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Calf Care System

Dé duurzame
oplossing voor
mens en dier...

Calf Care System is een merk van:
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Over ons
Het familiebedrijf G. van Beek en Zn. is 
opgericht in 1977. Samen met kalverhouders 
bedenken wij oplossingen voor de dagelijkse 

praktijk, wat alleen kan als je dagelijks met kalveren 
werkt. In onze eigen proefstal Beekzicht en bij klanten 
doen wij ervaringen op en ontwikkelen wij innovatieve 
producten en totaaloplossingen die in stallen over de 
hele wereld te vinden zijn. De kracht van ons bedrijf 
ligt in het samenvoegen van 
meerdere concepten, wat een synergie geeft die 
nodig is voor onze productielocatie in Barneveld.

G. van Beek en Zn. is een ontwikkelaar en leverancier 
in innovatieve maatwerkproducten, zoals prefab 
betonelementen voor agrarische en utiliteitsbouw, 
optimale huisvesting voor jonge kalveren, rubberen 
vloeren voor een gezonde en comfortabele stal 
en een innovatief mestscheidingssysteem voor 
ammoniakreductie. Wij ontzorgen de klant met een 
uniek maatwerk totaalconcept, wat is afgestemd op de 
wensen en behoefte van de klant en vooraf volledig in 
3D is uitgewerkt. Daarnaast zijn wij een betrouwbare 
partner voor de handel en begeleiding van kalveren.  

Als bedrijf zetten we in op onderzoek en advies. Dit 
alles is gericht op duurzame, innovatieve en circulaire 
oplossingen voor een gezonde toekomst van mens en 
dier. 

Waarom kiezen klanten voor Calf Care System:

Hoge levensproductie door een optimale start van 
kalveren en vaarzen opfok.

Gezonde en vitale kalveren door minimale 
infectiedruk, minimaal gebruik van 
diergeneesmiddelen.

Optimale hygiënestatus en dus een comfortabele 
omgeving voor uw kalf.

Efficiënt en eenvoudig te managen.

Aantrekkelijke terugverdientijd en daardoor een 
snelle bijdrage aan uw bedrijfsrendement.
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Calf Care System
Kalfsgezondheid, groei en een hoge hygiënestatus 
staan borg voor een hoge levensproductie. De 
gezonde opfok wordt bereikt door te zorgen voor 
comfortabele huisvesting, juiste voeding en deskundig 
management. Het Calf Care System van G. van Beek en 
Zn. is speciaal ontwikkeld voor een optimale opfok van 
kalveren en vaarzen. Ook voor de kalveren die 
opgefokt worden voor de vleeskalverhouderij is een 
gezonde en optimale start essentieel. Diergezondheid 
en een hoger aflevergewicht dragen bij aan een 
optimale opbrengstprijs en een beter rendement in de 
vleeskalverhouderij.

Comfortabele ligplaatsen
De rubberen toplaag zorgt voor comfortabele 
ligplaatsen voor gezonde dieren. De optimale 
spleetbreedte zorgt voor maximale hygiëne en de 
geïntegreerde vloerverwarming brengt warmte direct 
bij het kalf. Strooisel gebruiken is goed mogelijk, maar 
door de fysieke eigenschappen van de verwarmde en 
vocht doorlatende roostervloer is het niet noodzakelijk.

Schone lucht
Door een uniek mestverwijderingssysteem in het Calf 
Care System blijft de lucht schoon, wat bijdraagt aan 
het welzijn van de dieren en het werkplezier van de 
medewerkers.

Individueel en ook groepshuisvesting
Met het Calf Care System kunnen de kalveren in de 
eerste weken individueel gehuisvest worden. Door de 
eenvoudig uitneembare hokafscheidingen kunnen de 
kalveren vervolgens zonder verplaatsing in 
groepshuisvesting gehouden worden.
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Adres
G. van Beek en Zn.
Koopmansgoed 8
3771 MK Barneveld

Telefoon
+31 (0) 342 41 6583
E-mail
info@gvanbeekenzn.nl

Informeer naar de mogelijkheden
Calf Care System is een merk van:

G. van Beek en Zn. 
produceert, levert en monteert. 

Innovatie en kennisontwikkeling 
staat bij ons centraal, dit willen 
wij graag met u als partner delen. 


