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Overname en doorstart Worm Groep
Meteor Systems – hét bedrijf voor irrigatie en teeltsystemen – heeft onlangs het faillissement van het metaalbewerkingsbedrijf Worm Groep uit Duiven overgenomen.
Hiermee heeft Meteor Systems nu de complete productie
in eigen huis voor zowel teeltsystemen als irrigatie,
en dat is uniek in de tuinbouwsector.

Voor tuincentra en groenspecialisten is Meteor Systems B.V. in Etten-Leur
een van de belangrijkste leveranciers van groei- en presentatiesystemen
voor levend groen. De draadrekken en individuele plantensteunen die
voorheen op de markt werden gebracht door Worm & Van Schaik zijn
immers nu onderdeel van het productassortiment van Meteor Systems.

Productgamma
Meteor Systems produceert en levert onder andere complete irrigatiesystemen voor druppelbevloeiing en beregeningsinstallaties met bijbehorende tuinbouwfilters, geavanceerde stalen teeltgootsystemen voor de
groente-, bloemen- en fruitteelt, innovatieve potteeltsystemen en metaaldraadsystemen voor de bloementeelt en de boomkwekerij, steun- en ophangsystemen voor teeltsystemen en de verwarmingsindustrie, hijssystemen en tot slot lange-liggersystemen en buisrailsteunen.

Draadsystemen
Het assortiment draadsystemen van Meteor Systems bestaat uit draadrekken
in verschillende soorten en maten voor de presentatie van een partij planten
en uit verschillende varianten solitairhouders voor individuele planten.
De draadsystemen van Meteor Systems voorzien continu in een nette en
strakke presentatie van de planten. Met het draadrek staan alle planten
goed rechtop, waardoor er geen schade aan de plant optreedt als gevolg
van omvallen of te weinig water krijgen.
Door de draadsystemen te spiegelen kan men het first-in-first-outsysteem hanteren, waardoor de oudste planten als eerste worden verkocht. Bovendien maken de rekken in één oogopslag zichtbaar hoeveel
planten bijbesteld kunnen worden.
Met de overname versterkt Meteor Systems haar motto: ‘Wie kiest voor
groei, kiest voor Meteor Systems!’.
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