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Séria CalfHouse 
pre vydarený štart do života

Gesunde Kälber mit der CalfHouse-Serie
Aby bolo možné významne znížiť riziko hnačkových 
ochorení, teľatá by mali byť v prvých týždňoch života 
vystavené čo najmenšiemu tlaku choroboplodných 
zárodkov.

To je možné dosiahnuť iba jednotlivým oddelením od 
matky a teľatami rovnakého veku. 

Búdy pre teľatá sa pritom vo vede a praxi ukázali 
nesporne ako optimálny systém chovu: Starajú sa o 
hygienické prostredie, poskytujú v lete, ako aj v zime 
dobré vzduchové a svetelné pomery a tým najlepšie 
predpoklady pre zdravie, vitalitu a dobrý pocit novo 
narodených teliat.

Optimálna klíma – v lete i v zime
• vysoký izolačný účinok a UV-ochrana prostredníctvom vysoko kvalitných materiálov
• stúpajúca šikmina strechy s vetracími otvormi sa stará o optimálnu cirkuláciu vzduchu tak,

aby vlhký a teplý vzduch mohol unikať nahor
• čisté biele povrchy zabraňujú prehrievaniu vnútorného priestoru

Konštrukcia vhodná pre zviera
• veľké rozmery
• oplotenie s malou vzdialenosťou vertikálnych výstuh a bočných ochranných oblúkov

na zabránenie poraneniam
• hladké vnútorné plochy zabraňujú uvoľňovaniu vlákien materiálu, uľahčujú čistenie a

zlepšujú tým podstatne hygienické podmienky

Vysoká stabilita
• vysoko kvalitné materiály zaručujú nerozbitnosť a pevnosť proti

úderu, ako aj dlhú životnosť búdy pre teľatá
• rovnomerné hrúbky steny a bočné stabilizačné oblúky zvyšujú

stabilitu a ponúkajú dodatočnú tuhosť proti skrúteniu
• robustné oplotenie pozinkované v ohni
• bočné ochranné oblúky prepožičiavajú oploteniu prídavnú stabilitu
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Viac ako strecha nad hlavou

Séria CalfHouse 
pre vydarený štart do života
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Praktické a komfortné
• oplotenie sa môže kvôli čisteniu predsiene

vyklopiť ponad búdu pre teľatá
• búda pre teľatá sa môže na postlanie, čistenie a

zapustenie do plota preklopiť smerom dopredu
• veľké celogumové pneumatiky s ihlovými

ložiskami umožňujú jednoduché presunutie aj
pri ťažších podmienkach pôdy

• rukoväť na ľahšie zdvíhanie búdy
• integrovaný prah zabraňuje vystupovaniu

steliva z búdy pre teľatá
• prah v úrovni podlahy na oplotení umožňuje

vstup pre človeka a zviera bez prekážok

Multifunkčné
• Otočné dvere na jednoručnú obsluhu uľahčujú prístup k zvieraťu.
• Otočné dvere sa môžu na spätné uzavretie teľaťa voliteľne tiež presunúť

do vstupu búdy pre teľatá.
• Dva otvory s voliteľnou výškovou pozíciou pre vedro na krmivo a vodu.
• Držiak na vedro na napájanie s poistkou vedra, vysoké polohovanie

podporuje prirodzené naťahovanie krku, takže sa mlieko môže dostať
priamo do žalúdka. Šikmá poloha sa stará o úplné vyprázdnenie vedra

• Flexibilná lišta na variabilnú montáž držiaka na vedro na napájanie,
prípadne držiaka na fľaše na suché krmivo.

Ľahké alebo ťažké oplotenie
Pre všetky jednotlivé búdy pre teľatá je dostupné 
oplotenie v ľahkom vyhotovení. Znížená hmotnosť 
uľahčuje napr. zdvíhanie oplotenia a presúvanie 
búdy zvalenej na oplotenie, poskytuje ale súčasne 
vysokú stabilitu. 

Rozsiahle vybavenie je už súčasťou dodávky!
• držiak vedra na napájanie
• 2 držiaky vedra
• prah
• rukoväť

Ľahké oplotenie (cca 30 kg)
Ťažké oplotenie so zvýšenou 
hrúbkou materiálu (cca 45 kg)

Pri CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus 
je oplotenie navyše dostupné v ťažkom vyhotovení. Je 
extrémne robustné a vďaka zvýšenej hmotnosti 
poskytuje ešte lepšiu stabilitu.
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Výr. č. Popis €

14566 CalfHouse PE UV+ s ľahkým oplotením 1 4 559,00
14570 CalfHouse PE UV+ s ťažkým oplotením 1 4 589,00

Rozmery a hmotnosť
Rozmery búdy vonkajšie: D 205 x Š 115 x V 135 cm
Rozmery oplotenia: D 150 x Š 110 x H 96 cm
Hmotnosť ľahkého oplotenia cca 30 kg
Hmotnosť ťažkého oplotenia: cca 45 kg

Vyšší izolačný účinok a životnosť vďaka prídavnej UV ochrane. 
Nepriehľadná búda pre teľatá CalfHouse PE UV+ je vybavená prídavnými UV-
stabilizátormi. Slnečné žiarenie sa tým lepšie absorbuje tak, aby sa vnútorný priestor 
búdy pre teľatá nezohrieval intenzívne. Okrem toho sa zníži prirodzená degradácia 
materiálu. 

CalfHouse PE UV+ 
O vysokú stabilitu a životnosť sa stará výroba z vysoko kvalitného, plastu HDPE, odolného proti 
úderom, s integrovanými UV-stabilizátormi. Optimálna klimatizácia búdy pre teľatá sa dosiahne 
prostredníctvom viacstupňovo nastaviteľnej a do všetkých strán pevne aretovateľnej ventilačnej 
klapky. Taktiež uľahčuje plnenie koša na seno. Zvlášť hladké vnútorné plochy robia čistenie 
hravo jednoduché a zlepšujú tým hygienu. Vo forme búdy je integrovaná rukoväť na dvíhanie 
búdy pre teľatá. 
Súprava dodatočného vybavenia z oceľových rúr (výr. č. 14567) na zosilnenie spodného prahu 
na vstupe do búdy voliteľne dostupná. Vedro, kŕmny box a kôš na seno nie sú súčasťou dodávky. 

Výr. č. Popis €

14565 CalfHouse PE UV+ bez oplotenia 1 17 369,00
145620 Ľahké oplotenie pre CalfHouse PE UV+ 1 24 199,00
14572 Ťažké oplotenie pre CalfHouse PE UV+ 1 22 219,00
14568 Súprava dverí a pneumatík pre CalfHouse PE UV+ 1 45 99,99
14567 Súprava dodatočného vybavenia spodného prahu 1 200 14,99
3269 Kôš na seno, vzdialenosť tyčí 80 mm 1/5 60 21,99
14396

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Záves z pruhov pre CalfHouse PE UV+ 1 56 52,99

Jednotlivé búdy pre teľatá
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Výr. č. Popis €

14581 CalfHouse Premium Plus bez oplotenia 1 10 375,00
144720 Ľahké oplotenie pre CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus 1 24 199,00
144322 Ťažké oplotenie pre CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus 1 22 219,00
14476 Súprava dverí a pneumatík s plastovým prahom, pre CalfHouse Premium Plus 1 34 129,00
14304

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!
Náhradný prah, plast 1 168 14,99

Výr. č. Popis €

14580 CalfHouse Premium Plus s ľahkým oplotením 1 4 499,00
14585 CalfHouse Premium Plus s ťažkým oplotením 1 4 519,00

Rozmery a hmotnosť
Rozmery búdy vonkajšie: D 210 x Š 115 x V 145,5 cm
Rozmery oplotenia: LD150 x Š 110 x V 96 cm
Hmotnosť ľahkého oplotenia: cca 30 kg
Hmotnosť ťažkého oplotenia: cca 45 kg

CalfHouse Premium Plus 
Premium Plus znamená: Viac miesta! Vyššia stabilita! 
Búda pre teľatá ešte zväčšená na dĺžku a na výšku poskytuje teľaťu teraz ešte väčšiu 
ochranu pred poveternostnými vplyvmi a umožňuje poľnohospodárovi viac voľného 
priestoru pri ošetrovaní teľaťa. 

CalfHouse Premium Plus je postavená pomocou veľmi špeciálneho materiálu zo 
sklenených vlákien s veľmi vysokou plošnou hmotnosťou. Tým má extrémne vysokú 
pevnosť v ťahu a rázovú pevnosť. Okrem toho je konštrukcia steny na všetkých okrajových 
oblastiach a hranách búdy pre teľatá navyše zosilnená.  Ľahko čistiteľný plastový prah 
zlepšuje hygienu. 

Aj táto búda pre teľatá sa vyznačuje optimalizovaným odvzdušňovacím systémom, 
prostredníctvom ktorého sa reguluje klíma v búde bez prievanu. 

Vedro nie je súčasťou dodávky. 

Naša najväčšia 
samostatná búda! 
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Výr. č. Popis €

14301 CalfHouse Master Plus bez oplotenia 1 12 339,00
144720 Ľahké oplotenie pre CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus 1 24 199,00
144322 Ťažké oplotenie pre CalfHouse Premium Plus a CalfHouse Master Plus 1 22 219,00
14477 Súprava dverí a pneumatík s dreveným prahom pre CalfHouse Master Plus 1 34 129,00
14304 Náhradný prah, plast 1 168 14,99

Náhradný prah, drevo 1 168 12,99

Výr. č. Popis €

14470 CalfHouse Master Plus s ľahkým oplotením 1 4 459,00
14485 CalfHouse Master Plus s ťažkým oplotením 1 4 489,00

Rozmery a hmotnosť
Rozmery búdy vonkajšie: D 200 x Š 115 x V 135 cm
Rozmery oplotenia: D 150 x Š 110 x V 96 cm
Hmotnosť ľahkého oplotenia: cca 30 kg
Hmotnosť ťažkého oplotenia: cca 45 kg

14302

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Bočné ochranné oblúky 
zabraňujú prešmyknutiu teliat 
a poskytujú prídavnú stabilitu.

CalfHouse Master Plus 
10 000-násobne osvedčený CalfHouse Master Plus profitujte z našej 
kompetencie a dlhoročných skúseností pri dizajne vysoko kvalitných búd 
pre teľatá a zjednocuje všetky osvedčené vlastnosti série CalfHouse pokiaľ sa 
to týka stability, komfortu a dobrého pocitu zvieraťa – za vynikajúci pomer 
cena-výkon. 

So svojimi veľkorysými rozmermi poskytuje CalfHouse Master Plus, 
vyrobený z plastu zosilneného sklenenými vláknami, teľaťu ochranu pred 
poveternostnými vplyvmi a voľný priestor na ošetrovanie 
poľnohospodárom. 

Vedro nie je súčasťou dodávky. 

Jednotlivé búdy pre teľatá
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Výr. č. Popis €

14481 CalfHouse Flexbox bez oplotenia 1 12 339,00
144820 Oplotenie pre CalfHouse Flexbox 1 24 199,00

Náhradný prah 1 168 13,99

Výr. č. Popis €

14480 CalfHouse Flexbox s oplotením 1 4 459,00

Rozmery a hmotnosť
Rozmery búdy vonkajšie: D 166 x Š 138 x V 122 cm
Rozmery oplotenia: D 128 x Š 133 x V 96 cm
Hmotnosť oplotenia: cca 31 kg

14483

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

CalfHouse Flexbox 
Búda CalfHouse Flexbox so svojím klasickým a už dlho na trhu osvedčeným 
tvarom poskytuje ideálne doplnenie nášho sortimentu búd pre teľatá. So 
svojou kompaktnou konštrukciou je zvlášť priestorovo úsporná. 

Napriek tomu je v pôdoryse porovnateľná s ostatnými búdami pre teľatá série 
CalfHouse a poskytuje okrem toho viac voľného priestoru v šírke. Búda pre 
teľatá vyrobená z plastu zosilneného sklenenými vláknami sa vyznačuje 
osvedčenými prednosťami série CalfHouse vzhľadom na stabilitu, komfort a 
dobrý pocit zvieraťa. 

Vedro nie je súčasťou dodávky. 
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Výr. č. Popis €

14442 CalfHouse Premium 4/5 bez oplotenia 1 4 1.179,00
14414 Oplotenie pre CalfHouse Premium 4/5 1 - 829,00
14466 Prístrešok pre CalfHouse Premium 4/5 1 - 615,00
14458 Prah zo smrekovcového dreva 1 48 39,99
14378 Držiak pre 5 vedier na jadrové krmivo 1 50 55,99
3268 Dlhý kŕmny žľab na zavesenie 1 120 55,99

14386
Držiaky žľabu pre dva dlhé kŕmne žľaby 

(hodiace sa pre CalfHouse Premium 4/5 a veľkopriestorové iglu FLIXBOX) 1 100 49,99

14454

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Kôš na seno veľký 1 50 74,99

Výr. č. Popis €

14440 CalfHouse Premium 4/5 s oplotením - 1 1.950,00
14449 Dvojitá súprava pre CalfHouse Premium 4/5 - 1 2.995,00

Rozmery
Búda jednoduchá vonkajšie romery: D 238 x Š 223 x V 180 cm
Oplotenie: D 220 x Š 205 x V 115 cm

CalfHouse Premium 4/5 
Veľkopriestorová búda pre zvieratá vyrobená z plastu zosilneného 
sklenenými vláknami poskytuje miesto až pre 5 teliat (je nutné 
dodržiavať lokálne ustanovenia k ochrane zvierat).

Na zadnej strane je umiestnené posuvné okno, ktoré o. i. uľahčuje 
kontrolu zvierat. Záchytná mreža poskytuje možnosť fixovať teľatá 
alebo ich držať mimo kŕmnych miest. Na hrebeni búdy sú umiestnené 
závesné oká na ľahké zdvíhanie a prepravu búdy. Tiež držiaky na vedro 
na napájanie a držiaky žľabu sú už súčasťou dodávky. 

Vedro a dlhé kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky. 

Dostupná tiež ako dvojitá 
súprava pre max. 10 teliat!

Možnosť doobjednania striešky!

Veľkopriestorové búdy pre teľatá
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Výr. č.. Popis €

14501 Skupinové iglu FLIXBOX bez oplotenia - 1 2.175,00
14502 Oplotenie pre skupinové iglu FLIXBOX - 1 1.275,00
3268 Dlhý kŕmny žľab na zavesenie 1 120 55,99

14386
Držiaky žľabu pre dva dlhé kŕmne žľaby 

(hodiace sa pre CalfHouse Premium 4/5 a veľkopriestorové iglu FLIXBOX) 1 100 49,99

Výr. č. Popis €

14500 Skupinové iglu FLIXBOX s oplotením - 1 3.295,00

Rozmery
Búda vonkajšie rozmery D 340 x Š 290 x V 180 cm
Oplotenie: D 320 x Š  290 cm

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu! 
Na vyloženie bude potrebný čelný nakladač s vidlicovým vysokozdvižným vozíkom!

Skupinové iglu FLIXBOX 
Veľkopriestorová búda pre zvieratá vyrobená z plastu zosilneného sklenenými 
vláknami poskytuje miesto až pre 7 teliat (je nutné dodržiavať lokálne ustanovenia k 
ochrane zvierat). Prídavný kompletný rám okolo búdy pre teľatá zaručuje aj pri 
otáčavých dverách maximálnu stabilitu.

Otáčateľná vetracia štrbina reguluje cirkuláciu vzduchu v zadnej oblasti búdy pre 
teľatá. Záchytná mreža umiestnená na plote je kombinovaná s jednotlivou a 
kompletnou aretáciou cez všetkých 7 krmovísk. Na hrebeni búdy je umiestnený nosný 
oblúk na ľahké zdvíhanie a prepravu búdy. 

Držiaky na vedro na napájanie a držiaky vedra na jadrové krmivo sú už súčasťou 
dodávky. 

Vedro a dlhé kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky. 
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Boxy pre teľatá
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Box pre teľatá
Box pre teľatá zabezpečuje, aby teľa dostalo veľa čerstvého vzduchu, ale nebolo vystavené 
prievanu. Taktiež bude chránené pred škodlivými choroboplodnými zárodkami. Zviera v 
boxe pre teľatá neleží priamo na zemi, ale na zvýšených roštoch. Tým je teľaťu teplejšie a 
suchšie. 

Box pre teľatá je dostupný v dvoch veľkostiach. 
• stabilný, kovový rám pozinkovaný v ohni 
• extrémne drsný a protišmykový sklolaminátový podlahový rošt (dvojdielny) 
• ľahko čistiteľné bočné steny z PVC-panelov s hladkým povrchom 
• otvorená štrbina v hornej oblasti bočných stien umožňuje teľaťu očný kontakt so 

susediacimi zveratami
• otočné dvere otvárajúce sa do oboch smerov s dvoma uzatvárateľnými otvormi na krmivo 
• vrátane držiaka na napájacie vedro a dvoch sklápacích držiakov na vedro 
• extra veľké gumové kolesá a sklopné držadlá na prednej strane uľahčujú osadenie  
• pojazdné zariadenie je možné doobjednať  
• kovový rám je skonštruovaný tak, aby bola možná 

preprava pomocou paletových vidlíc 
• strechu je možné doobjednať

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Vnútorné rozmery Vonkajšie rozmery 
(vrát. držiaka na vedro)

Box pre teľatá malý 130 x 85 x 106 cm 173 x 93 x 131 cm
Box pre teľatá veľký 160 x 100 x 106 cm 201 x 107 x 131 cm

Výr. č. Popis €

14610 Box pre teľatá malý 1 5 595,00
14611 Box pre teľatá veľký 1 5 695,00

Výr. č. Popis €

14612 Strecha na box pre teľatá malá 1 109,00
14613 Strecha na box pre teľatá veľká 1 129,00
14609 Pojazdné zariadenie pre box pre teľatá 1 69,99

14610-1 Sklolaminátový podlahový rošt pre box pre teľatá malý (dvojdielny) 1 109,00
14611-1 Sklolaminátový podlahový rošt pre box pre teľatá veľký (dvojdielny)) 1 139,00
14611-2 Náhradný PVC-panel pre bočnú stenu, dĺžka 165 cm 1 22,99
14611-3 Náhradný PVC-panel pre zadnú stenu, dĺžka 97 cm 1 13,99

Strecha s nastaviteľným 
sklonom
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Všeobecné príslušenstvo     

Výr. č. Popis Farba €

14210 Hygienické vedro na napájanie s ventilom a cumľom zelená 1/5 180 12,99

14254
Vedro na napájanie s FixClip ventilom

 a cumľom z prírodného kaučuku
modrá 

priehľadná 1/5 180 11,99

144 Vedro na napájanie teliat sivá 1/5 240 7,79
14435 Kŕmny box pre ploty búd pre teľatá - 1 18 55,99
144350 Box na jadrové krmivo pre ploty búd pre teľatá - 1 18 57,99
324811 Miska na krmivo sivá 1/5 500 3,99
324812 Miska na krmivo zelená 1/5 500 3,99
324815 Miska na krmivo tyrkysová 1/5 500 3,99
324816 Miska na krmivo ružová 1/5 500 3,99
324820 Kryt na misku na krmivo biela 1/5/50 600 1,99
29881 Vedro do stajne a stavebné vedro olivovozelená 1 350 4,99

298800 Vedro do stajne a stavebné vedro modrá priehľadná 1 350 6,99
298801 Vedro do stajne a stavebné vedro ružová priehľadná 1 350 6,99
29935 Kryt na vedro 29881 čierna 1/30 720 2,29

Príslušenstvo pre jednotlivé búdy pre teľatá     

Výr. č. Popis €

14395
Záves z pruhov pre CalfHouse Master 

Plus a CalfHouse Flexbox 1 52,99

14396 Záves z pruhov pre CalfHouse PE UV+ 1 52,99
3269 Kôš na seno, rozostup tyčí 80 mm 1/5 21,99

Príslušenstvo pre  veľkopriestorové búdy pre teľatá  

Výr. č. Popis €

14466 Strieška pre CalfHouse Premium 4/5 1 615,00
14454 Kôš na seno veľký 1 74,99
14378 Držiak pre 5 vedier na jadrové krmivo 1 55,99
3268 Dlhý kŕmny žľab na zavesenie 1 55,99

223111 Dlhý kŕmny žľab s plavákovým ventilom 1 94,99

14386
Držiaky žľabu pre dva dlhé kŕmne žľaby 

(hodiace sa pre CalfHouse Premium 4/5 a veľkopriestorové iglu FLIXBOX) 1 49,99

14218 Napájacia vaňa pre teľatá s 5 ventilmi 
(výr. č. 149) a 5 cumľami Super (výr. č. 147) 1 89,99

14201
Napájacia vaňa pre teľatá s 5 ventilmi 

(výr. č. 149) a 5 latexovými cumľami (výr. č. 1454) 1 89,99

14202 Napájacia vaňa pre teľatá s 5 cumľami Big Softy (výr. č. 14141) 1 95,99

14204 Napájacia vaňa pre teľatá s 5 cumľami Big Softy (ventil nie je potrebný) 1 119,00

Príslušenstvo

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Vedro na napájanie priehľadné 
• stav naplnenia je možné ľahko rozpoznať z diaľky
• s natlačenou stupnicou na zadnej strane
• navyše vyrazená stupnica na vnútornej strane
• s kovovým úchytom
• kyselinovzdorné
• bezpečné pre potraviny
• jednoduché čistenie
• dostupné v rozličných farbách (biela, žltá, ružová, modrá)

Máte na výber! 
Zostavte si svoje individuálne vedro na 
napájanie. Všetky naše ventily sa môžu 
kombinovať s vedrami na napájanie. 

Výr. č. Farba Objem €

14266 biela priehľadná 8 l 1/10 240 5,99
14267 žltá priehľadná 8 l 1/10 240 5,99
14268 ružová priehľadná 8 l 1/10 240 5,99
14269 modrá priehľadná 8 l 1/10 240 5,99

Výr. č. Popis €

14276 Skrutkovací ventil 149 + super cumeľ 147 1/50 2,99
14277 Skrutkovací ventil 149 + latexový cumeľ 1454 1/50 2,99
14278 Hygienický ventil s cumľom 1 6,99
14279 FixClip ventil s cumľom z prírodného kaučuku 1 5,99

Novinka 14276

14277

14278

14279



VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, 0918/514 112, vetis@vetis.sk

Spoločnosť MVDr. Peter Pongrácz Vetis si vyhradzuje právo úpravy cien uvedených v katalógu.


