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SYSTEM WYGRODZEŃ I ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Przy projektowaniu budynków inwentarskich bardzo ważne jest odpowiednie podzielenie każdej komory na kojce. Do tego 

celu wykorzystywane są systemy wygrodzeń i ścian działowych, które mają nie tylko rozdzielać poszczególne grupy zwierząt, 

ale także zapewnić im bezpieczeństwo, dobry stan zdrowia i odpowiednie warunki bytu. Nasza firma oferuje dwa systemy 

wygrodzeń: wygrodzenia z deski PVC oraz wygrodzenia z ażuru stalowego.

System wygrodzeń z PVC

System wygrodzeń z deski PVC jest uniwersalnym 
systemem przeznaczonym dla wszystk ich grup 
technologicznych zwierząt. Jego modułowa struktura  
umożliwia budowę kojców dopasowaną do istniejących 
warunków budowlanych.

ZALETY:

gładka i twarda powierzchnia deski PVC umożliwia 
maksymalne utrzymanie poziomu higieny w chlewni,

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych zwierząt.

zastosowanie słupków i wzmocnień zwiększa stabilność 
kojca,

system wygrodzeń z deski PCV w sektorze loch prośnych

dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów 
system ten jest bardzo trwały,

elastyczne rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych 
elementów systemu umożliwiają szybki i łatwy montaż,  

Podstawowe elementy systemu:

profile kojca wykonane z PVC w kolorze szarym,

wzmocnienia i słupki wygrodzeniowe wykonane ze
stali nierdzewnej lub ocynkowanej,

elementy montażowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Profile kojca z PVC

Ścianki kojca oferowane przez naszą firmę składają się z 

pojedynczych profili o grubości 35 mm i wysokości 200 i 

250  mm, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego odpornego na działanie czynników 

chemicznych. Profil wyposażony jest we wpust i wypust 

umożliwiający łatwe      i szybkie jego łączenie. W swojej 

ofercie posiadamy również profile o grubości 35 i 50 mm i 

wysokości 500, 750 i 1000 mm wykończone gładkimi 

Słupki wygrodzeniowe

Wzmocnienie kojców w postaci specjalnych słupków 

znajduje swoje zastosowanie w kojcach o dużych 

rozmiarach np. dla dużych grup tuczników, czy w kojcach 

grupowych dla loch. 

Słupki systemu wygrodzenia firmy WESSTRON dostępne 

są w następujących wysokościach: 500, 600, 800, 900, 1000      

i 1200 mm. 

profil PVC do budowy ścian kojcówsłupki wygrodzeniowe ze stali nierdzewnej i ocynkowanej
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System wygrodzeń z ażuru stalowego

Ażurowe systemy wygrodzeń przeznaczone są dla 
wszystkich grup wiekowych trzody chlewnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem kojców wymagających 
wygrodzeń o dużej wytrzymałości, takich jak knury lub 
tucznika, a także odchowalnia prosiąt. Do produkcji 
wygrodzeń ażurowych stosowana jest stal nierdzewna lub 
ocynkowana w postaci rur, profili kwadratowych, prętów i 
blach perforowanych.  Wykonywane są pod konkretne 
projekty technologiczne według indywidualnych 
uzgodnień. Można je montować samodzielnie na 
podstawie dostarczonych rysunków.

ZALETY:
użyta do produkcji stal nierdzewna i ocynkowana 
gwarantuje długą żywotność i trwałość wygrodzeń,

ażurowa konstrukcja zapewnia bardzo dobrą 
wentylację kojca,

dostarczane w segmentach, dzięki czemu przy 
pomocy połączeń skręcanych bardzo łatwo można 
je zmontować. wygrodzenia ażurowe w sektorze dla knura z nierdzewnym korytem 

warchlakarnia z systemem wygrodzeń ażurowych
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