
RED-L
Monikerroslattiakanala

Vuonna 1997, munantuottaja Roelof Pol etsi
vaihtoehtoa olemassa oleville monikerros-
lattiakanaloille. Hän halusi kokonaisuuden,
joka edesauttaisi ihmisen ja eläimen hyvin-
vointia sekä täyttäisi nykyiset ja tulevat
ympäristösäännökset.

Yhdessä Vencomaticin kanssa Roelof Pol
kehitti monista tasoista koostuvan kokonaisuu-
den, joka merkittävästi lisäsi käytettävissä
olevaa lattia-alaa. Näin tehokkuus lattia-
neliömetriä kohti saatiin yhtä suureksi kuin
häkkikanalassa. Eli lähtökohtana on käytännön
tuottajan kehittämä järjestelmä käytännön
tuottajille.

Tämä kanala sopii sekä tavanomaiseen että
luomutuotantoon. Kanat viihtyvät, sillä raken-
teen monimuotoisuus mahdollistaa erilaisten
pienryhmien muodostumisen kanojen keskuu-
dessa. Lantamattojen avulla Red-L järjestelmä
vähentää ammoniakin määrää kanalassa,
joten hoitotyökin on miellyttävämpää.
Järjestelmä on EU-normien mukainen ja se on
voittanut lukuisia palkintoja kansainvälisissä
näyttelyissä.

* suuri kanatiheys rakennuksen lattianeliömetriä
kohti

* erittäin alhainen lattiamunien osuus
* avarat rakenteet, valvontatyö on helppoa
* helppo puhdistaa
* hyvä ilman laatu
* sopii kaiken levyisiin rakennuksiin

Vencomatic bv Nederland
Tel.: +31 (0) 497 517380

www.vencomatic.com

Vencomatic markkinoi Red-L kanalat jälleen-
myyjiensä kautta. Lisätietoja osoitteesta
www.vencomatic.com.  Klikkaa viereistä osoitetta
ja käy tutustumassa!

Jälleenmyynti Suomessa:

PANEGG OY
Kahalantie131 A
27420 Panelia as.

www.panegg.com

Puh. 02-864 8029, 050-555 1632



1 keskikäytävä 8,8 m leveä 1 keskikäytävä 6,7 m leveä

2 keskikäytävää 10,9 m leveä 1 keskikäytävä 10,9 m leveä

2 keskikäytävää 13 m leveä 1 keskikäytävä 13 m leveä

1 keskikäytävä 2 keskikäytävää

Mitat (m) (p xl x k) 2,3x6,7x4,8 2,3x8,9x4,8 2,3x11,0x4,8 2,3x13,2x4,8 2,3x11,0x4,8 2,3x13,2x4,8

Pinta-ala * 30,50 m2 35,40 m2 40,15 m2 45,15 m2 46,30 m2 51,25 m2

Max. pesäala * 6,8 m2 6,8 m2 6,8 m2 6,8 m2 7,95 m2 7,95 m2

Lantamatot, kpl 8 9 10 11 12 13

* per 2,3 m:n osasto

6,7 m 8,8 m 10,9 m 13 m 10,9 m 13 m

RED-L: Resting, Eating, Drinking and Laying
eli levätä, syödä, juoda ja munia
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