
Kosteneffectieve overgang naar elk toekomstplan

Proven Classics

Hergebruik 80% van de roosters 
met dit duurzame ontwerp.

Ontwerp je eigen vloer naar de 
behoeften van zeugen en biggen met 
roosters van verschillende materialen.

Verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen, zodat de modulaire 
roosters in elk vloer passen.

Variplus beweegbare vloer 

Verminder gegarandeerd het risico op 
biggenuitval met 80% met onze bewezen 
beweegbare vloer.



Blijf flexibel

“We hebben voor Vereijken 
gekozen omdat je 80% van de 
roosters kunt hergebruiken en 
de vloer kunt herstructureren 
als dat in de toekomst nodig 
is. De leningen voor eerdere 
aanpassingen van de boxen in 
2012 lopen nog, dus dit zorgt 
ervoor dat we op een slimme 
manier de overstap kunnen 
maken.”

Modulaire roosters voor 
elke inrichting.

• Gelijkmatig verwarmd water- 
bed of elektrische verwarmings-
plaat houdt biggen warm. 

• Met een gietijzeren vloer kan 
de zeug haar warmte kwijt. 

• Betonnen roosters en 
Tri-Bars verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen. 

• Bepaal zelf de positie van de 
boxen: in de lengte, langs de 
wand of haaks op het looppad.



Afmetingen

Speel met de verschillende 
afmetingen van de roosters en 
maak je eigen vloerontwerp. 

Ga naar https://vereijkengroup
.com/en/home/design-your-
own-floor/ 

Druppelvormig profiel

Het druppelvormig profiel 
biedt optimale grip voor kleine 
biggenpootjes. Zo kunnen 
biggen goed bij de zeug komen 
en de spenen vinden, wat zorgt 
voor een maximale biestopname. 
Het druppelvormig profiel zorgt 
er ook voor dat de mest door de 
openingen verdwijnt of eenvoudig 
kan worden weggespoten voor 
een hygiënische omgeving.



Kies een box

Maak een keuze uit vier 
robuuste boxen die kunnen 
worden uitgebreid met 
speciale buizen om het 
risico op biggenuitval tot 
een minimum te beperken. 
Welke box past het beste bij 
jouw situatie in de stal? 

Great pork originates here

Geen twee bedrijven zijn 
hetzelfde. Wil je weten wat een 
vernieuwd vloerontwerp kost 
en ontdekken hoe hergebruik 
van roosters je in de toekomst 
geld kan besparen?

Neem contact met ons op.

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

Onze medewerkers en distributeurs 
gaan graag met je in gesprek over 

jouw vloerplan.

Europees model USA model

Vereijken model Frans model Optioneel: deur aan de 
voorzijde.


