Kwaliteitskennels

• Hoogwaardige kwaliteit
• Jarenlange ervaring op het vlak van kennelinrichting
• Ruim assortiment standaarduitvoeringen
• Diverse afmetingen leverbaar uit voorraad
• Ook snelle levering van maatwerk

Nooyen kennels en hekwerken maakt deel uit van de Nooyengroep en is sinds 1991 nadrukkelijk aanwezig op de professionele
markt als fabrikant van hondenkennels.

Nooyen kwaliteitskennels worden vervaardigd uit de beste
materialen en zijn het resultaat van jarenlange studie, met als
uitgangspunt, een optimale hygiëne van uw kennel en een veilige
omgeving voor uw hond.
Steeds vaker worden dierenasiels, honden- en kattenpensions
uitgerust met onze Nooyen kennels.
Vraag vrijblijvend naar ons advies.
Kennelpanelen in spijl- en gaasuitvoering, damwand of kunststof.
Nooyen biedt u tal van mogelijkheden, zowel voor de professional
als voor de liefhebber.

TYPE NOOYEN,
SPECIAAL ONTWORPEN VOOR DIERENASIELS EN HONDENPENSIONS

Voorfront type Nooyen speciaal, spijlafstand 5 cm.
Met lippen ter bevestiging aan kunststof wand.
Deur met messing scharnieren.

Hoogte 187 cm / Montagehoogte 192 cm.
Zonder voetjes voor een gemakkelijk onderhoud.
Sluiting door middel van insteekslot of kennelgrendel.

Tussenwand volledig kunststof of kunststof in combinatie met
spijlen.
Ideaal als scheidingswand of windscherm.
Zeer sterke constructie, gemakkelijk te onderhouden en geluidsarm.
Volledig kunststof 35 mm met metalen versterking bovenaan.
Links, rechts en onderaan: kunststof U. / Hoogte 192 cm.
Kunststof tot op 150 cm hoogte + bovenbouw spijlafstand 8 cm.
Met ondergelaste U ten behoeve van kunststof. / Totale hoogte 192 cm.

Kennelgrendel

Doorlaatschuif

Ligbed

Nooyen is vooral begaan met de veiligheid
van uw hond. Niet alleen onze grendel is op
een diervriendelijke manier vervaardigd, ook
de kwaliteit van onze toebehoren verdienen
de nodige aandacht.

Doorlaatschuif in kunststof 35 mm met alu
geleiders.

Gemaakt uit waterbestendige betonplex antislip.
Eventueel opklapbaar.

Tochtwand
Kunststof 35 mm met
metalen versterking.

Voederset
3 liter voederkommen

2,5 liter voederkommen

Aanschroefbare voederset, enkel of dubbel.
Verkrijgbaar met RVS voederkommen 3 liter of 2,5 liter.
Draaibare voederset verkrijgbaar met 3 liter kommen.

TYPE EURO en NERO LIGHT,
VOOR DE LIEFHEBBER

TYPE EURO
Hoogte: 184 cm.
Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm (spijlpanelen ook verkrijgbaar in 300 cm).
Kader 25x25x1 mm, voethoogte: 5 cm.
Spijluitvoering: spijlen ø 16x0,8 mm, afstand 8 of 5 cm / Dwarsversteviging: rondijzer 6 mm.
Gaasuitvoering: maaswijdte 5x5 cm, 4 mm dik.
Damwand: volledig damwand of damwand tot op 135 cm hoogte + spijlen of gaas bovenaan.
Kunststof volledig omkaderd of kunststof tot op 150 cm hoogte + spijlen of gaas bovenaan.

spijlafstand 8 cm

gaas 5x5

spijlafstand 5 cm

standaard: deur rechts in element, naar binnen draaiend.
In spijluitvoering, ook standaard verkrijgbaar met deur links.

damwand + spijlen of gaas

volledig damwand

Kunststof wanden, volledig omkaderd
Volledig kunststof 22 mm in kader, met opening
75 mm bovenaan.
Kunststof 22 mm tot op 133 cm hoogte +
spijlen of gaas bovenaan.

TYPE NERO LIGHT
Hoogte: 165 / 180 cm.
Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm.
Kader 25x25x1 mm, voethoogte: 9 cm.
Spijluitvoering: 16x0,8 mm, afstand 8 cm.
Dwarsversteviging: rondijzer 6 mm.

Nachthok
Geïsoleerd om uw hond te beschermen tegen zowel de koude
als de warmte. Met windscherm.
Afgewerkt met aluminium profiel.
Grondige reiniging mogelijk door
afneembaar dak.
Afmetingen: bodem 60x122 cm
bodem 74x150 cm.

Toebehoren
Door middel van verstelbare daksteunen en
dakkokers, kan eenvoudig een hellend dak
op uw kennel geplaatst worden.

geprofileerde dakplaten met dakkoker

montagehoekje

daksteun model L

verstelbaar voetsteun

verstelbaar daksteun

dakbeugel
Hoekjes voor het verankeren van de elementen op de betonnen
vloer. De panelen kunnen eventueel verhoogd worden d.m.v.
verstelbare voetsteunen.

Puppyrennen
Puppypaneel met haak / oogbevestiging.
Hoogte: 85 cm.
Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm.
Kader: 20x20x1,25 mm / zonder voetjes.
Gaasuitvoering: maaswijdte 5x5 cm, 3 mm dik.
Deurelementen met enkele deur met vast onderstuk of dubbele deur.

Puppypaneel met sleufgat bevestiging.
Hoogte: 95 cm.
Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm.
Kader: 25x25x1 mm / voethoogte 5 cm.
Gaasuitvoering: maaswijdte 5x5 cm, 3 mm dik.
Spijluitvoering: spijlen ø 16x0,8 mm, afstand 5 cm.
Deurelementen met enkele deur met vast onderstuk.

KATTENRENNEN EN KATTENKOOIEN
Kattenren

Losse elementen die opgebouwd worden
tot een ruime en veilige kattenren.
Hoogte: 189,5 cm.
Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm.
Dakpanelen op maat gemaakt, bevestiging
d.m.v. dakklemmen.
Kader: 25x25x1 mm.
Voethoogte: 4 cm.
Gaas: maaswijdte 5x5 cm, 4 mm dik.

dakklem

Kattenkooi

Deze specifieke ontworpen kattenkooi bestaat uit één of
meerdere compartimenten.
De deurtjes zijn uitgevoerd in gaas met 7,5x2,5 cm
maaswijdte en messing scharnieren.
De zijkanten zijn afgewerkt met kunststof 5 mm, 2-zijdig wit.
Bodem, ligplanken en wegneembare tussenwand: kunststof
10 mm, 2-zijdig wit. Eventueel verkrijgbaar met aanschroefbare of draaibare voederset.
Voorzien van valgrendel of handig insteekslot.

insteekslot
voederset
Informeer vrijblijvend

