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Materialen

Legnest Watervaste multiplex met � lmlaag, 9 en 15 mm

Eierband 2 x 250 mm, polypropyleen (PP), geweven of geperforeerd

Afmetingen 40 cm (standaard) 45 cm (XL)

Lengte 2.400 mm 2.400 mm

Breedte 1.430 mm 1.530 mm

Diepte 415 mm 465 mm

Astro-Turf mat (4x) 445 x 1.165 mm 490 x 1.165 mm

• Geschikt voor leghennen en ouderdieren
• Automatisch uitdrijfsysteem 
• Gemakkelijke nestinspectie 
• Duurzame materialen
• De beste praktijkresultaten

Van Gent Nest
Eenvoud en hoge kwaliteit

Speci� caties

Vouwbaar dak
Uitdrijfsysteem

Van Gent Slat
Afdekking

Eierbanden

Verwijderbare 
nestbodemAstro-Turf

Het Van Gent Nest heeft zich bewezen als ‘s werelds nummer 1 nest 
voor vleeskuikenouderdieren door de hoge nest acceptatie. Nadat de 
eieren zijn gelegd, voorkomt het geauto ma tiseerde uitdrijf systeem 
broedsheid en vervuiling van het nest.

Het houten nest is gemaakt van watervaste multiplex met � lmlaag, 
dat bestand is tegen elk klimaat, van koud tot warm tot tropische 
en vochtige klimaten. De constructie is solide en eenvoudig tegelijk, 
waardoor de installatie snel is! Het Van Gent Nest is leverbaar als 1 of 2 
etage, enkel (wandopstelling) of dubbel, standaard of zelfs XL.
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Afmeting 1.200 x 1.000 mm

Gewicht 14 kg / rooster

Afstand van de latten 25 of 20 mm

Materiaal Tropisch hardhout

Duurzaamheid Klasse 1

Montage RVS-nieten

Maximale belasting 400 kg

Afmeting 1.139 x 575 mm

Gewicht 2.4 kg / slatslat)

Materiaal Polypropyleen

Duurzaamheid UV gestabiliseerd

Maximale belasting 200 kg

• Geschikt voor leghennen en ouderdieren
• Zeer lange levensduur
• Comfortabel en diervriendelijk
• Vrije overspanning
• Eenvoudig te reinigen 
• Snelle montage en opbouw

Roosters
Robuust, comfortabel en diervriendelijk

Speci� caties

Speci� caties

Van Gent Slat

De Van Gent Slat is duurzaam, biedt een goede grip voor 
de dieren en zorgt voor een hygiënische leefomgeving. Het 
tropisch hardhout in combinatie met de RVS-nieten geven 
Van Gent Slat een zeer lange levensduur. De onderbouw 
van de hardhouten roosters is uitgevoerd in gegalvaniseerd 
staal.

Naast de eenvoudige installatie, biedt het rooster ook een 
veilig verblijf voor de dieren door de manier waarop de 
roosters zijn opgebouwd:
- hout is vierzijdig geschaafd;
- afgeronde hoeken;
- RVS-nieten.

De Vencoslat, een kunststof rooster, kan worden gebruikt 
als alternatieve duurzame en gemakkelijk te reinigen 
oplossing.

Vencoslat


