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Gakon is een internationaal kassenbouwbedrijf dat glastuinbouwprojecten 
ontwikkelt, produceert en bouwt. Elke kas is maatwerk, of het nu gaat om 
een glazen kas, een folie kas of de ECO kas die kan worden aangepast aan 
ieder klimaat. Gakon produceert staal en aluminium in eigen beheer in haar 
Nederlandse fabriek
Onze klanten zijn telers, bedrijven of investeerders die streven naar optimale 
groei van hun planten, gezonde gewassen, hoge opbrengsten en een 
duurzaam milieu. Bij Gakon willen wij onze klanten laten doen waar ze goed 
in zijn: telen!

Integraal projectontwerp
Gakon realiseert haar projecten d.m.v. een integraal projectontwerp. Alle ‘in-
house’ afdelingen worden reeds in de ontwerpfase bij het project betrokken 
waardoor er een zo optimaal mogelijk eindresultaat wordt bereikt. Onze 
afdelingen zijn: productie, scherming, water- en elektra en verwarming.

Met onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en bouwen van alle 
facetten van turnkey tuinbouwprojecten, ondersteunen en ontzorgen wij de 
klant en leveren wij een compleet concept op.
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Gakon is an international greenhouse construction company that develops, 
produces and builds greenhouse horticulture projects. Each greenhouse is 
tailor-made, whether it be a glass greenhouse, a foil greenhouse or the ECO 
greenhouse that can be adapted to any climate. Gakon produces steel and 
aluminum in its  own Dutch factory
Our customers are growers, companies or investors who strive for optimal 
growth of their plants, healthy crops, high yields and a sustainable 
environment. At Gakon we want our customers to do what they are good at: 
GROW!

Integral project design
Gakon realizes its projects by means of an integrated project design. All 
‘in-house’ departments are involved in the project already in the design 
phase, so that the best possible end result is achieved. Our departments are: 
production, screening, water and electricity and heating.

With our years of experience in developing and building all facets of turnkey 
horticultural projects, we support and unburden the customer and deliver a 
complete concept.


