
Tomatenhaken
• 4 afmetingen: 14cm, 18cm, 22cm, 24cm

 Touw van hoge kwaliteit voor haken•
 Hoogwaardig polypropyleen touw•
 Hoogwaardig biologisch afbreekbaar touw•
 2 systemen voor vrije val bundels (free-fall)•
 Eenvoudig en snel te gebruiken•
 Betrouwbaar•
 Aantrekkelijk geprijsd•
 Tijdige levering•
 Bespaart tijd en geld•

De haken zijn ontworpen voor moderne tomatenteelt in een kas in de zogenaamde optimale teelt van tomaten. 
Speciaal touw (polypropyleen of biologisch afbreekbaar) op haken gewonden stelt u in staat om planten te leiden gedurende 
het teeltiseizoen (van januari / februari tot oktober / november). 
Onze haken onderscheiden zich door gebruiksgemak en betrouwbare uitvoering. 
We gebruiken alleen grondstoffen van gekeurde en betrouwbare leveranciers, daarom zijn de haken 
van mytomatohooks.com een garantie voor de hoogste kwaliteit en het grootste gebruiksgemak.

Het gebruik van een dubbele bundel 
kan de tijd die nodig is voor het 
ophangen van de haken in de kas 
aanzienlijk verkorten, omdat in plaats 
van de tijdrovende handmatige 
afwikkeling van de bundel, de bundel 
touw in vrije val wordt afgerold waardoor 
de tweede bundel vrijkomt. 
Het vrijgekomen touw is onmiddellijk 
klaar om aan de plant te worden 
bevestigd. Het touw dat door ons bedrijf 
gebruikt worden, kenmerkt zich door 
unieke zachtheid en duurzaamheid.met een dubbele, 

uittrekbare, bundel 
dwz. O-haak / Zero Haak 

met een enkele bundel 
met een dubbele bundel

gescheiden met een
flexibele elastische band

We bieden 3 manieren om het touw op de haak te winden



Staaldraad
De gebruikte draad is een speciale draad van de hoogste kwaliteit. De structuur, chemische samenstelling, mechanische sterkte 
en speciale gepolijste zinklaag zorgen voor een effectieve bescherming tegen corrosie. 
Onze hangers zijn duurzaam, vervormen niet, en hun gladde anti-corrosie coating beschadigt niet, waardoor haken van tomatohooks.com niet corroderen 
en het touw niet beschadigt tijdens het teeltseizoen.

De vorm van de haak
De vorm van de haak van mytomatohooks.com is op de juiste manier ontworpen met behulp van geavanceerde CAD-software om de nodige 
mechanische sterkte te garanderen die nodig is om de belasting tijdens het teeltseizoen te dragen. 
De buigradii zijn op zodanige wijze gekozen dat het touw niet zelfstandig van de haak glijdt.

Touw
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Alle gebruikte touwen hebben UV-stabilisatie.
Ons aanbod bevat ook gekleurd touw 
(groen, rood, blauw, geel). 
Haken met gekleurd touw worden voornamelijk 
gebruikt voor het markeren van extra scheuten 
of beschadigde planten..

Als fabrikant van haken hebben we de unieke mogelijkheid om onze klanten ieder assortiment haken aan te bieden. 
De afmetingen en de beschikbaarheid van polypropyleen- en biologisch afbreekbaar touw stellen ons in staat om te voldoen aan ongebruikelijke 
specificaties 
van onze klanten. In elke fase van de productie van haken leggen we de nadruk op kwaliteit. 
We voeren regelmatige productie-inspecties uit om onze klanten een hoge standaard en tijdige levering te garanderen.

De laatste schakel van de productie, waarvan het succes van onze klanten mede afhangt, is de kwaliteit van de verpakking. Slecht verpakte haken zullen 
met elkaar in de knoop raken, wat op zijn beurt de tijd verlengt die nodig is om haken in de kas op te hangen. 
Jarenlange ervaring heeft ons in staat gesteld om zo'n manier van verpakken te ontwikkelen, 
dat de haken nooit verstrikt raken en het gebruik ervan snel en eenvoudig is.

We bieden ook haken zonder touw aan

Haken zonder touw:
Aantal in een doos
Gewicht van 1 doos
Aantal op 1 pallet
Afmetingen van het pallet
Gewicht van het pallet

14 cm
1500 St.
28,4 kg

45 000 St./ 30 doos
120 x 80 x 170

870 kg

18 cm
1250 St.
26,7 kg

37 500 St./ 30 doos
120 x 100 x 160

820 kg

22 cm
1000 St.
23,7 kg

30 000 St./ 30 doos
120 x 100 x 140

730 kg

24 cm
1000 St.
24,1 kg

30 000 St./ 30 doos
120 x 100 x 140

740 kg
24 cm22 cm18 cm14 cm

Verpakking

De hoge kwaliteit en de aantrekkelijke prijs maken ze erg populair

Voor het wikkelen van het touw op de haak wordt polypropyleen touw 
van gerenommeerde Europese leveranciers gebruikt:
• 1000 m/kg
• 1100 m/kg
• 1200 m/kg
• 1500 m/kg
En ecologisch (biologisch afbreekbaar) touw van de volgende bedrijven:
• TruBio
• Hellmes Wellink
• Lankhorst


