
ELVÁLASZTÓ PANELEK ISTÁLLÓHOZ,  
A SERTÉSNEVELÉSHEZ
 
A Paneltim műanyag elválasztó paneljei  
a legszigorúbb követelményeket is kielégítik. 
A szintetikus anyagból készülő ól-elválasztó 
PanelPlus panel szükség esetén függőleges  
nyílásokkal is rendelhető:
½ nyílásköz (350x45 mm) vagy Venti (350x30 mm) 
nyílásmérettel. A panelbe ilyen módon kialakított 
rácsos szerkezet csökkenti a sertések bezártság 
érzetét, amely stresszre érzékenyebbé teszi őket.
A panelben található nyílások ezen kívül megfelelő 
cirkulációt biztosítanak a malacok környezetében. 
Egyedi kérésre a panelek nyílásmérete megdupláz-
ható 1 méteres magasságig. A nyílások kiosztásá-
nak következtében a Venti panelek 30%-kal több 
be- és kimeneti keresztmetszetet biztosítanak a 
levegőnek mint az 1/2 nyíláskiosztású panelek. KORSZERŰ ÉPÍTŐANYAGOK 
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SZÉKESFEHÉRVÁR, Zámolyi út (a Metro áruház mellett, a 7-es úton)

Telefon: 06-22/501-598 | Fax: 06-22/501-599 | E-mail: szekesfehervar@lambda.hu

SZEKSZÁRD Ipari Park, Rosner Gy. u. 2 (a Damjanich utca 35 mellett)

Telefon: 06-74/510-822 | Fax: 06-74/510-823 | E-mail: szekszard@lambda.hu

SZOLNOK, Thököly út 80.
Telefon: 06-56/887-602 | Fax: 06-56/887-603 | E-mail: szolnok@lambda.hu
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PANELTIM MODULÁRIS  
BORJÚ BOXOK  

ÉS ELVÁLASZTÓ PANELEK
A SERTÉSNEVELÉSHEZ



BELTÉRI BOX

KÜLTÉRI BOX
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KORSZERŰ ÉPÍTŐANYAGOK SZAKKERESKEDÉSE

MODULÁRIS BORJÚ BOXOK 

A PANELTIM panelek nagyszerűen alkalmazhatóak 
kültérben és beltérben elválasztó borjúboxokként. 
Könnyen összeszerelhetőek, szétszerelhetőek és szál-
líthatóak. A paneleket szinte bármilyen méretben  
és különböző magasságban tudjuk szállítani.
Boxfalként választhatóak zárt felületű, illetve szellő-
zőnyílásokkal ellátott Venti panelek, vagy akár ezek 
kombinációja is. A vizuális kontaktus csökkenti  
a stresszt, az állatnak nincs bezártság érzete. A kes-
keny nyílásméret csökkenti a borjúk fizikai kontaktu-
sát. A Paneltim panelek körben teljesen zártak, köny-
nyen és gyorsan tisztíthatóak, így biztosítva  
az optimális higiéniát.
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PANELTIM KUTRICA ELVÁLASZTÓ  
MŰANYAG PANELEK FIAZTATÓBA
 
A termék anyaga lehet világosszürke polipropilén 
kopolimer (PP) vagy világoskék, nagy sűrűségű 
polietilén (HDPE). A panelek minden oldalról zártak, 
alulról egy polipropilén bepattintós profillal lehet 
lezárni őket. A panelek belső szerkezete függőlege-
sen bordázott 100 mm-enként és fűrésszel vágható. 
A panelek optimális higiéniát biztosítanak, a belső 
szerkezetükben nem gyülemlik fel a szennyeződés. 
Nagy nyomású sterimóval könnyen tisztítható.
A panelek gyakorlatilag ellenállnak minden kémiai 
anyagnak, ami egy sertéstelepen előfordulhat.
Szabványos méretek: 2600x500x35 mm,
 2700x600x35 mm
 2500x500x35 mm
 2700x500x35 mm
Kérésre más méretek is rendelhetők.
Terméksúly: 10 kg/m2


