Zaterdag 25 mei 2019
van 13.00 tot 17.00 uur
Son en
Breugel

Son en Breugel (NB)
VOF Renders & Renders
Brouwerskampweg 5, 5691 PN Son en Breugel

Bezienswaardigheden
• Stal 28 meter breed
• DACS ventilatie / management
• Zeer innovatief ventilatie/management
systeem met gelijkdruk en zeer laag
energieverbruik (minimaal 60% lagere
stookkosten t.o.v. traditionele onderdruk
systemen)

• Buisopliersysteem voor alle voer- en
drinklijnen zodat alle lijnen geruisloos en
zonder haperingen op te lieren zijn
• Alle bekabeling makkelijk toegankelijk
boven het verlaagd plafond
• Alle uitblaaskokers gecentreerd in
het midden van de stal

• Verlaagd plafond met aan beide zijden
van stal een lichtstraat met melkglas

• Minder ventilatiecapaciteit nodig
t.o.v. onderdruk

• Nevelkoeling in de stal en grote
padcooling boven het verlaagd plafond
voor extra koelcapaciteit

• Geen inlaatventielen

• full-spectrum LED verlichting speciaal
voor vlakke plafonds

Hoofdsponsoren in Son en Breugel:
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• Grote staldeur zonder bewegende delen
• Multiheat warmwater heaters
• Houtkachel

Deelnemers
in Son en Breugel:
• ABN AMRO Agriteam Zuid
+31 (0)88 226 2626
• Accon avm
+31 (0)73 649 6677
• Agrion B.V.
+31 (0)413 209020
• Agra-Matic B.V.
www.agra-matic.nl
• Agromax
+31 (0)6 5346 1169
• Broederij Lagerwey
+31 (0)342 409400
• DACS A/S
+45 (0)7577 1922
• De Hoop Mengvoeders B.V.
+31 (0)314 64922
• Exportslachterij Clazing B.V.
www.clazing.nl
• H. Kuijpers bv grond-,
sloop en bestrating
+31 (0)499 461195
• IPS Stramproy B.V.
+31 (0)495 563559
• Jager Solutions
+31 (0)524 533848
• Lifarma B.V.
+31 (0)475 452174
• Poultry Vets
+31 (0)85 2732999
• Sleegers Farm Equipment
+31 (0)492 331414
• v.d. Vleuten
Elektrotechniek B.V.
+31 (0)413 477337
• V.O.F. Schotman en Zn.
+31 (0)544 371531
• Van Eck Bedrijfshygiëne B.V.
+31 (0)88 4100041
• VLM B.V.
+31 (0)499 427900
• Walkro Grondstoffen B.V.
+31 (0)77 3876000
• Winitra BVBA
+32 (0)477 372988

Wij vragen u vriendelijk de hygiënemaatregelen in acht te nemen en niet in bedrijfskleding te komen.

Open
dag

voor pluimvee

