Kijk naar onze aanbiedingen op...www.vandescheur.nl

!!!

Informatie folder 2015

Maatwerk volières, kooien en kattenverblijven
Rovac Aluminium & Houtbouw uit Winschoten maakt al meer dan 20 jaar
maatwerk volières, kooien en kattenverblijven voor bedrijf en particulier. Wij werken
o.a. Met aluminium profielen en geïmpregneerd hout. In onze eigen ruime werkplaats
maken wij dierenverblijven naar uw idee. Wij bezorgen en monteren door geheel
Nederland. Op onze website www.vandescheur.nl staan diverse voorbeeld foto's van
de mogelijkheden.
Ook benieuwd wat een volière of kattenverblijf naar uw idee gaat kosten, stuur ons
een éénvoudige schets en u ontvangt van ons een vrijblijvende prijsopgave, u kunt
natuurlijk ook langskomen in onze werkplaats, de koffie staat voor u klaar !!!

Kunststof broedkooien
Standaard kunststof broedkooi van Rovac Winschoten,
deze kooi word gemaakt van 10mm VEKA schuimplaat en is
op de naden verlijmd. De kooi heeft een uitneembaar tussenschot
en metalen schuifladen. De voorfronten zijn te krijgen met klepjes
en klepbakjes en zonder klepjes en klepbakjes.
Afmeting kooi: 82,5x40x40Hoog cm of 100x40x50Hoog cm.

Houtbouw
Rovac levert maatwerk naar het idee van de klant, ook in houtbouw.
Wij werken o.a. Met rabatdelen, balkhout, betonplexplaat en
steigerhout. Rovac maakt nachthokjes, schuurtjes, kippenhokken,
geitenklimmeubelen etc...Een combinatie van houtbouw en
aluminiumbouw geeft vaak hele mooie resultaten, zowel voor de
dieren als hun verzorger.

Onderdelen voor de doe-het-zelvers
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Kokerprofielen voor volièrebouw.
Draai- / voederplateaus met RVS bakjes voor inbouw in kooien en volières.
Gaas los per meter of per volle rol, ook zwart gepoedercoat gaas !
Buisverbinders, popnagels, zelfborende schroeven.
Polycarbonaatplaat + dakprofielen, ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld een overkapping van Koi-vijvers.
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Horren
Hordeuren en horramen. In de regio Groningen
en Apeldoorn levert en monteert Rovac horren.
Voor bijna elk kozijn is wel een oplossing. Ook
deze horren maken wij in eigen werkplaats op
maat. Ook maatwerk Plisséhordeuren !!!

