genu-dog
kennels voor dierenasiels en hondenpensions

Genugten Agri B.V. is gespecialiseerd in de
bouw en inrichting van moderne gebouwen
voor de huisvesting van dieren. Bij onze
gebouwen zijn naast de hoge kwaliteit van de
gebruikte materialen, een hoge isolatiewaarde
en een goede uitstraling belangrijke
kenmerken. De inrichting wordt door een
eigen gespecialiseerd team ontwikkeld waarbij
kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en dier
vriendelijkheid de belangrijkste kenmerken
zijn. Voor de huisvesting van honden is een
pakket aan materialen ontwikkeld waarmee
dierenasiels en hondenpensions compleet
ingericht kunnen worden.
www.genugten-agri.com

verzinkt hekwerk van een stabiel buizenframe
Deze stabiele buizenframes voor de binnen- en buitenverblijven hebben de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•

Rondom voorzien van koker profielen voor gestandaardiseerde bevestigingsmogelijkheden aan muren en wanden;
Grote draaideur 50 cm x 180 cm,voorzien van kunststof scharnieren;
Standaard hoogte: 190 cm. Standaard breedten: 120 cm, per 10 cm oplopend;
Snelle sluiting met speciale RVS kennel grendel;
Volbad verzinkt staal voor een zeer lange levensduur;
Voorwanden staan vrij van de grond waardoor het reinigen van de verblijven vergemakkelijkt wordt.

kunststof tussenwanden
Om een grotere rust onder de dieren mogelijk te maken, worden de
tussenwanden van de kennels uitgevoerd met dichte kunststof wanden.
Deze wanden hebben de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•

35 mm gladde kunststof profielen;
Bevestiging op de bodem met kunststof profielen voor een goede aansluiting
en afdichting van de wanden;
Zeer gemakkelijk te reinigen;
De wande kunnen eenvoudig op elke gewenste breedte gemaakt worden;
Standaard hoogte 150 cm;
De kunststof wanden kunnen verhoogd worden met hekwerk met verzinkte
spijlen tot de standaard hoogte van 190 cm.

geïntegreerde voer- en drinkbakken
In de verzinkte voorwanden zijn draaihekjes geïntegreerd waarin de voer- en drinkbakken bevestigd zijn. Door het hek
te draaien, kunnen deze buiten de verblijven gevuld worden zonder bij de dieren te komen. Met dit systeem kunnen de
dieren sneller verzorgd worden en wordt een maximale veiligheid voor de verzorgers gewaarborgd.

kunststof deurschuif met afstandsbediening
Tegen de buitenwand wordt een verzinkt frame gemonteerd. In dit verzinkte frame, vormt een schuif van onverslijtbaar
zeer hard kunststof de buitendeur voor de dieren. Aan deze schuif is een kunststof draad bevestigd waarmee via verzinkte
katrollen de schuiven eenvoudig en snel bediend kunnen worden. Het bedieningshandvat bestaat uit een contragewicht
waarmee het gewicht van de klep verlaagd wordt en het open en sluiten nog gemakkelijker gaat. Met dit geavanceerde
systeem kunnen de honden zeer snel in/ en uitgelaten worden. Er is zelfs een systeem leverbaar waarmee de schuiven
volledig automatisch geregeld kunnen worden.

meer informatie
Heeft u investeringsplannen en wenst u meer
informatie te krijgen over een mogelijke samenwerking
met ons bedrijf, neem dan geheel vrijblijvend contact
met ons op. Wij informeren u graag verder!

Uw dealer

Jane addamsstraat 4
5491DE Sint Oedenrode

Tel. +31 (0) 413 483 100
Fax. +31 (0) 413 483 101

info@genugten-agri.nl

www.genugten-agri.com

