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Een roostervloersysteem is meer dan zomaar een 
vloer waar uw varkens op staan en liggen. Het bepaalt 
namelijk in grote mate de leefomstandigheden van uw 
zeugen, biggen en vleesvarkens. U wilt optimaal welzijn 
en een goede gezondheid voor uw dieren, een hoge 
arbeidsefficiëntie en de beste technische resultaten. 
En dat allemaal voor een acceptabel budget. 

Dat is precies de reden dat Nooyen Pig Flooring altijd 
gefocust is op de beste technieken en de nieuwste 
oplossingen. Vooruitgang zit bij Nooyen namelijk in 
de genen. Wij zijn altijd op zoek naar de ‘next floor’. 
Afgestemd op úw wensen en behoeften. Kortom: 
‘your next floor’ vindt u bij Nooyen!

Van varkenshouder naar roostervloerproducent...
Nooyen timmert al decennialang met succes aan de weg. 
Zes broers, varkenshouders van oorsprong, produceerden 
in 1978 de eerste roostervloeren voor eigen gebruik. Al snel 
bleek hun product enorm gewild bij collega-ondernemers 
en besloten ze het pad naar de industriële wereld van de 
roosterproductie in te slaan.  
Inmiddels heeft Nooyen wereldwijd meerdere productie-
bedrijven waar stalen, gietijzeren, Super Coated en volkern 

kunststof roostervloersystemen voor varkens worden 
geproduceerd. Daarnaast is ook de oorspronkelijke 
varkenshouderijtak blijven bestaan.

...van idee naar innovatie...
In de loop der jaren heeft Nooyen zich met diverse 
innovaties en productverbeteringen ontwikkeld tot een 
toonaangevende producent van roostervloersystemen. De 
ideeën voor nieuwe systemen worden bij Nooyen vanuit 
praktijksituaties geboren en vervolgens vakkundig vertaald 
naar innovatieve en degelijke producten die een absolute 
meerwaarde voor de varkenshouderij betekenen. Voordat 
de nieuwe en verbeterde Nooyen-producten de markt op 
gaan, worden ze wereldwijd uitgebreid getest op diverse 
proefbedrijven.

...en van wens naar eindresultaat!
Nooyen bekijkt de eigen producten door de ogen van de 
agrarische ondernemer en is daardoor in staat roosters te 
produceren die voldoen aan de wensen en eisen van u als 
varkenshouder. 
Afhankelijk van uw wensen kiest u bij Nooyen voor driekant 
staal, gecoate roosters, gietijzer, volkern kunststof of een 
combinatie van deze materialen. Nooyen biedt daarmee een 
compleet programma aan innovatieve roostervloersystemen.
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Roostervloersystemen voor het kraamhok

Roostervloersystemen voor het kraamhok

Met de Balance kraamhokrooster biedt Nooyen al jarenlang een innovatief en betrouwbaar 
systeem om het aantal doodgelegen biggen tot een minimum te beperken. Zodra de 
zeug gaat staan, stijgt het zeugenrooster naar een voor jonge biggen veilige hoogte.

Duurzaamheid staat bij Nooyen hoog in het vaandel. Om de benodigde energie voor het 
realiseren van de gewenste Balance-werkdruk te beperken, is de Repressor ontwikkeld. Dit 
systeem vangt de gebruikte lucht op om deze vervolgens te hergebruiken. Ten opzichte 
van een systeem met een compressor is met de repressor tot wel 40 procent minder 
energie nodig. Dergelijke investeringen komen vaak in aanmerking voor subsidie.

Een ander voordeel van dit recirculatiesysteem is de constante goede kwaliteit van 
de perslucht, met als gevolg een langere levensduur voor de compressor en andere 
pneumatische onderdelen. De gesloten luchtkringloop verzekert u tevens van een 
geruisloze werking van het Balance-systeem.

■ Repressor.

■ Koeldroger.

■ Rijsturing voor Repressor.

Repressor Balance   
           Tot 40 procent energiebesparing door hergebruik lucht

■  Bekijk de werking van de Repressor op 
 www.nooyen.com of via bovenstaande 
 QR-code.
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Balance Frame   
           Het Super Coated roostervloersysteem 
                                     met beweegbaar zeugenrooster

Met de Balance Frame biedt Nooyen een uitgekiend systeem waarbij de reductie van het 
aantal doodgelegen biggen en de flexibele positionering van de zeug centraal staan. 
Zodra de zeug gaat liggen, bedient ze de schakelaar en zakt het zeugenrooster naar het 
niveau van het biggenrooster. Wanneer de zeug weer gaat staan, stijgt het zeugenrooster 
naar veilige hoogte.

Het beweegbare zeugenrooster is in verschillende uitvoeringen leverbaar. Naast de rechte 
opstelling kan ook worden gekozen voor een schuine opstelling. Ook kan de zeug uit 
het midden worden geplaatst. De Super Coated Balance Frame biedt bovendien extra 
flexibiliteit in maatvoering.
De bediening van de Balance Frame gebeurt met behulp van een flexibele zijschakeling. 
Als alternatief voor zijschakeling kan voor een elektronische schakeling worden gekozen.

De Balance is arbeidsbesparend doordat de kraamafdelingen minder intensief hoeven te 
worden gecontroleerd. De Balance Frame is snel en eenvoudig te monteren.

■ Een opstaande rand voorkomt 
 beschadigingen aan biggen.

■ Elektronische schakeling (ELS):
 een sensor in een roestvaststalen 
 behuizing ‘ziet’ of de zeug ligt of staat.

■ Balance Control System (BCS): 
 standaard rijsturing voor  
 elektronische bediening.

Minder doodliggers

Arbeidsbesparend

Meer arbeidsplezier

Bedrijfszeker

■  Nooyen Balance: snelle terugverdientijd door toename van 6,5 biggen 
 per kraamhok per jaar.

Hoger rendement
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Balance Blue Deck   
           Het kunststof roostervloersysteem 
                                               met beweegbaar zeugenrooster

Met de Balance Blue Deck biedt Nooyen een uitgekiend systeem waarbij de reductie 
van het aantal doodgelegen biggen centraal staat. 
Zodra de zeug gaat liggen, bedient ze de schakelaar en zakt het zeugenrooster naar het 
niveau van het biggenrooster. Wanneer de zeug weer gaat staan, stijgt het zeugenrooster 
naar veilige hoogte.

De biggenroosters van dit model zijn uitgevoerd in Blue Deck kunststof roosters. Het 
Blue Deck rooster voor in het kraamhok zorgt door de druppelvorm van de spijlen en de 
bolle bovenzijde voor veel ligcomfort, een perfecte mestdoorlaat en een eenvoudig 
te reinigen oppervlak. Het rooster onderscheidt zich van andere volkern kunststof 
roosters doordat de staven in de lengterichting van de zeug lopen. Hierdoor hebben de 
biggen maximale grip tijdens het zogen.
De bediening van de Balance Blue Deck gebeurt met behulp van een flexibele 
zijschakeling. 

De Balance is arbeidsbesparend doordat de kraamafdelingen minder intensief hoeven 
te worden gecontroleerd. De Balance Blue Deck is snel en eenvoudig te monteren.

Door het uitgekiende systeem van de Balance ligt de investering vanzelfsprekend wat 
hoger dan bij een conventionele kraamhokroostervloer. Deze meerkosten worden 
gerechtvaardigd doordat de Balance zichzelf snel terugverdient. De terugverdientijd is in 
grote mate afhankelijk van de reductie van het aantal doodgelegen biggen.

■ De Balance Blue Deck met het   
 zeugenrooster op gelijke hoogte met  
 het biggenrooster.

■ Een eenvoudige bediening middels 
 een flexibele zijschakeling zorgt
 voor een bedrijfszeker resultaat.

■ Balance Control System (BCS):
 standaard rijsturing voor pneumatische 
 bediening.
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Super Coated kraamhokrooster   
                         Het diervriendelijke gecoate rooster 
       voor optimaal comfort

Het Super Coated rooster is een diervriendelijk vloersysteem, uitgevoerd in strekmetaal 
of geweven draad dat voorzien wordt van een kwalitatief uitstekende coating. Deze 
coating zorgt voor optimaal comfort doordat het warm en zacht aanvoelt.
Het Super Coated rooster is in diverse standaard maatvoeringen verkrijgbaar. Andere 
maten zijn op aanvraag leverbaar. Het Super Coated rooster voor in het kraamhok 
is leverbaar als een zelfdragend Frame-model in rechte of schuine opstelling of een 
Wingmodel. 

Extra mogelijkheid:
■ Het Super Coated rooster kan aan beide zijden van de zeug worden voorzien    
 van een geïntegreerd lignest met optioneel vloerverwarming. Daarnaast zijn ook 
 diverse uitneembare verwarmde elementen leverbaar.

■ Super Coated Frame-model schuine   
 opstelling.

■ Strekmetaal.

■ Geweven draad.
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Blue Deck kraamhokrooster   
  Het unieke volkern kunststof rooster 
                  in Woven Wire uitvoering

Het Blue Deck rooster voor in het kraamhok is een volkern kunststof rooster dat door 
de druppelvorm van de spijlen en de bolle bovenzijde zorgt voor veel ligcomfort, 
een perfecte mestdoorlaat en een eenvoudig te reinigen oppervlak. Het rooster 
onderscheidt zich van andere volkern kunststof roosters doordat de staven in de 
lengterichting van de zeug lopen. Hierdoor hebben de biggen maximale grip tijdens 
het zogen.

Het zelfdragende Blue Deck rooster is eenvoudig te installeren. Voor de onderbouw 
kunnen stalen gegalvaniseerde strippen worden gebruikt met of zonder brugconstructie. 
Het rooster heeft een standaard lengte van 600 mm. en is leverbaar met een breedte van 
200, 300 of 400 mm. De elementen kunnen, indien nodig, in de lengte op maat worden 
gemaakt. Hierdoor zijn vrijwel alle gewenste maatvoeringen mogelijk.
Het Blue Deck rooster heeft in alle uitvoeringen voldoende draagcapaciteit voor de zeug.

Extra mogelijkheden:
■ Het Blue Deck rooster kan aan één of beide zijden van de zeug worden voorzien van 
 een geïntegreerd lignest. Daarnaast zijn ook diverse uitneembare verwarmde elementen 
 leverbaar.
■ De stalen gegalvaniseerde onderbouwstrippen kunnen worden uitgevoerd met 
  bijvoorbeeld een muurplaat, hoekprofiel of oplegpen. Dit biedt extra    
 oplegmogelijkheden.

■ Het dichte gedeelte van de Blue Deck 
 is uitgevoerd met tranenprofiel. Dit 
 zorgt voor optimale grip voor de biggen.

■ Het Blue Deck rooster is uitgevoerd   
 met staven in de lengterichting van de  
 zeug voor extra grip voor de biggen.

■ De druppelvorm van de spijlen en   
 de bolle bovenzijde zorgen voor veel   
 ligcomfort, een perfecte mestdoorlaat
    en een eenvoudig te reinigen oppervlak.

■ Blue Deck rooster op stalen gegalvani- 
 seerde onderbouw met brugconstructie.
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Lignesten voor biggen   
                    Met geïntegreerd verwarmingssysteem

Roostervloersystemen voor het kraamhok

Nooyen biedt een breed assortiment aan lignesten voor biggen in het kraamhok. Deze lignesten kunnen worden 
voorzien van een geïntegreerd verwarmingssysteem en kenmerken zich door optimale grip en comfort.

Polymeerbeton dicht gedeelte met 
RVS bovenplaat
■	 Standaard geïsoleerd;
■	 Hygiënisch: eenvoudig te reinigen;
■	 Lange levensduur;
■	 Lage ingangstemperatuur;
■	 Hoge leidingdichtheid geeft goede   
 verdeling van warmte op de plaat.

Polymeerbeton dicht gedeelte
■	 Standaard geïsoleerd;
■	 Goede grip;
■	 Lange levensduur;
■	 Lage ingangstemperatuur;
■	 Hoge leidingdichtheid geeft goede   
 verdeling van warmte op de plaat.

Aluminium dicht gedeelte
■	 Standaard geïsoleerd;
■	 Goede grip door tranenprofiel;
■	 Lage ingangstemperatuur;
■	 Aluminium buis onder de plaat zorgt   
 voor maximale warmteoverdracht;
■	 Zeer goede verdeling van de warmte   
 over de plaat.

Super Coated
dicht gedeelte
■	 Geïntegreerd in de Super Coated   
 roostervloer: geen naden;
■	 Ook in uitneembare uitvoering  
     verkrijgbaar;
■	 Waterverwarmd;
■	 Comfortabel: coating voelt warm aan;
■	 Hygiënisch: eenvoudig te reinigen;
■	 Optioneel te isoleren.

Waterbad verwarmde plaat
■	 Uitgevoerd in volkern kunststof;
■	 Goede grip door profiel;
■	 Hygiënisch: eenvoudig te reinigen;
■	 Standaard geïsoleerd.
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■ Tri-Bar is verkrijgbaar in een vlakke   
 uitvoering of een uitvoering met extra
  profiel: Softgrip.

■ De lignesten van de Eco-Line   
 zijn uitgevoerd met tranenprofiel. 
 Dit zorgt voor optimale grip voor de   
 biggen.

■ Optimale mestdoorlaat en reiniging   
 door de driekant staafvorm met 
 afgeronde zijden.

Tri-Bar kraamhokrooster   
  Het driekantrooster voor perfecte hygiëne

■ De Eco-Line is een Tri-Bar kraamhokroostervloer met twee verwarmde lignesten aan 
 beide zijden van de zeug.

De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor 
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit 
vloersysteem ammoniakreducerend. 
Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke bovenzijde een optimaal sta-oppervlak en 
bieden een uitstekend ligcomfort.

Naast diverse standaard afmetingen is het Tri-Bar in elke gewenste maatvoering leverbaar. 
Het stalen Tri-Bar rooster voor het biggengedeelte in het kraamhok is verkrijgbaar met een 
staafbreedte van 10 mm. in combinatie met 8 of 10 mm. gleufopening.

Extra mogelijkheden:
■ Tri-Bar roostervloeren kunnen op elke gewenste hoogte worden geplaatst middels een   
 tegen- of ondergeplaatste strip of een tegengeplaatst hoekprofiel.
■ De Tri-Bar kraamhokroostervloer is aan beide zijden van de zeug uitvoerbaar met een 
 stalen lignest met geïntegreerde vloerverwarming. De Eco-Line heeft aan beide zijden 
 een stalen lignest; de MVR aan één zijde.
■ Tri-Bar roostervloeren kunnen ook als halfroostervloer worden gecombineerd met een   
 betonnen gedeelte.
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In het kraamhok kan worden gekozen voor een rechte of schuine opstelling van de 
zeug. De roostervloer onder de zeug kan op gelijke hoogte met het biggenrooster of 
in een verhoogde positie worden uitgevoerd. Bij een verhoogd zeugenrooster is een 
doorloopmogelijkheid voor de biggen aan zowel de voor- als achterzijde mogelijk.

De inserts onder de zeug kunnen worden uitgevoerd in Tri-Bar of Tri-Cast. Ook een 
combinatie van verschillende inserts is mogelijk.

Tri-Bar zeugeninserts

De Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor een 
perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne.
Het rooster heeft door de vlakke bovenzijde een optimaal sta-oppervlak en biedt 
een uitstekend ligcomfort.

Het Tri-Bar rooster voor onder de zeug is verkrijgbaar met een staafbreedte van 10 of 12 
mm. in combinatie met 10 mm. gleufopening. Als alternatief kan worden gekozen voor 
een rondprofiel met een staafbreedte en gleufopening van 10 mm.

Extra mogelijkheden Tri-Bar:
■ Voorzien van een schouderplaat voor extra comfort voor de zeug.
■ Voorzien van een Hotpipe achter de zeug, voor een warme opvang van 
 pasgeboren biggen.
■ Voorzien van een mestopening, opklapbaar of neergaand mestluikje.

Tri-Cast zeugeninserts

De Tri-Cast roostervloer is een degelijk gietijzeren vloersysteem dat wordt geproduceerd 
van hoogwaardig Australisch gietijzer. Het Tri-Cast rooster is sterk, buigzaam en vooral 
duurzaam en heeft door de driekant staafvorm een goede mestdoorlaat.
Het Tri-Cast insert onder de zeug is verkrijgbaar in diverse standaard afmetingen.

Extra mogelijkheid Tri-Cast:
■ Voorzien van schouderplaat en/ of koeling voor extra comfort voor de zeug.

■ Tri-Cast zeugeninsert zonder   
 schouderplaat.

■ U-Noslip zorgt voor optimale grip voor  
 de zeug.

■ Verhoogd zeugenrooster.

■ Onverhoogd zeugenrooster.

■ Tri-Cast: antislip sta-oppervlak door 
 hoog-laag profiel.

Tri-Bar  en Tri-Cast zeugeninserts   
               Tri-Bar inserts voor perfecte hygiëne
                            Tri-Cast inserts voor degelijkheid en duurzaamheid
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Cool Sow System   
      Vloerkoeling bij lacterende zeugen

Het creëren van een warme zone voor de biggen en een koele zone voor de zeug is 
essentieel voor de prestaties in het kraamhok. Daarom heeft Nooyen een zeugenrooster 
ontwikkeld met vloerkoeling: het Cool Sow System. 

Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel, onderdeel van Universiteit Wageningen, heeft 
twee jaar onderzoek verricht naar vloerkoeling bij lacterende zeugen. Hieruit blijkt dat de 
zeugen in een kraamstal met vloerkoeling meer voer opnemen.  Dit uit zich in minder 
gewichtsverlies bij de zeug en hogere speengewichten bij de biggen. Het economisch 
voordeel van het systeem is berekend op 60,00 euro per kraamhok per jaar.

Vloerkoeling is het meest effectief met gietijzeren roosters voorzien van een schouderplaat. 
De optimale temperatuur van het koelwater ligt op 21 graden Celsius.

■ Tri-Cast zeugeninsert voorzien van   
 het Cool Sow System.

■ Door een RVS buis onder het 
 rooster stroomt koel water.

Hoger thermisch comfort zeug

Hogere voeropname zeug

Volgende worp: plus één big

Hoger speengewicht biggen

Gezondere biggen: 
minder behandelingen

Lagere EW-conversie 
gespeende biggen
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Mestdoorlaat achter de zeug   
                  Voor perfecte hygiëne in het kraamhok

Roostervloersystemen voor het kraamhok

Nooyen biedt vele mogelijkheden voor de mestdoorlaat achter de zeug in het kraamhok. De toepassing van een uitneembaar, 
opklapbaar of neergaand mestluikje of de keuze voor een mestopening zorgen voor een perfecte hygiëne in het kraamhok.

■ Tri-Bar opklapbaar mestluikje. ■ Mestopening 40 mm.

■ Tri-Bar mestrooster met uitneembaar Tri-Bar inlegrooster.

■ Tri-Bar mestrooster met uitneembaar Super Coated inlegrooster, uitgevoerd in strekmetaal.

■ Super Coated mestrooster met uitneembaar Super Coated inlegrooster, uitgevoerd in 
 strekmetaal. Als alternatief kan worden gekozen voor een Tri-Bar inlegrooster.

■ Tri-Bar neergaand mestluikje.
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Tri-Bar zeugenrooster   
                  Voor individuele huisvesting of groepshuisvesting

Roostervloersystemen voor zeugen

De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor 
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit 
vloersysteem ammoniakreducerend.
Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke bovenzijde een optimaal sta-oppervlak 
en bieden een uitstekend ligcomfort.

Tri-Bar is leverbaar als zelfdragende constructie en kan eenvoudig worden gemonteerd 
in een standaardoplegging of in een combi-oplegging (parallel aan de gang) met stalen 
onderbouw. In standaardoplegging zijn vrijdragende overspanningen mogelijk tot 3.000 mm. 
De optimale opleg hiervoor is 25 mm.

Voor individuele huisvesting kan worden gekozen voor een in de breedte zelfdragend 
Tri-Bar vloersysteem boven het mestkanaal.
Het rooster wordt middels hoekprofielen op de putrand geplaatst. Door de hart-op-hart maat 
van de ligboxen aan te houden, vallen deze hoekprofielen precies onder de zijhekken. 
Hierdoor vormen deze geen obstakel voor de zeugen.

Standaard wordt het vloersysteem uitgevoerd met een 120m mm. breed opklapbaar 
mestluikje aan de achterzijde. Ook kan worden gekozen voor een volledig Tri-Bar rooster.

Het stalen Tri-Bar rooster voor dragende zeugen is verkrijgbaar met een staafbreedte van 
12 of 15 mm. in combinatie met 12 of 15 mm. gleufopening.

Extra mogelijkheid:
■ Tri-Bar roostervloeren kunnen op elke gewenste hoogte worden geplaatst middels een   
  tegen- of ondergeplaatste strip of een tegengeplaatst hoekprofiel.

Roostervloersystemen voor zeugen

■ Dragende zeugenrooster met geopend  
 kantelbaar mestluikje.

■ De Tri-Bar roostervloer voor dragende zeugen  
 is standaard uitgevoerd met extra profiel:  
 Softgrip.

■ Tri-Bar voorzien van tegengeplaatste strip.
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Tri-Cast zeugenrooster   
           Voor individuele huisvesting of groepshuisvesting

Roostervloersystemen voor zeugen

De Tri-Cast roostervloer is een degelijk gietijzeren vloersysteem voor dragende zeugen. 
De roosters zijn verkrijgbaar in diverse standaard lengtematen tot en met 2.000 mm. 
zelfdragend. Het Tri-Cast rooster wordt geproduceerd van hoogwaardig Australisch 
gietijzer en is sterk, buigzaam en vooral duurzaam. 
Door de driekant staafvorm heeft het Tri-Cast rooster een goede mestdoorlaat en is 
deze ammoniakreducerend. Bovendien is het oppervlak eenvoudig te reinigen. Deze 
factoren zorgen voor een uitstekende hygiëne.
Door een afwisselend hoog-laag profiel wordt een perfect antislip sta-oppervlak voor 
de zeugen gecreëerd. Tri-Cast roosters bieden bovendien een optimaal ligcomfort.

De Tri-Cast roosters voor zeugen hebben een standaard staafbreedte en gleufopening van 
15 mm. De roosters zijn verkrijgbaar in diverse standaard lengtematen.
Het rooster is eenvoudig te monteren in een standaardoplegging of een combi-oplegging 
(parallel aan de gang) met stalen onderbouw. De optimale standaardoplegging is 25 mm. 
Bij eventuele afwijkende putmaten kunnen de roosters in zowel lengte als breedte op 
maat worden gemaakt. 
Tri-Cast roostervloersystemen zijn evenals Tri-Bar roostervloeren uitstekend te combineren 
met een dicht betonnen gedeelte.

■ Antislip sta-oppervlak door hoog-laag 
 profiel en optimale mestdoorlaat door 
 de driekant staafvorm.

■ Zijlippen zorgen voor een goede   
 aaneenschakeling van de roosters.
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Blue Deck biggenopfokrooster   
               Het comfortabele volkern kunststof rooster

Roostervloersystemen voor biggenopfok

Roostervloersystemen voor biggenopfok

■  Open Blue Deck. 

Het Blue Deck rooster is een volkern kunststof rooster, ontwikkeld voor biggen tot 
50 kilogram. De V-vorm en bolle bovenzijde van de spijlen zorgen voor een
 perfecte mestdoorlaat en een eenvoudig te reinigen oppervlak. Dit betekent 
een optimale hygiëne.
De extra verhogingen op het rooster zorgen voor comfort en een goede grip voor de 
biggen. Dit resulteert in een goede ontwikkeling van het beenwerk. 
Het Blue Deck rooster is uitstekend te combineren met het Tri-Bar rooster om daarmee het 
mestgedrag van de biggen nog beter te sturen.

Het Blue Deck rooster is eenvoudig te installeren. Voor de onderbouw kunnen stalen 
gegalvaniseerde of glasfiber strippen worden gebruikt. Doordat de gegalvaniseerde 
onderbouwstrippen kunnen worden uitgevoerd met een brugconstructie, zijn grote 
vrijdragende overspanningen mogelijk. Ook kan worden gekozen voor een in hoogte 
verstelbaar kunststof ondersteuningspootje.

Het rooster heeft een standaard afmeting van 600 x 600 mm of 600 x 800 mm. De 
elementen kunnen, indien nodig, in zowel lengte als breedte op maat worden gemaakt.

Extra mogelijkheden:
■ De Blue Deck roostervloer kan worden uitgevoerd met een 100 procent dicht gedeelte.
■ De gegalvaniseerde onderbouwstrippen kunnen worden uitgevoerd met bijvoorbeeld   
  een muurplaat, hoekprofiel of oplegpen. Dit biedt extra oplegmogelijkheden.

■  Blue Deck 90% dicht.

■  Blue Deck 100% dicht.

■  Extra verhogingen op het rooster zorgen
    voor een goede grip.

■  Optimale mestdoorlaat en reiniging door de  
     V-vorm en bolle bovenzijde van de spijlen.
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Tri-Bar biggenopfokrooster   
           Het driekantrooster voor perfecte hygiëne

Roostervloersystemen voor biggenopfok

De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor 
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit 
vloersysteem ammoniakreducerend. 
Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke bovenzijde een optimaal sta-oppervlak 
en bieden een uitstekend ligcomfort.

Tri-Bar is leverbaar als zelfdragende of niet-zelfdragende constructie en kan eenvoudig 
worden gemonteerd in een standaardoplegging of in een combi-oplegging (parallel aan 
de gang) met stalen onderbouw. 
Tri-Bar is in diverse standaard lengtematen – oplopend per 100 mm. – verkrijgbaar. Andere 
lengtematen zijn op aanvraag leverbaar.
Tri-Bar roostervloeren kunnen, indien gewenst, worden uitgevoerd met een verwarmings-
systeem: de verwarmde buizenrooster of de verwarmde bolle plaat rooster.

Het stalen Tri-Bar rooster is verkrijgbaar met een staafbreedte van 10 mm. in combinatie 
met 8, 10 of 12 mm. gleufopening. Ook de uitvoering met een staafbreedte van 12 mm. in 
combinatie met gleufopeningen van 10 of 12 mm. behoort tot de mogelijkheden.
Als alternatief voor Tri-Bar kan worden gekozen voor een stalen rondprofiel met een staaf-
breedte van 10 mm. in combinatie met 10 mm. gleufopening.

Extra mogelijkheden:
■  Tri-Bar roostervloeren kunnen op elke gewenste hoogte worden geplaatst middels een   
    tegen- of ondergeplaatste strip of een tegengeplaatst hoekprofiel.
■  Tri-Bar roostervloeren kunnen worden uitgevoerd met een mestopening.
■  Het Tri-Bar rooster is uitstekend te combineren met een Blue Deck of Super Coated
    roostervloer.

■ Tri-Bar is verkrijgbaar in een vlakke   
 uitvoering of een uitvoering met extra  
 profiel: Softgrip.

■ Tri-Bar voorzien van een    
 tegengeplaatste strip.

■ Verwarmde buizenrooster. 
 Dit zelfdragende roostervloersysteem  
 is volledig uitgevoerd in Tri-Bar en is
  voorzien van een ingebouwd   
 warmwater verwarmingssysteem.   
 Dit systeem loopt door buizen aan de
  onderzijde van het Tri-Bar en zorgt voor  
 een gelijkmatige  verwarming van het  
 rooster.

■ Bolle plaat rooster. 
 Het dichte bolle gedeelte van dit
  zelfdragende rooster wordt middels
  warm water verwarmd en is daardoor  
 een aangename ligplaats voor de   
 biggen. Bovendien is de bolle
  plaat voorzien van een tranenprofiel   
 voor optimale grip.
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Super Coated biggenopfokrooster   
               Het diervriendelijke gecoate rooster voor optimaal comfort

Roostervloersystemen voor biggenopfok

Het Super Coated biggenopfokrooster is een diervriendelijk vloersysteem voor biggen. Het 
rooster wordt uitgevoerd in strekmetaal of geweven draad, voorzien van een kwalitatief 
uitstekende coating. Deze coating zorgt voor optimaal comfort voor de biggen doordat 
het warm en zacht aanvoelt.
Het Super Coated rooster is leverbaar als een zelfdragende constructie en kan in elke 
gewenste afmeting worden geproduceerd.
De Super Coated roostervloer is uitstekend te combineren met het Tri-Bar rooster om 
daarmee het mestgedrag van de biggen nog beter te sturen.

Extra mogelijkheden:
■ Het Super Coated biggenopfokrooster is uitvoerbaar met een dicht gedeelte, eventueel   
  voorzien van een geïntegreerd verwarmingssysteem.
■ Super Coated biggenopfokroostervloeren zijn ook leverbaar als losse gecoate    
  elementen voor toepassing op een stalen frame.

■	 Super Coated geweven draad.

■ Super Coated strekmetaal.

■	 Het Super Coated biggenopfokrooster met 
 dicht gedeelte, voorzien van een 
 geïntegreerd verwarmingssysteem.
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Tri-Cast biggenopfokrooster   
           Een degelijke en duurzame gietijzeren roostervloer

Roostervloersystemen voor biggenopfok

De Tri-Cast roostervloer is een degelijk gietijzeren vloersysteem voor de biggenopfok. 
Het Tri-Cast rooster wordt geproduceerd van hoogwaardig Australisch gietijzer en is sterk, 
buigzaam en vooral duurzaam. 
Door de driekant staafvorm heeft het Tri-Cast rooster een goede mestdoorlaat en is 
deze ammoniakreducerend. Bovendien is het oppervlak eenvoudig te reinigen. Deze 
factoren zorgen voor een uitstekende hygiëne.
Door een afwisselend hoog-laag profiel wordt een perfect antislip sta-oppervlak voor 
de biggen gecreëerd. Tri-Cast roosters bieden bovendien een optimaal ligcomfort.

Tri-Cast roosters voor de biggenopfok hebben een standaard staafbreedte van 12,5 mm. 
en een gleufopening van 10 mm. De roosters zijn verkrijgbaar in diverse standaard 
lengtematen tot en met 2.000 mm. zelfdragend. 
Het rooster is eenvoudig te monteren in een standaardoplegging of een combi-
oplegging (parallel aan de gang) met stalen onderbouw. Bij eventuele afwijkende 
putmaten kunnen de roosters in zowel lengte als breedte op maat worden gemaakt.

Extra mogelijkheid:
■ Tri-Cast roostervloeren in combi-oplegging kunnen worden voorzien van een   
  mestopening.

■ Antislip sta-oppervlak door hoog-laag 
 profiel en optimale mestdoorlaat door 
 de driekant staafvorm.

■ Zijlippen zorgen voor een goede   
 aaneenschakeling van de roosters.

■ Optimale standaardoplegging: 25 mm.
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Tri-Bar vleesvarkensrooster   
               Het driekantrooster voor perfecte hygiëne

Roostervloersystemen voor vleesvarkens

Roostervloersystemen voor vleesvarkens

De stalen Tri-Bar roostervloeren van Nooyen zorgen door de driekant staafvorm voor 
een perfecte mestdoorlaat en daarmee een uitstekende hygiëne. Hierdoor werkt dit 
vloersysteem ammoniakreducerend. 
Tri-Bar roostervloeren hebben door de vlakke bovenzijde een optimaal sta-oppervlak 
en bieden een uitstekend ligcomfort.

Tri-Bar is leverbaar als zelfdragende constructie en kan eenvoudig worden gemonteerd 
in een standaardoplegging of in een combi-oplegging (parallel aan de gang) met stalen 
onderbouw. In standaardoplegging zijn vrijdragende overspanningen mogelijk tot 
3.000 mm.
Tri-Bar is in diverse standaard lengtematen – oplopend per 100 mm. – verkrijgbaar. Andere 
lengtematen zijn op aanvraag leverbaar. Tri-Bar roostervloersystemen zijn uitstekend te 
combineren met een dicht betonnen gedeelte.

Het stalen Tri-Bar rooster voor vleesvarkens is verkrijgbaar met een staafbreedte van 12 of 
15 mm. in combinatie met 12  of 15 mm. gleufopening. De optimale standaardoplegging 
is 25 mm.

Extra mogelijkheden:
■ Tri-Bar roostervloeren kunnen op elke gewenste hoogte worden geplaatst middels een   
  tegen- of ondergeplaatste strip of een tegengeplaatst hoekprofiel.
■ Tri-Bar roostervloeren voor vleesvarkens kunnen worden uitgevoerd met een    
  mestopening.

■	 De Tri-Bar roostervloer voor vleesvarkens is  
 standaard uitgevoerd met extra profiel: Softgrip.

■	 Als alternatief voor Tri-Bar kan worden  
 gekozen voor een stalen rondprofiel met een  
 staafbreedte en gleufopening van 12 mm.

■	 Zijlippen zorgen voor een goede   
 aaneenschakeling van de roosters.

■ Optimale mestdoorlaat en reiniging door de  
 driekant staafvorm met afgeronde zijden.
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Tri-Cast vleesvarkensrooster   
           Een degelijke en duurzame gietijzeren roostervloer

Roostervloersystemen voor vleesvarkens

De Tri-Cast roostervloer is een degelijk gietijzeren vloersysteem voor vleesvarkens. Het 
Tri-Cast rooster wordt geproduceerd van hoogwaardig Australisch gietijzer en is sterk, 
buigzaam en vooral duurzaam. 
Door de driekant staafvorm heeft het Tri-Cast rooster een goede mestdoorlaat en is 
deze ammoniakreducerend. Bovendien is het oppervlak eenvoudig te reinigen. Deze 
factoren zorgen voor een uitstekende hygiëne.
Door een afwisselend hoog-laag profiel wordt een perfect antislip sta-oppervlak voor 
de vleesvarkens gecreëerd. Tri-Cast zeugenroosters bieden bovendien een optimaal 
ligcomfort.

Tri-Cast roosters voor vleesvarkens hebben een standaard staafbreedte en gleufopening 
van 15 mm. De roosters zijn verkrijgbaar in diverse standaard lengtematen tot en met 
2.000 mm. zelfdragend. 
Het rooster is eenvoudig te monteren in een standaardoplegging of een combi-
oplegging (parallel aan de gang) met stalen onderbouw. De optimale standaardoplegging 
is 25 mm. Bij eventuele afwijkende putmaten kunnen de roosters in zowel lengte als 
breedte op maat worden gemaakt. 
Tri-Cast roostervloersystemen zijn evenals Tri-Bar roostervloeren uitstekend te combineren 
met een dicht betonnen gedeelte.

■ Antislip sta-oppervlak door hoog-laag 
 profiel en optimale mestdoorlaat door 
 de driekant staafvorm.

■ Zijlippen zorgen voor een goede   
 aaneenschakeling van de roosters.
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Nooyen Pig Flooring   
               Gegarandeerde kwaliteit

Kwaliteit staat bij Nooyen hoog in het vaandel. Door de jarenlange ervaring op het 
gebied van roostervloersystemen is Nooyen in staat het productgamma kwalitatief 
steeds verder te verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om optimaal in te kunnen 
spelen op de wensen van de varkenshouder en de marktpositie verder te kunnen 
versterken.

Naast kwaliteit hecht Nooyen uiteraard veel waarde aan een scherp prijsniveau. Dit wordt 
ondermeer gerealiseerd door het in grote mate standaardiseren van de producten en 
maatvoeringen. Daarnaast blijft uiteraard ook maatwerk een belangrijk speerpunt.

Super Coated
Voorafgaand aan en tijdens het coatingproces worden diverse kwaliteitscontroles 
uitgevoerd om een optimale kwaliteit en een lange levensduur van het gecoate rooster 
te kunnen garanderen. Zo wordt de pH-waarde van de primer gemeten en de viscositeit 
– oftewel de mate van vloeibaarheid – van de coating vastgesteld.
Met een hardheidsmeter wordt de hardheid van de coating bepaald. Deze meting wordt 
verricht voordat het rooster wordt nabehandeld in een zoutoplossing.
Tot slot wordt met proefmonsters machinaal een trekproef uitgevoerd. Middels deze 
proef wordt de flexibiliteit van de coating getest. Met behulp van de microscoop wordt 
het monster na de trekproef gecontroleerd, zodat een optimale hechting van de coating 
op het staal kan worden gegarandeerd.

Tri-Bar
Nooyen streeft naar een lange levensduur van de Tri-Bar roostervloer door het gebruik 
van High Resistant Steel in plaats van standaard betonstaal (FEB 500). High Resistant 
Steel is een hoogwaardige legering met een hoog nikkel-, chroom- en kopergehalte en 
een zeer specifieke hoeveelheid silicium. In tegenstelling tot standaard betonstaal is de 
samenstelling van High Resistant Steel zeer nauwkeurig bepaald en daarmee uitermate 
constant. Het staal wordt koud vervormd en thermisch verzinkt. De zinklaag heeft een 
gemiddelde dikte van 100 tot 130 micron. Doordat High Resistant Steel in vergelijking 
met standaard betonstaal meer zink aantrekt, heeft het materiaal een langere levensduur. 
Met High Resistant Steel brengt Nooyen uitsluitend roostervloeren op de markt die 
kwalitatief ruim boven de NEN-EN-ISO 1461 norm liggen.

Tri-Cast
Nooyen Tri-Cast roosters worden vervaardigd uit een kwalitatief uitstekend gietmengsel: 
Ductile casting (EN-GJS-400-15). Dankzij de lamellaire structuur van de ijzermoleculen en 
de hoge viscositeit van dit mengsel is het materiaal slagvast en bijzonder taai. Daardoor 
kunnen Tri-Cast roostervloeren een vijf procent buiging zonder problemen doorstaan.

Blue Deck
Het Blue Deck rooster is vervaardigd uit milieuvriendelijk en recyclebaar eerste generatie 
cadmiumvrij polypropyleen. Polypropyleen is een thermoplastisch polymeer dat een 
zeer brede toepassing kent. Deze materiaalgroep bestaat uit lineaire macromoleculen 
zonder dwarsverbindingen. De toepassing van thermoplasten heeft grote voordelen 
omdat zacht gemaakte materialen eenvoudig in de juiste vorm kunnen worden gebracht 
en bovendien gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. Blue Deck roostervloeren zijn 
daarnaast uitstekend bestand tegen chemische oplosmiddelen, basen en zuren. 

Kwaliteitscontroles 
coatingproces

■ Meting pH-waarde van de primer.

■ Viscositeitsmeting.

■ Machinale trekproef.

■ Controle monster.
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Nooyen is iedere dag bezig met het bedenken en produceren van 
roostervloersystemen die passen bij uw bedrijf en waarmee u de beste 
resultaten kunt behalen. Deze systemen zijn gericht op het continu 
verbeteren van de resultaten in uw varkenshouderij. Daarom mag u van ons 
altijd de meest innovatieve vloeroplossingen verwachten.

Wij gaan verder dan anderen in het flexibel inspelen op uw wensen en 
ideeën. Nooyen werkt samen met vakbekwame dealers die u uitgebreid 
adviseren bij het maken van uw keuzes. Daarbij bent u uiteraard verzekerd 
van uitstekende service en begeleiding door uw dealer. Vóór, tijdens én na 
de aankoop.

Nooyen biedt het meest complete 
assortiment roostervloersystemen. 
            
     Bij ons staat u als ondernemer centraal. 
             Wij maken uw volgende vloer! Bezoek ook 

   onze website!         
              www.nooyen.com

Interesse?
Maak een afspraak
Bel vrijblijvend naar +31 (0)493 31 68 60 of stuur 
een e-mail naar sales@nooyen.com. Wij informeren 
en adviseren u vakkundig én vrijblijvend! 



Nooyen Pig Flooring
Vuurijzer 15
NL 5753 SV Deurne
T +31 (0)493 31 68 60
F +31 (0)493 31 10 07
E sales@nooyen.com

I  www.nooyen.com

NPF16001

Kijk voor meer informatie over de diverse Nooyen roostervloersystemen 
op www.nooyen.com of neem vrijblijvend contact op.
Nooyen Pig Flooring is een handelsnaam van Nooyen Manufacturing B.V.


