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STALDBYGGERI
STALDRENOVERING
STALDINVENTAR

Alt starter med en vision...

INDIVIDUELT

kvalitetsbyggeri

STALDBYGGERI

Birk-Dahl staldkonceptet omfatter renoveringer, tilbygninger, barmarksprojekter i
totalentreprise med kundens behov og ønsker i centrum.
Vi er et stærkt team af erfarne og veluddannede medarbejdere der alle arbejder målrettet mod at aflevere de
bedste produkter til svineproducenter i hele Danmark.
Vor produktion omfatter fuldt færdige produktionsanlæg i total entreprise, samt staldinventar i standard og
individuelle mål. Det betyder løsninger hvor du får fordel af bygninger og inventar, der er skabt for hinanden
fra tegnebordet.
Vi lægger vægt på en funktionel indretning og opdeling,
så produktionsgangen i den nye stald bliver så effektiv
som mulig og at der samtidigt er et godt overblik over
stalden.
Vi lægger stor vægt på analysefasen, og kan derfor være
med til at sikre optimale investeringer i såvel bygninger
som ventilation og inventar, således at der opnås den
mest rentable drift.
For os er det en selvfølge, at staldindretningen tager
udgangspunkt i dyrenes velbefindende og vi kender
dansk lovgivning i detaljer og ved, hvad der kræves for
at opfylde de fremtidige krav til dyrevelfærd.
Hos Birk-Dahl arbejder vi med korte beslutningsprocesser, faste priser og levering til tiden, og vi ved at ved
investeringer i nyt produktionsanlæg er det spørgsmål
om tillid, når man skal vælge en samarbejdspartner.

Et effektivt produktionsapparat, er grundlaget for større
lønsomhed og skal først og fremmest opfylde de egentlige formål:
De skal være hensigtsmæssigt indrettet og materialerne skal være holdbare og have de rette funktioner.
Vi har gennem mange års erfaring opnået en sund
og god portion viden om, hvad der fungerer. Denne
viden er især opbygget gennem en tæt kontakt og
dialog med danske landmænd, forsøgsinstitutioner og
rådgivere.

Dette samarbejde har gjort os i stand til at udvikle nye
principper for indretning af stalde, inventar og et optimeret stalddesign.
Alt arbejde udføres af veluddannede håndværkere
med en mester i spidsen og vi udarbejder en tidsplan,
således at byggeriet bliver styret tidsmæssigt fra første
spadestik til det færdige byggeri.

”Vi brænder for
at skabe den optimale indretning
der tager højde for
funktionalitet og
dyrevelfærd.”
Leif og Kim Rosendahl
Indehaver af Birk-Dahl

STALDRENOVERING

Vi skaber
byggeri med
omtanke...

Præfabrikeret
Hurtig opbygning er lig med mindst mulig produk
tionstab.
For at opnå et funktionelt byggeri med en kort bygge
tid samt styrke og ensartethed benyttes i stor grad
præfabrikerede materialer. Såsom fundamenter med
kantisolering, gangplader samt lejeplader med istøbte
varmeslanger.

Staldinventar
Optimeret
stalddesign

Birk-Dahl Staldindretning A/S rådgiver og leverer
staldinventar til professionelle svineproducenter i hele
Danmark. Vi har løsningen hvad enten det drejer sig
om bestående stalde der skal renoveres, eller staldinventar til nybyggeri.

Tilbehør
Birk-Dahl Staldindretning A/S har et bredt sortiment af
disse tilbehør til svinestalde.
•
•
•
•
•
•

Plastriste
Støbejernsriste
Overbrusning og iblødsætning
Foderautomater
Drikkekopper
Grislegetøj
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