posuvné stoly

• Rám je pevně ukotven k podlaze, stoly se mohou pohybovat vlevo a vpravo
• Pouze jedna ulička na  x- počet stolů

• Optimální využití plochy

• Průměrně  20% více rostlin na ploše

• Vhodné pro středně velká zahradnictví



3. Mobilní systém stolů

• Pevné konstrukce drah a dopravníků

• Stoly se posouvají ručně nebo automaticky

• Procesy mohou být automatizovány

• Středně až velká zahradnictví

• Úspora práce

• Optimalizace pěstebního prostoru

• Vyšší kvalita produkce



Naše systémy jsou vhodné pro :
• Medicínské druhy
• Bylinky
• Pokojové květiny
• Květiny k řezu
• Zeleninu
• Listovou zeleninu
• Mladé rostliny
• Tropické rostliny 
• a mnoho dalších



• Vhodné do skleníků, venkovní a vnitřní produkci

• Výsevy

• Množení

• Produkce květin

• Interní transport

• Expedici

• Vertikální farmy

VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ



• Polystyrénové
• Pletivové
• NFT Žlaby
• Náplavové
• Pěstební žlaby

Vložky stolů



• Systémy dodáváme jako kompletní kit s co možná 
nejnižším objemem pro přepravu               

• Montáž a svařování může být provedena 
samostatně nebo firmou KG

• Nabízíme odborný dohled při montáži svépomocí.

• V nabídce najdete také systém Easy-Fix® systém 
pro jednoduchou montáž bez svařování

Montáž



• Poloautomatizované nebo plně      
   automatizované pohyby po ploše.

• Vizualizační software

Automatizace 
systému



AUTOMATIZACE PROCESŮ

Téměř všechny procesy v průběhu produkce je možné automatizovat



• Komfortní pracovní výška
• Snadné přemisťování produkce
• Automatizace pohybů a procesů
• Žádní zaměstnanci v prostoru skleníku
• Redukce nákladů na zaměstnance

Výhody

Pracnost



Výhody
• Voda a hnojiva mohou být 100% recyklována
• Menší spotřeba vody
• Menší použití hnojiv
• Nižší dopad na životní prostředí
• Méně odpadu 

Úspora



Výhody

Vyšší kvalita produkce

• Méně škůdců a chorob díky mytí stolů po    
každém pěstebním cyklu

• Snadný pohyb mezi jednotlivými zónami 
klimatu zajišťující lepší a rychlejší růst. 

• Uniformní produkce díky náplavovému systému
•  Nižší počet zaměstnanců na ploše skleníku (menší
    riziko zanešení škůdců a chorob)



VÍCEPATROVÉ SYSTÉMY

• Výsevy
• Množení (zakořeňování)
•   Vertikální vnitřní farmy



561 51 Letohrad 

www.bbcom.cz

bbcom@bbcom.cz

Kontakt

BB Com s.r.o.

Kunčická 465

Česká Republika

+420 731 061 673




