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Iglu pre teľatá -
samostatné a skupinové ustajnenie teliat

   Pre zdravé a spokojné zvieratá!
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Iglu pre teľatá pre prirodzené a zdravé podmienky teliat 

Skupinové iglu pre teľatá
Priestranné búdy
CALF HOUSE 5

•	 až pre 5 teliat
•	 sú vyrobené z bieleho sklolaminátu s 

prídavnou UV-ochranou, tento materiál 
spoľahlivo zabraňuje deformácii aj pri vy-
sokých vonkajších teplotách

•	 veľmi vysoká odolnosť voči chladu aj teplu
•	 vnútorný náter zaisťuje neporézny, hladký 

povrch plastu, má antibakteriálny účinok 
a je ľahko čistiteľný

•	 zlepšená cirkulácia vzduchu v dôsledku 
stúpajúceho zošikmenia strechy od zad-
nej po prednú časť

•	prívod čerstvého vzduchu je cez výkyvné 
okno na zadnej strane búdy, takže teľatá 
sú chranené pred prievanom a napriek 
tomu nevzniká nahromadenie tepla v 
búde

•	plochá priečna výstuha pri vstupe do 
búdy stabilizuje bočné steny

•	 2 závesné háky na manipuláciu a trans-
port

•	 stabilné, pozinkované, kovové ohradenie, 
rozmer (d x š): 218 x 200 cm

•	 vstupné dvierka s kompletným dverovým 
rámom stabilizujú ohrádku 

•	uzamykanie, vymedzenie mimo kŕmnych 
miest alebo fixácia teliat pri podávaní 
krmiva

•	 inkl. držiak na vedro
•	 vedrá a príslušenstvo sú opcionálne

Max. vnútorný rozmer búdy
•	D 264 x Š 200 x V 153 cm
•	Plocha búdy: 5,14 m² 
•	Plocha výbehu: 4,5 m²

Samostatné iglu pre teliatko
Calf House Klima Plus
 VertoFLEX - ohrádka

•	 regulácia klímy bez prievanu prostred-
níctvom optimálneho vetracieho systému

•	obzvlášť stabilné prevedenie zo sklola-
minátu vďaka integrovanej pásky so skle-
nenými vláknami

•	polyester so skleneným vláknom s prídav-
nou UV-ochranou

•	 vysoká odolnosť voči chladu aj teplu
•	 samostatné vstupné dvere zjednodušujú 

prístup k zvieraťu a môžu sa použiť aj na 
uzavretie teľaťa

•	oporné kolečká uľahčujú manipuláciu a 
premiestnenie iglu komplet aj s ohrádkou

•	 zábrana, vedro a príslušenstvo sú voliteľné

Rozmery pre 1 teliatko do 8 týždňov
Vonk. plocha: D 160 x Š  136 x V 120 cm 
Vnútorná plocha ležoviska: 
D 152 x Š 125 cm  
Plocha výbehu: Š 132 x H 133 cm

Hygiena: 
•	 vstavaná zábrana v búde zabraňuje 

zanášaniu nečistôt a zároveň vynášaniu 
steliva z iglu

•	 jednoduché čistenie a dezinfekcia vyklo-
pením

•	 široký vstup do búdy zabezpečuje dobré 
vetranie 

 
žívané talianskou firmou len 
pre ležoviskové boxy s pieskom. 
Spoločnosť Schauer Agrotronic 
spustila testovanie s podstielkou 
slama/hnoj a slama/vápno s vyni-
kajúcimi výsledkami.
Výsledky z praxe ukázali, že je 
možné ušetriť až 33 % slamy, 
pretože box je menej znečistený 
a preto sa slama podstiela v 
menšom množstve. Hlboký 
ležoviskový box so štruktúrou 
včelieho plástu zostáva stabilnejší 
a tým je jeho údržba jednoduchšia 
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SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen
Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 260
Fax +43/72 77/23 26 22
office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com

Schauer, spol. s r.o.
SK-949 01 Nitra
Priemyselná 4
Tel. +421/37/ 79 12 101
office@schauer.sk
schauer@schauer.sk

www.schauer.sk

    cenovo výhodné a vysoko kvalitné vyhotovenie zo sklolaminátu 


