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Światło do środka, powietrze na zewnątrz dla
większej ilości mleka.

Więcej światła w budynku inwentarskim ale bez
nagrzewania pomieszczenia promieniami słonecznymi?
Tak, jest to możliwe dzięki opatentowanemu
świetlikowi kaleniocowemu z wentylacją Original
SKYTEX. Na całej długości budynku oraz szerokości
do 7m jest zapewnione optymalne oświetlenie z
najlepszą wentylacją
Specjalna 2-warstwowa membrana jest zbudowana
z warstwy, która rozszczepia światło słoneczne i
przepuszcza do budynku inwentarskiego wyłącznie
frakcję odpowiedzialną za oświetlenie, jednocześnie
zatrzymując widmo ogrzewające. Druga warstwa
jest odporna na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV.
Jej skuteczność jest poparta wieloletnim
doświadczeniem i testami w sektorze rolniczym.
Zewnętrzna warstwa membrany jest obrabiana
technologicznie dla wzmocnienia całej konstrukcji
w przypadku dużej warstwy śniegu ale także przed
pazurami i dziobem ptactwa. Membrana jest od
wewnątrz przezroczysta, natomiast ciemna po
zewnętrznej stronie dachu, idealnie komponując się
z otoczeniem.
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Duże otwory wentylacyjne osłonięte wysokimi
deflektorami są odpowiedzialne za ciągłą wentylację.
Dzięki specjalnemu kształtowi deflektorów metodą
aerodynamiczną stare powietrze z budynku
inwentarskiego jest zasysane i usuwane na zewnątrz.
Stabilna konstrukcja rur nośnych, owalnie profilowanych,
jest odpowiedzialna za przenoszenie wszelkich
obciążeń statycznych.
Odpowiednie oświetlenie oraz świeże powietrze są
nieodzownym czynnikiem w produkcji mleka.
Dostępne są za darmo na zewnątrz budynku,
wystarczy je tylko wpuścić do środka!

Świetliki kalenicowe z
wentylacją SKYTEX
Światło do środka, powietrze na zewnątrz dla
większej ilości mleka.
Zalety:
Wiatr

• rozproszone światło w budynku inwentarskim

Wiatr

• szerokość robocza świetlika do 7 m
• brak efektu ogrzewania powietrza promieniami
słonecznymi

Wylot

Powietrza

STA R E G O

• lekka i bardzo wytrzymała budowa dzięki
specjalnej, ocynkowanej i powlekanej konstrukcji
nośnej
• wysoka odporność membrany na rozdarcia
i przedziurawienia mechaniczne, w tym
spowodowane przez ptactwo
• trwałość membrany na promienie UV
• zewnętrzna powłoka w ciemnym kolorze idealnie
komponuje się z dachem
• aerodynamiczny efekt zasysania starego
powietrza z budynku przez odpowiedni kształt
deflektorów

Inne katalogi I produkty HUESKER:
• Original-LUBRATEC®- Systemy wentylacji
bocznej (kurtyny automatyczne)
• Original-LUBRATEC®- Systemy ochrony przed
wiatrem
• Original-COVERTEC - Biogaz & Gnojowica
• Original-COVERTEC - Hale i wiaty
• Original-COVERTEC - Osłony pastwiskowe
• Original-AGRITEC®- Plandeki na kiszonki i
obciążenia do plandek
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• Original-VIATRIFT®- Wzmocnienia podłoża dla
ujeżdżalni koni i duktów technologicznych

