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e
e

Avena
Trękusek 4b/4, 11-030 Purda
tel. kom. 601 449 117
e-mail: kontakt@avena.osztyn.pl
www.avena.olsztyn.pl

e
e
e

e
e
e

systemy klatkowe chowu
i odchowu kur nieśnych
alternatywne systemy chowu
i odchowu kur nieśnych
gniazda dla stad rodzicielskich
brojlerów
systemy pojenia i karmienia drobiu
silosy, mieszalniki
dozowniki leków i witamin
wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie
komputerowe systemy sterowania
wentylacją, ogrzewaniem
i chłodzeniem

e

e

e

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (61) 896 28 00
fax (61) 816 44 51
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl

e
e
e
e
e

e
e
e
e

Chore-Time Europe Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1, 62-060 Strykowo
tel. (61) 819 70 60
fax (61) 819 70 61
e-mail: info@choretime.pl
www.ctbworld.com
www.chore-time.eu

e
e
e
e

e

e

e

systemy alarmowe,
systemy zarządzania
fermami drobiu
systemy oczyszczania
powietrza wyrzucanego
Tarnowo Podgórne
z budynków
inwentarskich
wsparcie techniczne
montaż i serwis urządzeń
możliwość budowania ferm
pod klucz (projekty, uzyskanie
pozwoleń, dokumentacja techniczna,
budowanie budynków w dowolnej technologii)

systemy wentylacji
systemy schładzania
systemy ogrzewania
oświetlenie

PPHU Krzysztof Barański

AVENA Tadeusz Awiżeń

Pobiedziska k/Poznania, tel. 505 083 997

Trękusek k/Olsztyna, tel. 601 449 117

PPUH WIT-POL

INWESTPOL – MONTER

Bobrek k/Oświęcimia, tel. 33 845 82 90

Ciechanów, tel. 604 291 574

e
e
e
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systemy karmienia
systemy pojenia
systemy transportu paszy
silosy paszowe i zbożowe

e

Trękusek

Trękusek
Pobiedziska

Ciechanów

Strykowo

Sieć autoryzowanych dystrybutorów w Polsce:

e

ELMAK Zakład Automatyki
ul. Rokicińska 299/301, 92-614 Łódź
tel. (42) 689 24 40
fax (42) 689 24 41
e-mail: elmak@elmak.com.pl
www.elmak.com.pl

systemy pojenia i karmienia
ogrzewanie
wentylacja i schładzanie
systemy komputerowe
energooszczędne systemy oświetleniowe
do kurników
silosy
systemy sterujące
dozowniki

e
e
e
e

komputerowe systemy sterowania
systemy wentylacji
systemy karmienia
systemy pojenia (smoczkowe, kubeczkowe)
systemy transportu paszy
silosy paszowe
gniazda automatyczne
wsparcie techniczne, montaż i serwis urządzeń

Bobrek

Łódź

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firm FANCOM i ROXELL
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ENERGET
Naturalne ściółki dla zwierząt
tel. (42) 251 57 66
tel. kom. 509 204 460
e-mail: radek@energet.com.pl
www.energet.com.pl

Profesionalna ściółka wiórowa dla drobiu PEER-SPAN:
e idealne do wstawień jednodniowych piskląt indyków
i brojlerów oraz stad rodzicielskich
e sucha, odpylona, wolna od grzybów i roztoczy
utrzymuje optymalny mikroklimat w kurniku
e wpływa na ogólną poprawę dobrostanu stada

DOSTAWy REALIzOWANE Są W CAŁEJ POLSCE.
Szczelnie zapakowane 25 kg baloty trafiają do naszych
klientów na europaletach. Można składować na zewnątrz

e
e
e

FARMA
ŻuROMiN
Sp. z o.o.
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128
tel. (23) 657 52 60, tel./fax (23) 657 51 84
tel. kom. 600 241 783
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl
www.farmazuromin.pl

Łódź

e

e

e
e

systemy pojenia
systemy karmienia
silosy
ogrzewanie (promienniki
gazowe, nagrzewnice
gazowe i olejowe)
systemy wentylacji
(wentylatory jednoi trójfazowe)
systemy schładzania
produkcja wentylatorów

e
e
e
e
e
e
e

e

dozowniki
alarmy
maty dezynfekcyjne
sterowniki mikroklimatu
oświetlenie
paszociągi spiralowe
paszociągi koralikowe
i pełzakowe z otwartą rynną
dla stad reprodukcyjnych
NOWOŚĆ:
nagrzewnice wodne o mocy 68kW

Żuromin

kompleksowe wyposażenie budynków e systemy karmienia i pojenia
drobiarskich
(indyki, broilery, kaczki, gęsi,
e adaptacja istniejących budynków na
reprodukcja kaczki i kurczaka)
e systemy oświetlenia:
potrzeby hodowli drobiu
Piotrów
e serwis istniejących systemów u klienta
oświetlenie tradycyjne oraz LED
e magazyn części zamiennych wszystkich e systemy wentylacji: kominowa,
dostępnych producentów
tunelowa, poprzeczna, mieszana
e ekspresowa dostawa na terenie całego
e systemy ogrzewania: wodne,
kraju
gazowe, olejowe
Budujesz kurnik, potrzebujesz porady? e systemy chłodzenia: wysokociśnieniowe i PAD COOLING
e centrale alarmowe w budynkach drobiarskich
Zadzwoń! Doradztwo techniczne:
Zamów przez telefon: (62) 596 90 00 lub na stronie www.fermo.pl
605 140 540
e

FERMO
Piotrów 18 k/Kalisza
62-814 Blizanów
tel. (62) 596 90 00
fax (62) 590 37 96
e-mail: info@fermo.pl
www.fermo.pl

Techeuromont
Adam Trzeciak
ul. Wrocławska 67, 63-600 Kępno
tel. kom. +48 604 257 457
tel./fax + 48 62 78 228 01
e-mail: biuro@techeuromont.eu
www.techeuromont.eu

Firma Fienhage GmbH, lider systemów do hodowli drobiu,
oferuje swoim klientom kompleksowe wyposażenie
systemów dla kur niosek:
e systemy wolierowe
e gniazda automatyczne
e odchowalnie kur niosek
e systemy wentylacji
e systemy zbioru jaj

Kępno

Niemiecka jakoÊç i precyzja
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e
e
e
e

Galloma Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
62-081 Baranowo
tel. (61) 896 30 42, tel. kom. 790 250 820
fax (61) 896 30 41
e-mail: info@galloma.pl
www.galloma.pl

e
e
e
e
e
e

e
e
e
e

GENEu
ul. Powstańców Wlkp. 14a
86-061 Brzoza Bydgoska
tel. (52) 381 02 77
fax (52) 381 02 78
e-mail: geneu@wp.pl
www.geneu.pl

e
e

e
e
e

e

e

region płd-zach:
tel. 605 665 615

Hodowca Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 70
83-010 Straszyn
tel. (58) 682 62 79
tel./fax (58) 682 68 56
e-mail: hodowca@qv.pl,
www.hodowca.agro.pl

e

e

e

e

Hog Slat Sp.z.o.o.
ul. za Motelem 2c
62-080 Sady
tel. +48 61 833 04 55
fax +48 61 833 00 64
biuro@hogslat.com
www.hogslat.pl

e

gniazda automatyczne Volito
systemy wolierowe Volito
ruszt polipropylenowe i drewniane
sterowniki Stienen
systemy wentylacji
systemy karmienia
systemy pojenia
systemy ogrzewanie
systemy schładzania
oświetlenie

Baranowo

systemy pojenia dla drobiu
poidła dzwonowe
systemy zadawania paszy
systemy wentylacji
systemy schładzania
nagrzewnice olejowe, gazowe i wodne,
promienniki gazowe
dozowniki do leków firmy Dosatron
środki do mycia i dezynfekcji urządzeń inwentarskich
silosy paszowe z włókna szklanego

Systemy wentylacji
(kominy, wentylatory, wloty
powietrza, sterowniki)
Systemy paszowe (brojlery,
indyki, nioski, reprodukcja,
kaczki, gęsi)
Oświetlenie
(energooszczędne)
Systemy zamgławiania
(nawilżania)
wysokociśnieniowe

Systemy karmienia
dla brojlerów
Dozowniki leków Dosatron
oraz serwis
Systemy wentylacji

e

e

e

e
e
e

e

e
e

Systemy pojenia
Straszyn
(smoczkowe, miskowe,
dzwonowe, odwracalne)
Ogrzewanie
Poznań
(nagrzewnice,
promienniki)
Dozowniki do leków
i witamin
Silosy (plastikowe, metalowe)
Gniazda automatyczne
Alternatywne systemy do produkcji jaj konsumpcyjnych (nie klatki)

Nagrzewnice Ermaf
i LB White
Systemy schładzania
Silosy paszowe

Czaplinek
Mława
Sady
Leszno

(kominy, wloty powietrza, wentylatory)

Posiadamy bogatą ofertę części zamiennych
dostepnych w naszych sklepach!
Sklep Mława
tel: 23 655 20 64

Sklep Czaplinek
tel: 94 316 10 38

Sklep Leszno
tel: 65 527 16 71

Serwis: tel. 795 570 458
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Przedstawiciel handlowy:
zbigniew Falkowski (Polska wschodnia) – tel. 668 903 106
Błażej Bremski (Polska zachodnia) – tel. 668 908 788
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Jesteśmy oficjalnym Dystrybutorem
Jansen Poultry Equipment
oraz HatchTech - Wyposażenie Wylęgarni
Baczyna
e
e

urządzenia do hodowli drobiu
Hopex Sp z o.o.
Os. Młodych 17, 66-432 Baczyna
tel.+48 957 283 808
e-mail: hopex@hopex.pl
www.hopex.pl

e
e
e
e
e

e

e

e

iNDOOR Group Ltd
Kamień Duży 4E, 14-200 Iława
tel. (89) 648 77 55, 609 510 185
fax (89) 648 40 86
e-mail: zamowienia@indoor.com.pl
www.indoor.com.pl

e

e
e
e

gniazda automatyczne
systemy wolier
systemy pojenia oraz żywienia drobiu
systemy ogrzewania
urządzenia używane po renowacji
wyposażenie wylęgarni
wsparcie techniczne, montaż oraz serwis urządzeń

projekty hal inwentarskich w zakresie konstrukcji
i instalacji wewnętrznych,
elementy systemu wentylacji naturalnej: kalenice i klapy
ze sterowaniem,
elementy systemów sterowania systemami
(np. montaż systemów, skrzynki elektryczne itp.)
wykonawstwo i montaż systemów zadawania paszy,
pojenia, ogrzewania, schładzania, wentylacji i oświetlenia
wykonawstwo i montaż hal o konstrukcji stalowej,
wykonawstwo i montaż systemów ważenia paszy i ptaków,
wykonawstwo i montaż gniazd dla stad rodzicielskich i towarowych

Iława

POLSKi PR ODuCENT poideł dzwonowych
dla drobiu
e

JA-MA
ul. Spółdzielcza 9
63-900 Rawicz
tel. 505 091 788, 603 924 261
fax (65) 546 17 58
e-mail: ja_ma1@wp.pl
www.ja-ma.pl

e

e

e
e

Specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Jesteśmy producentem automatycznych dzwonowych poideł
dla drobiu.
zalety naszego produktu zostały docenione przez
wielu hodowców drobiu.
Proponujemy wyrób sprawdzony, bezpieczny i atrakcyjny cenowo.
Proponujemy własny transport zakupionych towarów, a także
atrakcyjne rabaty dla stałych klientów.

wagi dla drobiu: automatyczne i ręczne, oprogramowanie
komputerowe dla wag, połączenie komputera z systemami ważenia
przez Internet, montaż, uruchomienie, szkolenia
e sterownik "Pasza-Woda-Światło" dla procesu kontrolowanego
żywienia brojlera
e oprawy świetlówkowe z regulacją natężenia światła, sterowniki
oświetlenia
e centrala alarmowa GSM, termometry i sygnalizatory alarmowe, zasilacze
e sterowniki mikroklimatu
e liczniki i sterowniki do wody i paszy
e czujniki temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla
e moduły rozszerzeń do sterowników (rozszerzenie sekcji płynnej, wlotów, itd.)

Rawicz

e

JOTAFAN Andrzej Zagórski
ul. zakopiańska 9, 30-418 Kraków
tel. (12) 269 18 77
fax (12) 269 18 78
e-mail: biuro@jotafan.pl
www.jotafan.pl
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Kraków
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LANDMECO A/S
Przedstawiciel na Polskę:
Tomasz Wróblewski
tel. kom. 609 960 350
e-mail: tomasz@landmeco.com
www.landmeco.com/pl

Największy Skandynawski producent
wyposażenia do hodowli drobiu:
e systemy karmienia
e systemy pojenia
e nagrzewnice
e systemy transportu paszy
e systemy alternatywne (woliery)
e gniazda automatyczne
e systemy odchowalni dla woliery

Czarnowo

Zapewniamy montaż, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

baterie do odchowu
baterie dla niosek
e baterie dla zwierząt rodzicielskich
e system do zbierania jajek
e system do osuszania odchodów
e system do transportu odchodów
e serwis baterii klatkowych firmy Meller
e usługi w zakresie modernizacji baterii klatkowych
firmy Meller
e voliera dla kur niosek
e voliera dla odchowu
e
e

Meller Polska
ul. Olchowa 15, 65-755 zielona Góra
tel. 608 311 035
e-mail: mirek@mellerpolska.eu
www.mellerpolska.eu

e

e

Polnet Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań
tel. (61) 657 67 00
fax (61) 657 67 67
e-mail: office@polnet.poznan.pl
www.polnet.poznan.pl

e

e
e

e
e
e
e

Polska Ferma Ryszard Grzesiak
ul. Wyczółkowskiego 14
66-100 Brzezie k/Sulechowa
tel. (68) 385 71 56
tel./fax (68) 352 81 09
www.polskaferma.pl
e-mail: polska_ferma@poczta.wp.pl

stalowe silosy paszowe,
zbożowe, farmerskie,
przenośniki spiralne do paszy
karmidłowe systemy żywienia
do odchowu i tuczu
sterowniki
dzwonowe i kropelkowe systemy
pojenia
systemy wentylacyjne
wentylatory wysokowydajne
kominy wentylacyjne
automatyka wlotów powietrza

e

e

e
e

nagrzewnice olejowe
i gazowe firm LB-White,
Ermaf, Master
systemy obniżania
temperatury w budynkach
inwentarskich
farmerskie mieszalnie pasz
papier dla piskląt oraz klatki
do transportu

Oferujemy następujące systemy:
e karmienia i pojenia
e transportu jaj i paszy
e wentylacji i schładzania
e silosy
e ogrzewania
e dozowniki
e oświetlenia
i mieszalniki leków
e
energooszczędnego
części zamienne

Zielona Góra

Poznań

Sulechów Brzezie

Kompleksowe wyposażanie i modernizacja ferm drobiu
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Nasza firma jest oficjalnym przedstawicielem firm:
LuBiNG • PLASSON • ALKE B.V. • LAE ANLAGENBAu • TuFFiGO RAPiDEX • SKOV A/S • DACS A/S
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Tecsisel Polska Sp. z o.o.
83-250 Skarszewy
ul. Drogowców 7
tel. 515 415 513
www.tecsisel.pl
e-mail: biuro@tecsisel.pl

innowacyjne systemy wyposażenia budynków inwentarskich.
Niespotykane dotąd rozwiązania w zakresie: poprzecznej wentylacji, w pełni
zautomatyzowanego sterowania klimatem (ogrzewania, chłodzenia, nawilżania),
elektronicznego dozowania leków a także kontroli kotłowni i agregatu
prądotwórczego. Całość systemu wspomagana przez zaprojektowane i opatentowane
przez Tecsisel nagrzewnice ze strumienicami i mieszaczami świeżego powietrza.
e dedykowane wentylatory
e dedykowane nagrzewnice wodne oraz innowacyjny system wentylacji
e precyzyjny serwomotor – regulacja czterema strefami ogrzewania
e automatyczne zarządzanie agregatem prądotwórczym
e dedykowane wloty powietrza oraz cooling pady – skuteczna wentylacja oraz schładzanie
e zintegrowany system zarządzania wszystkimi elementami budynku inwentarskiego,
sterowanie za pomocą 10 calowego ekranu dotykowego
e powiadomienie i alarmy za pośrednictwem SMS oraz e-mail
e automatyczne dozowanie leków z cyfrową pompą dozującą

Skarszewy

ZAKRES NASZyCh uSłuG
Sprzedaż:
silosy paszowe metalowe
e systemy żywienia i transportu paszy
e systemy pojenia
e ogrzewanie ( nagrzewnice wodne i gazowe)
e systemy schładzania oraz pad cooling
e systemy wentylacji i sterowania mikroklimatem
e

Twoja Ferma
Trzcianka 36
64-316 Kuślin
tel. 604 941 974, 692 901 592
www.twojaferma.pl

Kuślin

usługi:
kompleksowe montaże , serwisy , przeglądy techniczne urządzeń

e

Producent:
wysokiej jakości gniazd automatcznych
e ruszt z tworzywa sztucznego
e systemów alternatywnych
(nieklatkowych)/wolierowych
e systemów odchowalni dla woilery
e systemów ostrożnego transportu
i zbioru jaj
e systemów usuwania i osuszania pomiotu
e wyposażenia budynków stad
rodzicielskich, brojlera i nioski towarowej
e wymienników ciepła dla drobiu
(Agro Supply) pozwalające na 50%
obniżkę kosztów ogrzewania
e

Vencomatic Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marka Prawego 24/10
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 441 83 78
Polska północno-zachodnia: +48 733 822 627
Polska północno-wschodnia: +48 609 178 777
Polska południowa: +48 691 709 613
e-mail: info@vencomatic.pl
www.vencomatic.pl

Verkap Plus Sp. z o.o.
Wolica Kozia 48
63-040 Nowe Miasto n/Wartą
tel. (61) 285 22 88, 287 40 73, 287 46 02
fax. (61) 285 40 78
www.verkapplus.pl

Sprzedaż:
e pakowaczki i sortownice
firmy Prinzen
e systemy znakowania jaj
Prinzen
e systemy pojenia, paszociągi
e transport paszy
e silosy paszowe, wagi do paszy
e System Ovologic

Brodnica

Strzelce Opolskie

Współpracujemy z wiodącymi
firmami oferującymi systemy wentylacji hal
drobiarskich:
e pełne doradztwo w zakresie systemów hodowli
e wykonanie wstępnych projektów

Firma Verkap Plus sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy Koziej
od 2009 roku uruchomiła nową działalność tj. sprzedaż
urządzeń drobiarskich oraz kompleksowe wyposażenie ferm.
W naszej ofercie znaleźć można nowoczesne urządzenia:
e system karmienia
e system pojenia
e gniazda automatyczne
e oświetlenie
e system wentylacji
e ruszta plastikowe i drewniane
e inne
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Nowe Miasto n/Wartą
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