Vindbrydende net
Moderne staldbyggeri med miljøvenlige produkter!

Vindbrydende net type EXPO1211 monteret i udhæng på staldbygning.

EXPO-NET Danmark A/S har ud
viklet en række produkter, der passer til nutidens krav om dyrevelfærd
i stalde med naturlig ventilation.
Erfaringen viser, at frisk luft giver
sunde dyr. Moderne stalde bygges
derfor med naturlig ventilation, der
sikrer et rent og tørt miljø i stalden,
og som begrænser bakterier, insekter, støv og lugt.

vinden, mens ventilationseffekten
bibeholdes.

Eksempel på nyere stalde, hvor nettet er
monteret i udhæng.

Efterfølgende eksempler viser,
hvordan man ikke skal etablere
ventilation.

Eksempel på opbygning af moderne stalde,
hvor nettet er monteret fra ydervæg til tag.

Vindbrydende net fra EXPO-NET
er løsningen. Nettet monteres i
staldvæggenes ventilationsåbnin
ger, og derved dæmpes/brydes

Ventilation er godt, men blæsten
må ikke uhindret kunne suse gennem stalden, da dette giver træk og
dermed syge dyr.

For lidt ventilation – dyrene får ingen frisk
luft.

Ventilation direkte gennem stalden giver
træk.

Ved ventilationsåbninger i kip er
problemet at holde fuglene ude.
Også til det formål har EXPO-NET
udviklet specielle produkter – bl.a.
typerne 112 med maskestørrelse
12 x 12 mm, BOP 36 med maskestørrelse 20 x 25 mm og BOP 90
med maskestørrelse 15 x 15 mm.
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Dimensionering:
Forskellige dyr kræver forskellige
løsninger. Dyrlægen eller konsulenten bør tages med på råd ved
dimensionering af en stald med
naturlig ventilation.
EXPO-NET hjælper gerne med
at finde netop den type net, der
giver den optimale løsninger i hvert
enkelt tilfælde.
Andre produkter:
Endelig tilbyder EXPO-NET en
række nettyper, der er beregnet på
at holde insekter ude af staldene.
Disse produkter anvendes især i
gamle stalde, der tilpasses moderne krav om naturlig ventilation.

Tekniske målinger af vindbrydning udført på forskellige typer net.

Materiale:
EXPO-NET fremstiller sine produkter til stalde i det miljøvenlige
materiale polyethylen. Produkterne
er brud- og frostsikre og beskyttet
mod nedbrydning af solens UVstråler.
For yderligere oplysninger henvises
til vores salgsafdeling, som vil være
behjælpelig med rådgivning og
vejledning:
EXPO-NET Danmark A/S
Georg Jensens Vej 5
DK-9800 Hjørring
Phone: +45 98 92 21 22
Fax.: +45 98 92 41 89
E-mail: plast@expo-net.dk
Hjemmeside: www.expo-net.dk

Vindbrydende net type 105 monteret på rammer uden på staldens løbegang.

Tekniske specifikationer:
Type

61

62

209

93

105

EXPO1211

Bredde
Længde
Farve
Maskestr. (ca.)

62 cm
2,5/10/25 m
Hvid
2x2 mm

81 cm
25 m
Hvid
2,5x3 mm

120 cm
2,5/10/25 m
Hvid/grå/grøn
2x2,5 mm

145 cm
25 m
Grøn
5 mm

100 cm
10/25 m
Grøn
5 mm

200 cm
25 m
Grå
6x8 mm
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