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UW BEWARING OPTIMALISEREN? 
NEEM CONTACT MET ONS OP:

De OmniCuro is onze nieuwste bewaarcomputer. Weet u 
waarom de OmniCuro zo geweldig is? Hij heeft 3 functies die 
bewaren gemakkelijk maken:

Het monitoren en analyseren van uw bewaring. Zo weet 
u altijd wat er gebeurt.

Het besturen van uw bewaring, door zelfstandig 
beslissingen te maken op basis van uw bewaarstrategie.

Het adviseren over uw bewaarstrategie, op basis van een 
paar eenvoudige vragen!
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www.omnivent.com

U kunt deze functionaliteiten altijd en 
overal gebruiken. Bijvoorbeeld via de 
OmniTouch in uw bewaring, een app op 
uw telefoon of tablet, of via uw PC. 
Allemaal hebben ze dezelfde gebruiks-
vriendelijke interface. En omdat wij de 
OmniCuro software zelf ontwikkelen, 
krijgt u regelmatig updates. Zo zorgen wij 
ervoor dat u altijd over de nieuwste 
functionaliteiten beschikt!

ALTIJD BESCHIKBAAR



OP MAAT GEMAAKTE

TEMPERATUUR, LUCHTVOCHTIGHEID &
CO PERFECT ONDER CONTROLE

SAMEN DUURZAAM BEWAREN
Wij willen u helpen om voedsel beschikbaar te houden, het 
hele jaar door. Door op maat gemaakte bewaaroplossing 
voor uw te ontwerpen en bouwen, en u tijdens het hele teelt- 
en bewaarproces te ondersteunen.

Jarenlang hebben we zoveel mogelijk kennis verzameld over 
het bewaren van landbouw- en versproducten, samen met 
onze klanten. Deze kennis passen wij toe in een innovatieve 
oplossing die perfect past bij uw bewaarproces.

Productkwaliteit waarborgen begint al bij de teelt, en 
daarom biedt Omnivent zowel bewaaradvies als 
teeltbegeleiding. Op deze manier werken wij met u samen 
aan de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel!

Wilt u uw product optimaal bewaren? Omnivent heeft voor u de 
oplossing! Wij ontwerpen en bouwen bewaar- & 
koelsystemen voor traditionele akkerbouwers, agrarische 
ondernemers en de verwerkende industrie. Uw systeem maken 
wij op maat, passend voor uw situatie. Wij kijken daarbij naar:

Neem contact op met uw dealer of verkoper voor advies over 
het optimaliseren van uw bewaring.

Dankzij onze hoogwaardige techniek heeft u controle over de 
omstandigheden in uw bewaring. Van temperatuur en relatie-
ve luchtvochtigheid tot CO  concentratie. Dit betekent dat uw 
producten langer bewaard en verkocht kunnen worden. Onze 
systemen zijn bovendien ontworpen om zo min mogelijk 
energie te verbruiken.

Met Omnivent heeft u één aanspreekpunt voor uw bewaarop-
lossing. Van ontwerp tot oplevering, wij regelen alles:

• kisten
• ventilatie
• koeling

• condensdrogen
• bevochtiging
• energie management

• CO  verversing
• gewichtscontrole
• verwarmen

COMPLETE BEWAAROPLOSSING

Uw product en uw oogst- en klimaatomstandigheden

Uw beschikbare bewaarruimte (nieuw of bestaand)

Uw bewaardoelen en investeringsbudget
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U kunt deze functionaliteiten altijd en 
overal gebruiken. Bijvoorbeeld via de 
OmniTouch in uw bewaring, een app op 
uw telefoon of tablet, of via uw PC. 
Allemaal hebben ze dezelfde gebruiks-
vriendelijke interface. En omdat wij de 
OmniCuro software zelf ontwikkelen, 
krijgt u regelmatig updates. Zo zorgen wij 
ervoor dat u altijd over de nieuwste 
functionaliteiten beschikt!
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MET OPTIMALE BEWARING

BEKIJK & BESTUUR 

Omnivent Group
Morseweg 1
3899 BP Zeewolde
Nederland

+31 (0) 36 522 2177
info@omnivent.com
www.omnivent.com

UW BEWARING OPTIMALISEREN? 
NEEM CONTACT MET ONS OP:

De OmniCuro is onze nieuwste bewaarcomputer. Weet u 
waarom de OmniCuro zo geweldig is? Hij heeft 3 functies die 
bewaren gemakkelijk maken:

Het monitoren en analyseren van uw bewaring. Zo weet 
u altijd wat er gebeurt.

Het besturen van uw bewaring, door zelfstandig 
beslissingen te maken op basis van uw bewaarstrategie.

Het adviseren over uw bewaarstrategie, op basis van een 
paar eenvoudige vragen!
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www.omnivent.com

U kunt deze functionaliteiten altijd en 
overal gebruiken. Bijvoorbeeld via de 
OmniTouch in uw bewaring, een app op 
uw telefoon of tablet, of via uw PC. 
Allemaal hebben ze dezelfde gebruiks-
vriendelijke interface. En omdat wij de 
OmniCuro software zelf ontwikkelen, 
krijgt u regelmatig updates. Zo zorgen wij 
ervoor dat u altijd over de nieuwste 
functionaliteiten beschikt!

ALTIJD BESCHIKBAAR


