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Over ons
Wij zijn een familiebedrijf voor
overkappingen, opgericht in 2002 in 
Zuid-Duitsland. Met een gedegen
tuinbouwachtergrond hebben Reinhard 
en Doris Vöhringer een uniek
zelfventilerend overkappingssysteem 
ontwikkeld dat nu wereldwijd de norm 
zet voor overkappingen voor speciale 
gewassen. 
 
...en tussen haakjes, we zijn nog steeds 
fruittelers!

VOEN Vöhringer GmbH & Co. KG
Eyber Strasse 9
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VOEN
zelfventilerende 
overkapping 
VOEN overkappingen bestaan uit een speciaal 
hagelnet met opgenaaide foliestroken. Als het 
regent, houdt het gewicht van het water de 
stroken dicht. Zodra het stopt met regenen, tilt 
de wind de folie op en zorgt voor natuurlijke 
ventilatie onder de overkapping, waardoor
opgehoopt vocht en warmte kunnen
ontsnappen. De zelfventilerende VOEN
overkapping biedt de unieke combinatie van 
hoge windstevigheid en een optimaal
microklimaat. De voordelen worden door
fruit- en groentetelers over de hele wereld
zeer gewaardeerd: gezonde planten, hoge
kwaliteitsopbrengsten en een lage arbeidsinput. 
Dit zijn de ingrediënten van ons succes sinds 
meer dan 15 jaar.



Innovaties door 
landbouwers voor 
landbouwers 
Hoewel het unieke principe van 
VOEN-overkappingen al bijna 20 jaar 
onveranderd is, worden er op onze
eigen boerderij in Zuid-Duitsland 
voortdurend nieuwe oplossingen 
ontwikkeld en getest. Een voorbeeld 
hiervan is de VOEN-overwintering 
2.0, die de werkprocessen sterk
vereenvoudigt en de hoeveelheid 
werk bij de behandeling van onze
folie met meer dan 50% vermindert.

Houd uw
arbeidskosten
zo laag mogelijk 
Als telers weten wij dat eenvoud en 
efficiëntie de enige manier zijn om 
de arbeidskosten te minimaliseren. 
De VOEN Zip is daar het perfecte 
voorbeeld van - het openen en sluiten 
van de overkapping ging nog nooit 
zo snel! En: de ritssluiting maakt uw 
overkapping ook volledig vogel- en 
insectendicht!

We cover 
your needs
Fruit- en groentetelers uit meer dan 
25 landen zijn reeds overtuigd van 
de veelzijdigheid van de VOEN-
overkapping. Het flexibele ontwerp 
en het gezonde microklimaat onder 
de folie bieden DE bescherming 
tegen weersinvloeden en insecten 
voor een verscheidenheid van 
gewassen die in verschilldende 
omgevingen worden geteeld. Geen 
helling is te steil, geen klimaat te 
extreem - wij voorzien uw behoeften 
in overkapping, om uw gewassen te 
beschermen 

Eenvoudige en
duurzame
constructie
Of u nu liever met staal, hout of beton 
werkt, VOEN heeft alles wat u nodig 
heeft om en  stevige onderbouw
voor uw VOEN-overkapping te
bouwen. Wij combineren eenvoud
en duurzaamheid om unieke
overkappingen te creëren die u
gemakkelijk zelf kunt opbouwen.
Afhankelijk van uw behoeften bieden 
wij ook ondersteuning ter plaatse
door onze technici of kant-en-klare 
installaties.


