
CalfOTel® individuele huisvesting

De individuele kalverhuisvesting van CalfOTel® is speciaal 
ontworpen voor het buiten opfokken van kalveren. De kalveriglo’s 
vormen een ideale omgeving voor de eerste levensweken 
van een pasgeboren kalf. De kalverhokken zijn degelijk, 
arbeidsvriendelijk, goed te reinigen en door de speciale coating 
ook aangenaam bij hoge temperaturen.

Het kalverhok onderscheidt zich door het sterke en duurzame 
materiaal en zijn unieke en gepatenteerde hekwerk. De wielen 
onder onze kalverhokken maken hen gemakkelijk verrijdbaar, in 
geval van verplaatsing of voor reiniging met de hogedrukspuit 
elders op het erf. Verversen van stro is een fluitje van een cent 
door de opklapbare hekken, die - door de slimme sloten - met 
één hand te bedienen zijn. Gebruikers van CalfOTel® systemen 
bevestigen keer op keer dat hun kosten van arbeid drastisch zijn 
afgenomen. Ofwel: pure winst!

Sterke punten
• Gegalvaniseerd, gepatenteerd hekwerk (EP 1.138.196).
• Voorzien van 2 voederopeningen.
•  Gemaakt van glasvezelversterkt polyester, hetgeen garant 

staat voor een lange levensduur en schaduwtemperatuur in 
de zomer.

•  De gladde binnenlaag verhindert bacterievorming en is 
makkelijk te reinigen.

• De drempel houdt het stro in het hok.
• Praktisch hek, te openen met 1 hand.

DE IDEALE LEEFOMGEVING 
VOOR BUITEN IN DE EERSTE 
LEVENSWEKEN VAN EEN 
PASGEBOREN KALF



250344    Opsluithek  
 
Met het opsluithek, sluit u het kalf op in 
het kalverhok. Dit hek scharniert in het 
hok en laat zich gemakkelijk met één 
hand openen. 

250309    3-delig hekwerk   
 
Het 3-delige hekwerk is een opklapbaar 
hekwerk, waarmee gemakkelijk en snel 
toegang tot het kalf verkregen wordt. 

250301    4-delig hekwerk 

 
Dit gepatenteerde hekwerk is een zeer stabiel 
hekwerk met een uitneembaar opsluithek. Met 
het uitneembare opsluithek, heeft u de moge-
lijkheid om het kalf in het hok op te sluiten.  
Het hek blijft daarbij een stabiele U vorm be-
houden, waardoor het hekwerk opklapbaar is.
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Assortiment individuele huisvesting
Stel uw ideale kalverhok samen met CalfOTel® 

030475    Small  
 
De CalfOTel® Small is uitermate geschikt 
als kalveriglo voor de buiten opfok van 
kalveren tot en met 3 weken. 

 
Afmeting: l. 150 x b. 115 x h. 125 cm

060480    Plus  
 
De CalfOTel® Plus is geschikt om kalveren 
buiten op te fokken van 0 tot 6 weken 
oud. Ten opzichte van de CalfOTel® Small, 
ligt het kalf, door de grotere lengte meer 
beschut. De drie ventilatie openingen 
zorgen voor nog betere ventilatie van het 
hok.  
 
Afmeting: l. 195 x b. 115 x h. 128 cm 

050475    Comfort 
 
De CalfOTel® Comfort is de ideale kalveriglo 
om kalveren van 0 tot 8 weken oud in op 
te fokken. Door de hoogte van het hok 
is deze, ten opzichte van CalfOTel® Plus 
beter toegankelijk, bijvoorbeeld wanneer 
u het kalf moet helpen opstarten. De extra 
inhoud van het hok zorgt voor een beter 
klimaat.  
Afmeting: l. 195 x b. 115 x h. 140 cm 

MET OF ZONDER DREMPEL
1.  Staal: Deze volbad verzinkte, stalen drempel zorgt voor extra stabiliteit en maakt een 

scheiding tussen binnen en buiten, waardoor het stro minder vocht aantrekt.
2.  Kunststof (standaard): Deze kunststof drempel biedt dezelfde voordelen als de stalen 

drempel. Door de geïntegreerde grote wielen is het hok gemakkelijk verplaatsbaar. 
Verder is kunststof glad en zonder poriën, dus optimale hygiëne.

U heeft keuze uit drie verschillende kalveriglo’s:

De kalveriglo’s worden los, met opsluithek, 3-delig hekwerk of 4-delig hekwerk geleverd:

Alle hekwerken zijn voorzien van 2 vreetopeningen en worden standaard geleverd met één emmerring. 

ALGEMENE SPECIFICATIE CALFOTEL® KALVERIGLO’S:
• Materiaal: glasvezelversterkt polyester, schaduwtemperatuur gegarandeerd.
• Extreem gladde binnenlaag voor gemakkelijke reiniging en optimale hygiëne. 
• Het hok is aan de achterzijde voorzien van een handvat .

U kunt ook online uw ideale kalveriglo 
samenstellen met de CalfOTel® Configurator. 
Het voordeel: u ziet direct het eindproduct 
en kunt eenvoudig online bestellen. Kijk op 
www.calfotel.com/nl/calfotel-configurator 
voor meer informatie!

http://www.calfotel.com/nl/calfotel-configurator 

