
Vergroot je werkplezier met een gesloten microklimaat

De Nanny

Ontwikkeld en getest met 
Wageningen University en 14 
varkenshouders.

De Nanny is naadloos, tochtvrij 
en wordt gelijkmatig verwarmd 
door een waterbedvloer.

Plaats de Nanny naast het 
looppad om gemakkelijk met 
biggen te werken.

Bekroond als drie-sterren 
innovatie op de SPACE Expo.



Geef al je biggen de 
warmte die ze nodig hebben.

Het is een uitdaging om de 
optimale temperatuur voor 
biggen en zeugen te vinden. 
De Nanny creëert een gesloten 
microklimaat van 32°C, zodat 
de staltemperatuur voor 
zeugen kan worden verlaagd 
tot 18°C. 

Gemaakt door middel van 
rotatiegieten, waardoor één 
solide en naadloos geheel 
ontstaat.

De Nanny kan zowel langs het 
looppad als in het kraamhok 
worden geplaatst. We 
bespreken graag wat het best 
past bij jouw stalinrichting.

Tochtvrij

Opstelling



Dimensions

Vanaf 0.85 m wide en 1.45 m 
lang.

Creëer de beste omgeving 
voor biggen en zeugen

Een koeler klimaat voor de zeug 
stimuleert haar om meer te 
eten en bereidt haar voor op de 
volgende worp. Omdat biggen 
graag een warmere omgeving 
hebben, zullen ze na het 
drinken de Nanny opzoeken, 
wat biggenuitval vermindert.

Easy climate cover

In plaats van de Nanny, kun 
je ook kiezen voor de Easy 
Climate-afdekkap die te 
installeren is in elke stal.

• Bewezen losse flappen 
vangen warmte op om 
energiekosten te besparen. 

• Dankzij de transparante 
uitvoering houd je je 
biggen altijd in het oog. 

• Kunststof flappen zijn 
eenvoudig en goedkoop te 
vervangen bij beschadiging 
door de biggen.



Easy catch

De Nanny biedt het beste voor 
de biggen, de zeugen en de 
werkstromen in de stal. Door 
de Nanny uit te breiden met de 
Easy Catch, kunnen de biggen 
in de Nanny worden ingesloten. 
Zo geef je gemakkelijk de beste 
zorg aan al je biggen.

Great pork originates here

Wil je ontdekken hoe je aan de 
slag kunt met microklimaten? 

Ons team en onze distributeurs 
gaan graag met je in gesprek 
om te kijken wat het best bij 
jouw bedrijf past.

+31 (0)492 45 07 33 
info@verei jkengroup.com 
https://vereijkengroup.com/

Werken met microklimaten 
en ventilatie

Met de juiste ventilatie blijft 
het verschil in temperatuur 
tussen het microklimaat en 
de stal constant. Dit resulteert 
in voorspelbaar gedrag van 
de zeug en haar biggen. 
Nieuwsgierig geworden hoe 
dat werkt? Neem contact met 
ons op. 


