KONĚ

Abychom mohli dělat věci správně,
je třeba jim rozumět
a mít k tomu ještě něco navíc…
SPOLEČNOST
AGROMONT
VIMPERK
je partnerem od fáze
plánování až po samotnou
realizaci. Na počátku je vždy
kvalitní návrh, který zajistí
zkušení pracovníci vlastního
projektového oddělení.
Desítky postavených staveb
v této oblasti jsou naší nejlepší
referencí. Díky dlouholetým
zkušenostem vám navrhneme
nejoptimálnější řešení (ukázka
3D vizualizace).
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VENKOVNÍ
BOXOVÉ
USTÁJENÍ
zajišťuje vysokou prostorovou
i typovou variabilitu a velmi
snadnou montáž. Jedná se
o ekonomické řešení ustájení pro
celoroční využití. Zvlášť vhodné
pro koně s respiračními problémy
a ustájení koní v urbanisticky
exponovanějších oblastech.
Kruhový částečně zastřešený
„kolotoč“ slouží k nucenému
pohybu koní ve vymezeném
prostoru, tvořeném vnějším
a vnitřním obvodovým hrazením.
Stavba je kombinací ocelové
konstrukce a dřevěného opláštění.
Prostor pro jednotlivé koně je
vymezen rameny s dělicími
mřížemi, které jsou z důvodu vyšší
bezpečnosti opatřeny gumovými
žaluziemi ve spodní části. Další
funkcí ramen je „pobídka koní“,
která je řešena pomocí elektrického
zařízení k tomu určenému.

KONĚ

VNITŘNÍ
BOXOVÉ
USTÁJENÍ
– jednotlivé boxy v již
postavených nebo nových
objektech se vždy navrhují
individuálně s důrazem
na kvalitu a bezpečí zvířete. Blok
boxů je tvořen masivní ocelovou,
žárově zinkovou konstrukcí
v kombinaci s dřevěnými
výplněmi, což zaručuje dlouhou
životnost a požadovanou
bezpečnost pro ustájené koně.
Dveře boxů mohou být posuvné
nebo klasicky otevíratelné.
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NOSNÉ
KONSTRUKCE
JÍZDÁREN
jsou navrhovány především
k optimálnímu prostoru pro
pohyb koní tzn. bez středových
podpěrných sloupů . Dodáváme
veškeré materiálové varianty
jako např. dřevěné, betonové,
ocelové nebo jejich kombinace.
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SPOLEČNOST AGV s.r.o.
je spolehlivý partner od fáze plánování
až po samotnou realizaci a úspěšný provoz
Vaší nové farmy nebo bioplynové stanice.
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