Makes farm life better

Staltechniek

Innovatie en
productontwikkeling

Selectieboxen

Van autobelettering tot en met website, van verpakking tot en met concept. Boodschappen doen
met je hersens. Aandacht vragen en herkenning oproepen, met doordachte vormgeving,
aansprekende typografie en slim kleurgebruik.

Texashek
Door middel van de ontwikkeling van innovatieve3-weg
producten werkt
selectiebox
de Rooij Staltechniek continu aan de verbetering van het welzijn van de koe.
Innovatief, onderhoudsvrij
en degelijk texashek.

Zo zijn de selectieboxen en afscheidingsdeuren uitgevoerd
op basis van
Knikdeur in een korte
opstelling zorgt voor een
de nieuwste ontwerpen, waardoor de koe een nog
meer
vloeiende
en
brede koe vriendelijke
koevriendelijke doorgang heeft.
doorgang.

Het nieuwste product op het gebied van klauwverzorging is de FeeCa®:
een handige combinatie van een krachtvoerbox en voetbadbox, waarin de
klauwen van de koe optimaal gereinigd en verzorgd worden. In combinatie
met onderstaande vloeistoffen blijft de klauwconditie optimaal.

FeeCa® Procare is een speciaal reinigings- en ontsmettingsmiddel, ontwikkeld voor de FeeCa® voor melkvee. FeeCa®
Procare bevat geen formaline, antibiotica en zuren en werkt
zeer effectief tegen micro-organismen die klauwproblemen
veroorzaken. Het past perfect in het hygiëneprogramma
van de hedendaagse melkveehouderij. FeeCa® Procare is
een vriendelijk en verantwoord middel dat niet gevaarlijk is
voor mens en dier.

Intra Hoof-fit Bath

FeeCa® Procare

•	Zorgt voor een optimale
conditie van de klauw
•	Verzorgende werking
voor huid rondom
de klauw
•	Optimale hechting aan
de klauw

•	Voor het reinigen
en ontsmetten van
de hoeven
•	Voor het voorkomen
van nieuwe problemen
•	Optimale hechting aan
de klauw

+

FeeCa® Procare zorgt in combinatie met Intra Hoof-fit Bath
voor de optimale preventieve hoefbehandeling. FeeCa®
Procare zorgt er d.m.v. glutaaraldehyde en quaternaire
ammoniumcomplex voor dat bacteriën geen kans krijgen
om infecties te veroorzaken. Intra Hoof-fit Bath zorgt ervoor
dat de klauwconditie optimaal blijft. Door het correcte
doseringsschema toe te passen versterken deze producten
elkaars werking.
De Rooij is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere
vloeistoffen dan door De Rooij aanbevolen.
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* 2x Topro Micro Derm
2x Intra Hoof-fit Gel
2x Intra Hoof-fit Tape
2x kwast
2x 20 ltr FeeCa® Procare
1x 20 Intra Hoof-fit Bath
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Montagematerialen
Onderstaande producten zijn slechts een kleine selectie uit ons assortiment. Op www.derooij.shop
kunt u alle montagematerialen makkelijk en snel bestellen.

Spijlhek

Standpaal

Diverse afmetingen verkrijgbaar

Roosteranker

Kapbeugels
en klemmen

T +31 (0)416 31 29 09

Kunststof dop

www.derooijstaltechniek.nl
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