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INDOOR GROUP LTD. 

INDOOR GROUP Ltd 

po ad 25 let ie doświad ze ie - godne zaufania 



INDOOR GROUP LTD. 

Oferujemy:  
projekty, budowa i kompletne wyposażanie ferm drobiu, 

paszociągi spiralne i pełzakowe, 

smoczkowe i miseczkowe systemy pojenia, dozowniki, 

systemy wentylacji naturalnej i mechanicznej, wentylatory, 

ogrzewanie: nagrzewnice, promienniki, 

komputerowe systemy zarządzania, sterowniki  

mikroklimatu, akcesoria drobiarskie, 

gniazda z automatycznym zbiorem jaj, 

systemy ciągłej sanityzacji wody CLO2  , 

części zamienne (sprzedaż wysyłkowa), 

serwis wszystkich systemów.  



Karmidła dla brojlera 

Oferta karmideł do tuczu brojlera 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy SKA 

GAMMA LEO LYRA EOS 

INDOOR GROUP LTD. 
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INDOOR GROUP LTD. 

Porównanie wybranych parametrów karmideł SKA 

do tuczu brojlera 

Dane i możliwości karmideł SKA. 

• Wysokość talerza (mm). 

• Zabezpieczenie przed pisklętami w środku 

• Automatyczna zmiana poziomu paszy 

• Dodatkowa krawędź antypoślizgowa. 

• Błyskawiczna regulacja dolnego poziomu. 

• Ilość możliwych dolnych poziomów paszy. 

• Zapinany Montaż – demontaż karmidła. 

• Możliwość czasowego wyłączenia karmidła. 
• Możliwość demontażu talerza. 

• System obracania całej linii - do mycia. 
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INDOOR GROUP LTD. 

Karmidła dla indyków 

Oferta karmideł dla indyków 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy SKA 

INDOR 2000 
(SUPERPITO) 

LYRA-T 



INDOOR GROUP LTD. 

 Karmidło LYRA - T 

Etap początkowy cyklu… 

rednica talerza     33 cm 

Wysoko ć talerza   7,5 cm 



INDOOR GROUP LTD. 

 Karmidło LYRA - T 

Idealne do odchowalni indyków od pierwszych dni. 

Zapobiega marnotrawstwu paszy i chroni przez różnicowaniem stada. 



INDOOR GROUP LTD. 

 Karmidło LYRA - T 

Etap końcowy cyklu… 

rednica talerza     43 cm 

Wysoko ć talerza  13 cm 



INDOOR GROUP LTD. 

 Karmidło LYRA - T 

Specjalnie profilowany kołnierz karmidła oczyszcza z paszy korale ptaków 

i w ten sposób zapobiega rozsypywaniu paszy. 



INDOOR GROUP LTD. 

 Karmidło INDOR 2000 (SUPERPITO) 

Etap początkowy cyklu… 

rednica talerza   35,4 cm 

Wysoko ć talerza   7,2 cm 



INDOOR GROUP LTD. 

 Karmidło INDOR 2000 (SUPERPITO) 

Idealne do chowu indyków od pierwszych dni. 

Zapobiega marnotrawstwu paszy i chroni przez różnicowaniem stada. 



INDOOR GROUP LTD. 

 Karmidło INDOR 2000 (SUPERPITO) 

Etap końcowy cyklu… 

rednica talerza      50 cm 

Wysoko ć talerza   16 cm 



INDOOR GROUP LTD. 

 Karmidło INDOR 2000 (SUPERPITO) 

Głębokie i mocne talerze są specjalnie profilowane  
co zapobiega marnotrawstwu paszy. 

Centralny system regulacji poziomu paszy w karmidłach chroni przez 
różnicowaniem stada. 



INDOOR GROUP LTD. 

Linie pojenia indyków 

Sprawdzone systemy pojenia 

 INDOOR GROUP Ltd 

Linia PIKADOR 

Linia INDO 



INDOOR GROUP LTD. 

Linie pojenia brojler 

Sprawdzone systemy pojenia 

 INDOOR GROUP Ltd 

Supersmoczki 

Linia z miseczką 

jednoramienną 



Energooszczędne i wydajne wentylatory + mieszalniki MUNTERS 

Elementy systemów wentylacji 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy MUNTERS 

INDOOR GROUP LTD. 



Wentylatory ZIEHL-ABEGG + mieszalniki i akcesoria 

Elementy systemów wentylacji 

INDOOR GROUP LTD. 



Niezawodne zawory powietrza testowane przy minus 33oC 

Elementy systemów wentylacji 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy REVENTA 

INDOOR GROUP LTD. 

Problem ? >>ZEW<< Profi 



Nowoczesny ocieplany komin REVENTA 

Elementy systemów wentylacji 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy REVENTA 

INDOOR GROUP LTD. 



Nagrzewnica BIEMMEDUE GA 100C 

Elementy systemów ogrzewania 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy BIEMMEDUE 

INDOOR GROUP LTD. 



Nagrzewnica BIEMMEDUE  BH100 

Elementy systemów ogrzewania 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy BIEMMEDUE 

INDOOR GROUP LTD. 



Sterow iki, zdal e zarządza ie i o itori g 

Elementy systemów sterowania mikroklimatem i monitoringu 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy ROTEM 

INDOOR GROUP LTD. 



INDOOR GROUP LTD. 

 Gniazda z automatycznym zbiorem jaj SKA 



Ditlenek chloru usuwa biofilm, osady i ka ień oraz za ija wszystkie patoge y. 

Systemy stałej sanityzacji wody ditlenkiem chloru CLO2 

 INDOOR GROUP Ltd – bezpośredni przedstawiciel firmy SCOTMAS 

INDOOR GROUP LTD. 



Odpowied io sko figurowa y i wysokiej jakoś i sprzęt z oferty INDOOR GROUP Ltd  

już od wielu lat po aga hodow o  w uzyskiwa iu oraz lepszy h wy ików 
ekonomicznych w produkcji drobiarskiej.  

Teraz skorzystaj też i Ty. 
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Dziękuję Państwu za uwagę. 
 

Waldemar Tarach 

INDOOR GROUP LTD. 

    www.indoor.com.pl 


