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URČUJEME STANDARDY V ODVĚT VÍ

ZNAČKA CALFTEL JE JEDNIČKOU V OBLASTI 

ŘEŠENÍ USTÁJENÍ PRO ODCHOV TELAT

Bez ohledu na to, zda chováte tisíce telat, nebo máte jediné tele, ať už je chováte uvnitř nebo venku, řada 

výrobků značky Calf-Tel® nabízí chovatelům po celém světě nejlepší a cenově nejefektivnější systémy pro 

odchov zdravých a produktivních telat.

Jedinečný výrobní proces
Calf-Tel je jediný systém stájí pro odchov telat na trhu, který je vyráběn procesem tepelného tváření, kdy konečný výrobek vzniká 

z desky extrudovaného polyethylenu. Během tohoto procesu se v plastu vytvářejí molekulární vazby, které výslednému materiálu 

propůjčují lepší vlastnosti ve srovnání s ostatními postupy výroby plastů. Díky nim získává výrobek bezkonkurenční pevnost, odolnost a 

životnost. V žádném případě není neobvyklé, když stáje pro odchov telat Calf-Tel dosáhnou životnosti 25 let nebo delší, a to ani za těch 

nejnáročnějších klimatických podmínek.

Pevnost a odolnost
Náš jedinečný výrobní proces v kombinaci s použitím polyethylenu s vysokou molekulovou hmotností a oceli zajišťují bezkonkurenční 

pevnost a odolnost a současně je možné dosáhnout takové hmotnosti, která umožňuje snadnou a efektivní manipulaci s výrobky. 

Základním prvkem každého přístřešku Calf-Tel je rám z pozinkované oceli, který zajišťuje vyšší konstrukční pevnost, než je tomu 

u přístřešků vyrobených z nevyztuženého plastu. Rám z ocelových trubek, který je u dveřních rámů našich vnitřních kotců pro telata 

obklopen tvářenými polyethylenovými deskami, zajišťuje zvýšenou tuhost, kterou nenajdete u žádných jiných plastových dvířek kotců.

Ochrana před slunečním světlem a ultraialovým zářením
Systémy stájí pro odchov telat Calf-Tel jsou zcela neprůsvitné, a neumožňují tedy slunečnímu světlu a ultraialovému záření proniknout 

do přístřešku a vystavit tak telata tepelnému stresu. Díky tomuto neprůsvitnému materiálu výrobky Calf-Tel chrání vaše telata před 

skleníkovým efektem, který by je jinak vystavil během léta tepelnému stresu a v zimě přílišné kondenzaci a prudkým teplotním změnám. 

Životnost dále prodlužuje pigment blokující ultraialové záření, který přístřeškům Calf-Tel pomáhá dosahovat nejdelší životností na trhu.
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Větrání a proudění vzduchu
Odpovídající odvětrávání je mimořádně důležitým faktorem pro omezování dýchacích potíží a tepelného stresu, kterým mohou být 

telata vystavena při chovu v jiných stájových objektech s omezeným větráním nebo zcela bez něj. Systémy stájí pro odchov telat  

Calf-Tel jsou navrženy tak, aby zajišťovaly dokonalé odvětrávání a standardně jsou dodávány s nejpokrokovějšími ventilačními 

řešeními, která jsou k dispozici v oboru. 

Biologická bezpečnost a zdraví telat
Polymer, z něhož jsou vyrobeny systémy stájí pro odchov telat Calf-Tel, je neporézní a nepronikají do něj patogeny ani kyseliny 

z chlévské mrvy. Na rozdíl od dřeva a dalších poréznějších materiálů systémy Calf-Tel umožňují snadné čištění a dezinfekci, nepronikají 

do nich bakterie ani nepodporují bakteriální růst. Díky tomu se dále zlepšuje zdraví a zvyšuje výkonnost telat. Chovatelé telat zjistili, 

že v kombinaci se správnými postupy péče lze při použití systémů stájí pro odchov telat Calf-Tel dosáhnout lepších výsledků z hlediska 

menšího úhynu, nemocnosti a nižších celkových nákladů na péči, a tyto skutečnosti mohou pozitivně podpořit růst telat. 

Efektivita a ekonomický přínos
Již po desetiletí chovatelé telat dosahují vyšší ziskovosti díky trvanlivosti a efektivitě, které přinášejí systémy pro odchov telat Calf-Tel. 

Přístřešek s delší životností znamená nižší celkové náklady. Běžně se setkáváme s případy, kdy je dodnes používán původní model 

přístřešku uvedený na trh v roce 1981. Žádný jiný přístřešek na světě se nemůže pochlubit tak prověřenou historií!

LEHKÝ, UNIVERZÁLNÍ A TÉMĚŘ NEZNIČITELNÝ SYSTÉM 

Výsledkem našeho výrobního procesu je téměř nezničitelný systém stájí pro odchov telat, u kterého je současně zachována nízká hmotnost. Díky tomu naše systémy umožňují 

snadně přemisťování a čištění. Pokud tyto přednosti spojíte s bezproblémovým přístupem ke krmivu a vodě a s vlastnostmi, které chovatelům umožňují snadné nastýlání 

podestýlky do jednotky a přístup k telatům, dosáhnete snížení nákladů na práci a úspor inančních prostředků.
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PRŮVODCE VÝBĚREM PROSTŘEDKU PRO USTÁJENÍ TELAT

ZAČNĚTE ZDE

VenkuUvnitř

Plemena všech 
velikostí

Všechna podnebí

Méně než 
30 dnů

Porodní 
kotec

Kotcový systém 
183 cm nebo 

213 cm

Malá plemena

Méně než 
30 dnů

31-60 dnů31-60 dnů 31-75 dnůVíce než 
60 dnů

Compact
ECO
Pro

Deluxe

Compact
ECO
Pro

Deluxe

XXL

Compact
ECO
Pro

Deluxe

Pro
Deluxe

XXL
XXL

Méně než 
30 dnů

Více než 
75 dnů

Kritéria 
výběru

Způsob 
chovu

Plemeno 
(velikost zvířete)

Podnebí

Čas strávený 
v přístřešku

Doporučené 
výrobky

Přechodné 
skupinové 

ustájení
MultiMax MultiMaxMultiMax

PODNEBÍ LEGENDA K PODNEBÍ

Tropické podnebí: horké a deštivé

Suché a horké podnebí: horko a sucho, velmi málo deště

Mírné podnebí: horké léto a mírná zima

Kontinentální podnebí: mírné léto a studená zima

Polární podnebí: suché a studené

Vysočiny: mění se podle nadmořské výšky

Chladnější podnebí

PRODUKTY PRO USTÁJENÍ
CompactPorodní kotec Kotcový systém – 183 cm Kotcový systém – 213 cm

(D x Š x V)

Krátkodobě, modulární a 
nákladově efektivní řešení 

pro vnitřní odchov telat.

Modulární a nákladově efektivní řešení pro 
vnitřní odchov telat. 183cm kotec představuje 

�exibilní řešení při nedostatku prostoru.

Modulární a nákladově efektivní řešení 
pro vnitřní odchov telat. 213cm kotec 

nabízí teleti dodatečný prostor.

Kompaktní a nákladově efektivní přístřešek 
pro telata, ideální pro krátkodobé 

použití a menší plemena.

Teplejší podnebí

Základní klimatické aspekty podle oblastí

Při výběru prostředku pro ustájení telat Calf-Tel doporučuje 
při plánování zohlednit nejhorší klimatické podmínky, 
které se mohou vyskytnout v dané oblasti.

ZAČNĚTE ZDE

Metrické míry
135 cm x 122 cm x 114 cm 183 cm x 122 cm x 114 cm 213 cm x 122 cm x 114 cm 147 cm x 109 cm x 117 cm
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DOSTUPNÉ OHRADY

Větší plemena

Dny až více 
než 6 měsíců

MultiMax

Plemena všech 
velikostí

Skupinové ustájení

Všechna podnebí

Méně než 
30 dnů

Více než 
75 dnů

Compact
ECO
Pro

Deluxe

ECO
Pro

Deluxe
XXL

XXL

MultiMax

ECO
Pro

Deluxe

Pro
Deluxe

XXL
XXL

Více než 
75 dnů

MultiMax

Skupinový přístřešek MultiMaxECO Pro a Deluxe XXL

Mimořádně nákladově efektivní 
ohradový systém.

Odolná konstrukce propůjčuje výrobku 
vynikající kvalitu a doplňkové vlastnosti, 

které snižují pracnost a zlepšují péči o telata.

Přístřešek střední velikosti navržený k zajištění 
efektivity u velkých chovných provozů.

Ideální pro dlouhodobé 
potřeby nebo při ustájení 
a krmení uvnitř přístřešku.

Přechod telat z individuálního systému 
do řízeného skupinového prostředí.

Pro: Přístřešek pro telata standardní 
velikosti pro maximální efektivitu práce.

Deluxe: Přístřešek standardní velikosti 
s vnitřní boční krmnou stanicí.

Standardní drátěná ohrada Prémiová ohrada

SROVNÁNÍ VELIKOSTÍ PŘÍSTŘEŠKŮ

Teplejší podnebí Chladnější podnebí

31-75 dnů31-75 dnů Méně než 
30 dnů

MultiMax

MultiMax

XXL

XXL

Pro & Deluxe

ECO

Compact

Pro & Deluxe
ECO

Compact

117

137

140

      151

183

109
118

112
154

273

podrobné informace 
o rozměrech 

naleznete výše

Pomocí následující průvodce určíte, který model ustájení pro telata 
nejlépe splňuje požadavky vašeho konkrétního chovu.

ZAČNĚTE ZDE

Venku

ZAČNĚTE ZDE

Rozměry se mohou mírně lišit.

187 cm x 118 cm x 137 cm 220 cm x 122 cm x 140 cm 250 cm x 154 cm x 151 cm 220 cm x 273 cm x 183 cm
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     CALF-TEL
® 

PŘÍSTŘEŠEK PRO TELATA 
COMPACT

Dvířka pro nastýlání podestýlky s úplným otevíráním

Kompaktní a úsporný

Přístřešek Calf-Tel Compact je nejefektivnějším 

řešením pro telata menší velikosti, nebo pro 

uspokojení krátkodobějších potřeb ustájení 

telat. Calf-Tel Compact se snadno čistí, 

skladuje a přemisťuje. Pokud je k dispozici 

pouze omezený prostor, je díky zmenšenému 

půdorysu přístřešku Calf-Tel Compact možné 

do konkrétního objektu umístit větší počet 

jednotek. 
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Comfort ohrada

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



  VLASTNOSTI

 Ideální pro menší plemena nebo ke krátkodobému použití

 Nejefektivnější zadní dvířka pro nastýlání podestýlky svého druhu

  Dokonalé odvětrávání zajišťované pomocí hřebenových ventilačních otvorů a 

nastavitelného zadního ventilačního otvoru poskytne vašim telatům větší „porci“ 

čerstvého vzduchu

 Mimořádně odolné, ale současně dostatečně lehké pro snadnou manipulaci

  Zcela neprůsvitný plast chrání v letním období telata před horkem ze slunečního 

záření a v zimě před přílišnou kondenzací

  Rám z pozinkované oceli zajišťuje lepší konstrukční celistvost a delší životnost

  Jsou navrženy tak, aby mělo každé tele možnost nalézt své vlastní ideální mikroklima 

– od slunného místa v kotci nebo u vstupu, až po chráněné místo v zadní části 

přístřešku

 Kompaktní a úsporné

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU

PŘÍSTŘEŠEK PRO TELATA CALF-TEL COMPACT JE VÝBORNÝM ŘEŠENÍM PRO NAŠE TELATA PLEMENE JERSEY. NELZE 

DOSTATEČNĚ ZDŮRAZNIT, JAK PEVNÉ A ODOLNÉ JSOU TYTO PŘÍSTŘEŠKY. ROZHODNĚ SE OSVĚDČILY V NÁROČNÝCH 

KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH REGIONU HIGH PLAINS. V SOUČASNÉ DOBĚ JICH MÁME TÉMĚŘ 800 A PODLE 

NAŠEHO NÁZORU SE JEDNÁ O NEJLEPŠÍ PŘÍSTŘEŠEK, KTERÝ JE NA TRHU K DISPOZICI. 
 

– Danny Cundif, Full Circle Jerseys, Dalhart, TX, USA

Rozměry D x Š x V

Vnější 147 cm x 109 cm x 117 cm

Vnitřní využitelný prostor pro tele 140 cm x 102 cm x 104 cm

Hmotnost přístřešku 21 kg

Hmotnost a rozměry se mohou mírně lišit.

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU

Rozměry přístřešku Calf-Tel Compact včetně ohrazené 

plochy jsou přibližně 1,2 m na šířku a 3 m na délku.

Mezi kontaktními body každé jednotky s ohradou 

doporučujeme ponechat volný prostor 30 cm.

KRMNÁ STANICE
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     CALF-TEL
® 

PŘÍSTŘEŠEK PRO  
TELATA ECO

Plně nastavitelné pro dokonalé odvětrávání

Největší dvířka pro nastýlání podestýlky svého druhu

Calf-Tel ECO je přístřešek střední velikosti, 

který představuje menší a prostorově úsporné 

řešení pro mlékaře. Přístřešek ECO je 

menší než modely Pro a Deluxe a umožňuje 

mlékařům využívat výhod souvisejících 

se zmenšeným půdorysem a úsporami, které jsou 

charakteristickým znakem přístřešků velikosti 

modelu ECO.
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Comfort ohrada

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



  VLASTNOSTI

  Díky zmenšenému půdorysu je možné dosáhnout minimálních nákladů, nároků 

na prostor a pracnosti

 Nejefektivnější zadní dvířka pro nastýlání podestýlky svého druhu

  Vynikající větrání zajišťované pomocí hřebenových ventilačních otvorů a 

nastavitelného zadního ventilačního otvoru poskytne vašim telatům větší „porci“ 

čerstvého vzduchu

 Mimořádně odolné, ale současně dostatečně lehké pro snadnou manipulaci 

  Zcela neprůsvitný plast chrání v letním období telata před horkem ze slunečního 

záření a v zimě před přílišnou kondenzací 

 Rám z pozinkované oceli zajišťuje lepší konstrukční celistvost a delší životnost

  Jsou navrženy tak, aby mělo každé tele možnost nalézt své vlastní ideální mikroklima 

– od slunného místa v kotci nebo u vchodu, až po chráněné místo v zadní části 

přístřešku

 Kompaktní a úsporné

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU

Rozměry přístřešku Calf-Tel ECO včetně ohrazené plochy 

jsou přibližně 1,2 m na šířku a 3,5 m na délku.

Mezi kontaktními body každé jednotky s ohradou 

doporučujeme ponechat volný prostor 30 cm.

KRMNÁ STANICE

PŘÍSTŘEŠKY ECO JSME SI VYBRALI KVŮLI JEJICH KVALITĚ A CENOVÉ DOSTUPNOSTI A SKUTEČNĚ NÁM VELICE DOBŘE 

SLOUŽÍ. KAŽDÝ ROK ODCHOVÁME 800–900 TELAT A PŘÍSTŘEŠKY ECO NÁM POMÁHAJÍ ŠETŘIT PROSTOR. KROMĚ 

TOHO DOBŘE SNÁŠEJÍ KLIMA, KTERÉ MÁME NA ZÁPADU TEXASU, KDE SE VYSKYTUJÍ JAK VYSOKÉ TEPLOTY, TAK SNÍH. 

PŘÍSTŘEŠKY ECO BYCHOM ROZHODNĚ DOPORUČILI DALŠÍM CHOVATELŮM. 
 

– Richard Carter, mlékárna Tejas Dunes, Muleshoe, TX, USA
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Rozměry D x Š x V

Vnější 187 cm x 118 cm x 137 cm

Vnitřní využitelný prostor pro tele 179 cm x 110 cm x 122 cm

Hmotnost přístřešku 24 kg

Hmotnost a rozměry se mohou mírně lišit.



     CALF-TEL
® 

PŘÍSTŘEŠEK PRO  
TELATA PRO II

Systém Calf-Tel Pro II je navržen k dosažení 

nejvyšší možné efektivity práce. Používají 

jej některé z největších telecích chovů a 

mlékárenských provozů na světě. Díky svým 

klíčovým vlastnostem, jejichž důsledkem je 

omezení pracnosti, systém Calf-Tel Pro II 

představuje nákladově efektivní řešení pro 

odchov telat.
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Plně nastavitelné pro dokonalé odvětrávání

Největší dvířka pro nastýlání podestýlky svého druhu

Comfort ohrada

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



  VLASTNOSTI

 Větší využitelný vnitřní prostor pro telata ve srovnání s jinými podobnými přístřešky

 Nejefektivnější zadní dvířka pro nastýlání podestýlky svého druhu

  Vynikající větrání zajišťované pomocí hřebenových ventilačních otvorů a 

nastavitelného zadního ventilačního otvoru poskytne vašim telatům větší „porci“ 

čerstvého vzduchu

 Mimořádně odolné, ale současně dostatečně lehké pro snadnou manipulaci

  Zcela neprůsvitný plast chrání v letním období telata před horkem ze slunečního 

záření a v zimě před přílišnou kondenzací 

  Rám z pozinkované oceli zajišťuje lepší konstrukční celistvost a delší životnost

  Jsou navrženy tak, aby mělo každé tele možnost nalézt své vlastní ideální mikroklima 

– od slunného místa v kotci nebo u vchodu, až po chráněné místo v zadní části 

přístřešku

 Doplňování krmiva z venku pro nejvyšší možnou efektivitu práce

  Vlevo nebo vpravo posunutý chráněný vstup nebo zcela otevřený vstup pro ještě lepší 

proudění vzduchu

 Přístřešky se dodávají kompletně sestavené a připravené k umístění telat

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU

Rozměry přístřešku Calf-Tel Pro II včetně ohrazené 

plochy jsou přibližně 1,2 m na šířku a 4 m na délku.

Mezi kontaktními body každé jednotky s ohradou 

doporučujeme ponechat volný prostor 30 cm.

KRMNÁ STANICE

KDYŽ JSME SE ROZHODLI ROZŠÍŘIT SVŮJ CHOV TELAT PLEMENE JERSEY, CHTĚLI JSME PŘÍSTŘEŠEK, KTERÝ BY 

UMOŽŇOVAL SNADNÉ ČIŠTĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ V ČISTOTĚ. PO ZHODNOCENÍ NĚKOLIKA RŮZNÝCH TYPŮ PŘÍSTŘEŠKŮ 

JSME SE ROZHODLI PRO CALF-TEL PRO II. TELATA CHOVÁME V PŘÍSTŘEŠCÍCH DO STÁŘÍ 3 MĚSÍCŮ A VELIKOST 

PŘÍSTŘEŠKŮ PŘESNĚ ODPOVÍDÁ JEJICH POTŘEBÁM. PŘÍSTŘEŠKY SPLŇUJÍ NAŠE OČEKÁVÁNÍ, A POKUD BUDEME 

POTŘEBOVAT OBJEDNAT DALŠÍ, BUDE NAŠÍ PŘEDNOSTNÍ VOLBOU CALF-TEL. 

– Brett Barlass, Mlékárna Yosemite Dairy, Hilmar, CA, USA

Rozměry D x Š x V

Vnější 220 cm x 122 cm x 140 cm

Vnitřní využitelný prostor pro tele 212 cm x 114 cm x 124 cm

Hmotnost přístřešku 33 kg

Hmotnost a rozměry se mohou mírně lišit.

Větší využitelný prostor pro tele

Přístřešky Calf-Tel Pro II nabízejí o 16 % více vnitřního využitelného prostoru pro tele ve srovnání 

s podobnými přístřešky na trhu. Při určování potřebného prostoru jsou užitečné vnější rozměry, ale 

pro stanovení vhodné velikosti přístřešku pro vaše telata jsou rozhodující vnitřní rozměry.
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     CALF-TEL
® 

PŘÍSTŘEŠEK PRO TELATA 
DELUXE II

Vnitřní krmné stanice udržují krmivo a telata v suchu.

(Zobrazeno s volitelným držákem pro láhev) 

Systém Calf-Tel Deluxe II nabízí stejné vlastnosti 

a výhody jako systém Calf-Tel Pro II, ale je 

navíc vybaven bočními dvířky pro krmení, které 

jsou navrženy tak, aby chránily vnitřní krmnou 

stanici před vlivy počasí. K dispozici je řada 

různých krmných souprav, které splní vaše 

konkrétní potřeby.

13

Comfort ohrada

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU

Rozměry přístřešku Calf-Tel Deluxe II včetně 

ohrazené plochy jsou přibližně 1,2 m na šířku a 

4 m na délku. 

Mezi kontaktními body každé jednotky s ohradou 

doporučujeme ponechat volný prostor 30 cm.

Systém Calf-Tel Deluxe II umožňuje přístřešky umístit 

v koniguraci vedle sebe a zkrátit tak vzdálenost, 

na kterou musí pojíždět podavač krmiva. Díky tomu 

lze dosáhnout časových a inančních úspor.

KRMNÁ STANICE

  VLASTNOSTI

 Vnitřní krmná stanice udržuje krmivo a telata v suchu

 Větší využitelný vnitřní prostor pro telata ve srovnání s jinými podobnými přístřešky

 Nejefektivnější zadní dvířka pro nastýlání podestýlky svého druhu

  Dokonalé odvětrávání zajišťované pomocí hřebenových ventilačních otvorů a 

nastavitelného zadního ventilačního otvoru poskytne vašim telatům větší „porci“ 

čerstvého vzduchu 

 Mimořádně odolné, ale současně dostatečně lehké pro snadnou manipulaci 

  Zcela neprůsvitný plast chrání v letním období telata před horkem ze slunečního 

záření a v zimě před přílišnou kondenzací 

  Rám z pozinkované oceli zajišťuje lepší konstrukční celistvost a delší životnost

  Jsou navrženy tak, aby mělo každé tele možnost nalézt své vlastní ideální mikroklima 

– od slunného místa v kotci nebo u vchodu, až po chráněné místo v zadní části 

přístřešku

  Chráněný vstup posunutý vlevo nebo vpravo, nebo zcela otevřený vstup pro ještě 

lepší proudění vzduchu

VENTILACE, SNADNÉ NASTÝLÁNÍ PODESTÝLKY A JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ JSOU BODY, KTERÉ OBRÁTILY NAŠI POZORNOST 

K SYSTÉMU CALF-TEL DELUXE II. PO VÍCE NEŽ DVOU DESETILETÍCH POUŽÍVÁNÍ NAŠE PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI UKAZUJÍ, 

ŽE TYTO PŘÍSTŘEŠKY VELICE DOBŘE FUNGUJÍ A S KAŽDOU NOVOU GENERACÍ SE DÁLE ZLEPŠUJÍ. 
 

– Jim Melichar, Melichar Broad Acres, Port Washington, WI, USA

Rozměry D x Š x V

Vnější 220 cm x 122 cm x 140 cm

Vnitřní využitelný prostor pro tele 212 cm x 114 cm x 124 cm

Hmotnost přístřešku 33 kg

Hmotnost a rozměry se mohou mírně lišit.

Větší využitelný prostor pro tele

Přístřešky Calf-Tel Deluxe II nabízejí o 16 % více vnitřního využitelného prostoru pro tele ve srovnání 

s podobnými přístřešky na trhu. Při určování potřebného prostoru jsou užitečné vnější rozměry, ale 

pro stanovení vhodné velikosti přístřešku pro vaše telata jsou rozhodující vnitřní rozměry.
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     CALF-TEL
® 

PŘÍSTŘEŠEK PRO  
TELATA XXL

Plně nastavitelné pro dokonalé odvětrávání

Největší dvířka pro nastýlání podestýlky svého druhu

Varianta XXL je k dispozici pro modely Pro a Deluxe

15

Přístřešek Calf-Tel XXL nabízí telatům nejvíce 

využitelného vnitřního prostoru.  Model XXL je 

o 44 % větší než naše stávající přístřešky Pro a 

Deluxe II a nabízí o 26 % větší vnitřní využitelný 

prostor ve srovnání s ostatními přístřešky třídy 

XL, které jsou k dispozici na trhu. Pokud dáváte 

přednost větším přístřeškům, je model XXL 

nejlepší volbou, která je k dispozici.

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU

Rozměry přístřešku Calf-Tel XXL včetně ohrazené plochy 

jsou přibližně 1,5 m na šířku a 4,3 m na délku.

Mezi kontaktními body každé jednotky s ohradou 

doporučujeme ponechat volný prostor 30 cm.

Systém Calf-Tel XXL umožňuje přístřešky umístit 

v koniguraci vedle sebe a zkrátit tak vzdálenost, na kterou 

musí pojíždět podavač krmiva. Díky tomu lze dosáhnout 

časových a inančních úspor.

KRMNÁ STANICE

Rozměry D x Š x V 

Vnější 250 cm x 154 cm x 151 cm

Vnitřní využitelný prostor pro tele 243 cm x 146 cm x 136 cm

Hmotnost přístřešku 43 kg

Hmotnost a rozměry se mohou mírně lišit.

Větší využitelný prostor pro tele

Přístřešky Calf-Tel XXL nabízejí o 26 % více vnitřního využitelného prostoru pro tele ve srovnání 

s podobnými přístřešky na trhu. Při určování potřebného prostoru jsou užitečné vnější rozměry, ale 

pro stanovení vhodné velikosti přístřešku pro vaše telata jsou rozhodující vnitřní rozměry.

  VLASTNOSTI

  O 26 % větší než ostatní přístřešky třídy XL – větší využitelný vnitřní prostor pro tele 

 K dispozici pro modely Pro a Deluxe – venkovní nebo vnitřní krmení

  Mimořádná odolnost a nízká hmotnost – nejtrvanlivější přístřešek na trhu

 Omezení pracnosti a zdravější telata – snadné přesunování a čištění

 Zvětšený vnitřní prostor nabízí ochranu ve studených a vlhkých prostředích 

 Největší a nejefektivnější zadní dvířka pro nastýlání podestýlky svého druhu

  Vynikající větrání zajišťované pomocí hřebenových ventilačních otvorů a 

nastavitelného zadního ventilačního otvoru poskytne vašim telatům větší „porci“ 

čerstvého vzduchu

  Zcela neprůsvitný plast chrání v letním období telata před horkem ze slunečního 

záření a v zimě před přílišnou kondenzací

  Rám z pozinkované oceli zajišťuje lepší konstrukční celistvost a delší životnost

  Jsou navrženy tak, aby mělo každé tele možnost nalézt své vlastní ideální mikroklima 

– od slunného místa v kotci nebo u vchodu, až po chráněné místo v zadní části 

přístřešku

DOMNÍVÁME SE, ŽE RŮST TELETE ZÁVISÍ NA VELIKOSTI PROSTORU, KTERÉM TELE ŽIJE. MODEL XXL NABÍZÍ 

TELATŮM VEŠKERÝ POTŘEBNÝ PROSTOR. LÍBÍ SE NÁM TAKÉ ZADNÍ DVÍŘKA A OCEŇUJEME MOŽNOST NECHAT TATO 

DVÍŘKA OTEVŘENÁ BĚHEM HORKÝCH LETNÍCH DNŮ. DÍKY NIM MOHOU TELATA PŘEBÝVAT VE VELMI PŘÍJEMNÉM 

PROSTŘEDÍ. PŘÍSTŘEŠKY XXL MŮŽEME DOPORUČIT VŠEM BEZ VÝHRAD. OD NÁKUPU, PŘES DODÁVKU, INSTALACI 

AŽ PO JEJICH UŽITNÉ VLASTNOSTI JSOU PRO NÁS PŘÍSTŘEŠKY XXL TÍM NEJKVALITNĚJŠÍM ŘEŠENÍM! 
 

– Shelly Reynolds, Reyncrest Farms, Corfu, NY, USA
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     CALF-TEL
® 

SKUPINOVÝ PŘÍSTŘEŠEK  
MULTIMAX

Jsou-li individuálně chovaná telata umístěna 

do velkých skupin, může stres související 

s konkurencí a sociálním tlakem způsobit 

problémy s růstem a zdravotním stavem. 

Nejlepším způsobem, jak tento přechod usnadnit, 

je umístění čtyř až šesti telat podobné velikosti 

do přístřešku Calf-Tel MultiMax. Díky vytvoření 

vazeb mezi zvířaty a vzniku sociální skupiny 

bude dosaženo jejich trvalého růstu a dobrého 

zdravotního stavu.

Volitelný ventilační otvor, ideální pro odvětrávání a 
pozorování

Velký vstup

17

Ohrada MultiMax

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



DOPORUČENÁ UMÍSTĚNÍ

Přístřešky MultiMax se používají čtyřmi různými způsoby:

Připravené umístění: Přístřešek MultiMax umístěte na dobře odvodněný povrch (štěrk, drcený kámen nebo písek). 

Telata tak budou udržována v suchu a dobrém zdravotním stavu. Požaduje se venkovní kotec.

Pohyblivé umístění: Přístřešek MultiMax umístěte na malou pastvinu a jednotku spolu s jejím kotcem pravidelně 

přesunujte.

Velká společná pastvina: Umístěte několik přístřešků MultiMax na velkou pastvinu do větších skupin. Jednotky 

umístěte blízko sebe, protože stádo se nerozdělí mezi přístřešky na různých místech.

Skupinové/robotické krmení: Jsou-li používány metody skupinového krmení, představuje MultiMax ideální 

řešení pro skupinové ustájení telat.

Rozměry D x Š x V

Vnější 220 cm x 273 cm x 183 cm

Vnitřní využitelný prostor pro tele 208 cm x 259 cm x 180 cm

Hmotnost přístřešku 107 kg

Hmotnost a rozměry se mohou mírně lišit.

  VLASTNOSTI

Mimořádná odolnost a nízká hmotnost – nejodolnější přístřešek na trhu

Rozměrný vstup k zajištění nejlepší možné ventilace

Zvětšená výška přístřešku umožňuje ustájení zvířat v jednotce po delší dobu

Podlaha z ošetřeného dřeva nabízí zvířatům stabilní a bezpečnou podložku

Hřebenová ventilace zajišťuje zlepšený oběh vzduchu

Volitelný zadní ventilační otvor pro horké počasí a jako prostředek pro sledování

ZAHRNUTÍ PŘÍSTŘEŠKŮ MULTIMAX DO NAŠEHO PROGRAMU CHOVU TELAT NÁM UMOŽNILO SNADNO PŘEJÍT 

OD INDIVIDUÁLNÍHO KE SKUPINOVÉMU USTÁJENÍ. TELATA JSOU UMISŤOVÁNA DO KOTCŮ MULTIMAX 

PO ODSTAVENÍ OD MATKY A O MĚSÍC POZDĚJI JSOU PŘESUNUTA DO VĚTŠÍHO SKUPINOVÉHO KOTCE. BĚHEM 

TOHOTO PŘECHODNÉHO OBDOBÍ SI MOHOU TELATA ZVYKNOUT NA PITÍ Z OTEVŘENÝCH ZDROJŮ VODY A 

ROVNĚŽ SE ZAHAJUJE PODÁVÁNÍ SENA A SMĚSNÝCH KRMNÝCH DÁVEK. HLADKÝ PŘECHOD OD INDIVIDUÁLNÍHO 

KE SKUPINOVÉMU USTÁJENÍ SKUTEČNĚ PŘISPĚLO K CELKOVĚ LEPŠÍMU ZDRAVOTNÍMU STAVU TELAT. 
 

– Emily Monnett, Lew-Lin Holsteins, Dryden, NY, USA
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     CALF-TEL
® 

KOTCOVÝ SYSTÉM
Značka Calf-Tel představila první volně 

stojící a plně modulární vnitřní kotcový 

systém svého druhu. Ačkoli mohou 

ostatní systémy vypadat podobně, kotcové 

systémy Calf-Tel nabízejí chovatelům telat 

nejuniverzálnější řešení vnitřních kotců, 

které přináší největší úspory pracovních sil a 

je nejpřívětivější k telatům i personálu. Kotce 

Calf-Tel jsou dlouhodobě nejúspěšnějším 

řešením na trhu.

19

Zcela otevřená zadní stěna AirMax zajišťuje 
intenzivnější odvětrávání.

Součástí dodávky je kryt pro velmi studená prostředí.

Robustní a snadno použitelný montážní materiál 
z pevné oceli

Standardní oddělovač kotců a volitelný 
oddělovač kbelíků na krmivo

Nastavitelná výška kbelíku – není třeba 
přesunovat dveřní rám

Nastavitelné větrání

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



V KOTCOVÉM SYSTÉMU CALF-TEL DOSAHUJEME DOBRÉHO RŮSTU SVÝCH TELAT. SYSTÉM NÁM UMOŽŇUJE SNADNO 

SLEDOVAT POKROKY ZVÍŘAT A JE VYNIKAJÍCÍ Z HLEDISKA EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ DOSTUPNÉHO PROSTORU. 

KOTCOVÝ SYSTÉM SE NEJEN SNADNO POUŽÍVÁ, ALE ROVNĚŽ NÁM UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT VYSOKÉ EFEKTIVITY. 

CELKOVĚ JSOU TYTO KOTCE VELMI ÚČINNÉ PŘI UDRŽOVÁNÍ DOBRÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU NAŠICH TELAT. 

– Správce chovu, Milsana GmbH, Fürstenwalde, Německo

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU

Prostorové požadavky se budou lišit podle konkrétní 

konigurace. Při použití zadní stěny AirMax lze kotcový 

systém instalovat pouze ve stranovém uspořádání.

KRMNÁ STANICE

Rozměry 

Šířka 122 cm

Dostupné délky 135 cm, 183 cm, 213 cm

Výška 114 cm

Hmotnost a rozměry se mohou mírně lišit.

  VLASTNOSTI
Nastavitelná výška kbelíku – nezávisle na dveřním rámu

 – Úspora práce – není potřeba přesunovat celou přední stranu 

 – Odstraňuje potřebu volného prostoru na spodní straně pro odebírání podestýlky

 Volitelný oddělovač kbelíků na krmivo omezuje ztráty krmiv

 Širší dvířka umožňují snadnější přístup a zlepšené odvětrávání

 Větší výška standardního kbelíku

 Snadná montáž volitelného kbelíku s dudlíkem

 Nové držáky omezují riziko vyražení kbelíků telaty

 Vylepšené držadlo pro zvýšenou pevnost

 Snadné ustavení, konigurace, rozložení, které si skutečně vyžádají pouze jednu osobu

 Snadná sanitace k zajištění dobrého zdravotního stavu telat

  Zapojení robustních a odolných spojovacích prvků z pevné oceli si vyžádá pouze 

několik málo sekund

 Oddělení telat zajišťují oddělovače kotců a plné boční panely

 Možnost spojení zadními nebo bočními stěnami umožňuje snadnou koniguraci 

podle potřeb konkrétního provozu

 Dokonalé odvětrávání, standardně s nastavitelným zadním ventilačním otvorem

 Oddělené kbelíky udržují krmivo suché

 Volně stojící a modulární, nevyžadují trvalou instalaci

  Dveřní rám vyztužený ocelí – jediná ocelí vyztužená plastová dvířka svého druhu

  Volitelné příslušenství a součásti umožňují přizpůsobení systému všem stylům a 

postupům hospodaření:

      – Zadní stěna AirMax pro dokonalé větrání 

      – Držáky lahví – Oddělovače kbelíků na krmivo
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     CALF-TEL
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PORODNÍ KOTEC
Volně stojící, modulární vnitřní kotcový 

systém je nyní volitelně k dispozici v podobě 

porodního kotce o délce 162 cm. Rozměrově 

menší porodní kotec Calf-Tel přináší 

zvýšenou flexibilitu pro krátkodobé ustájení 

telat. Porodní kotec zabírá méně prostoru než 

kotec plné velikosti a díky tomu představuje 

prostorově a finančně úsporné řešení pro 

ustájení novorozených telat.  

Kotce Calf-Tel jsou dlouhodobě 

nejúspěšnějším řešením na trhu.

21

Zcela otevřená zadní stěna AirMax zajišťuje 
intenzivnější odvětrávání.

Součástí dodávky je kryt pro velmi studená prostředí.

Robustní a snadno použitelný montážní materiál 
z pevné oceli

Standardní oddělovač kotců a volitelný 
oddělovač kbelíků na krmivo

Nastavitelná výška kbelíku – není třeba 
přesunovat dveřní rám

Nastavitelné větrání

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



PORODNÍ KOTCE CALF-TEL JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTI NAŠEHO PROGRAMU VÝROBKŮ PRO ODCHOV TELAT 

V ZIMNÍM OBDOBÍ. MALÉ PORODNÍ KOTCE NÁM POMÁHAJÍ ZMÍRŇOVAT DOPADY ZIMNÍHO POČASÍ A UMOŽŇUJÍ 

USTÁJIT NAŠE NOVOROZENÁ TELATA VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BĚHEM NĚKOLIKA PRVNÍCH TÝDNŮ JEJICH 

ŽIVOTA V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH. PORODNÍ KOTCE UMISŤUJEME DO NAŠEHO PROVOZU PRO ODCHOV TELAT NA MÍSTO, 

KTERÉ BYLO DŘÍVE NEDOSTATEČNĚ VYUŽITO. PORODNÍ KORCE SE POHODLNĚ SPOJUJÍ, VELMI SNADNO SE ČISTÍ, 

UDRŽUJÍ A ROZEBÍRAJÍ. POKUD JE TŘEBA KOTCE PŘESUNOUT, POSTAČÍ NÁM K TOMU POUZE JEDEN PRACOVNÍK. 
 

– Joel & Linnea Kooistra, mléčná farma Kooistra, Woodstock, IL, USA

  VLASTNOSTI
Nastavitelná výška kbelíku – nezávisle na dveřním rámu

 – Úspora práce – není potřeba přesunovat celou přední stranu

 – Odstraňuje potřebu volného prostoru na spodní straně pro odebírání podestýlky

 Volitelný oddělovač kbelíků na krmivo omezuje ztráty krmiv

 Širší dvířka umožňují snadnější přístup a zlepšené odvětrávání

 Větší výška standardního kbelíku

 Snadná montáž volitelného kbelíku s dudlíkem

 Nové držáky omezují riziko vyražení kbelíků telaty

 Vylepšené držadlo pro zvýšenou pevnost

  Snadné ustavení, konigurace, rozložení, které si skutečně vyžádají pouze jednu osobu

 Snadná sanitace k zajištění dobrého zdravotního stavu telat

  Zapojení robustních a odolných spojovacích prvků z pevné oceli si vyžádá pouze 

několik málo sekund

 Oddělení telat zajišťují oddělovače kotců a plné boční panely

  Možnost spojení zadními nebo bočními stěnami umožňuje snadnou koniguraci 

podle potřeb konkrétního provozu

 Dokonalé odvětrávání, standardně s nastavitelným zadním ventilačním otvorem

 Oddělené kbelíky udržují krmivo suché

 Volně stojící a modulární, nevyžadují trvalou instalaci

  Dveřní rám vyztužený ocelí – jediná ocelí vyztužená plastová dvířka svého druhu

  Volitelné příslušenství a součásti umožňují přizpůsobení systému všem stylům a 

postupům hospodaření:

      – Zadní stěna AirMax pro dokonalé větrání 

      – Držáky lahví – Oddělovače kbelíků na krmivo

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTU

Prostorové požadavky se budou lišit podle konkrétní 

konigurace. Při použití zadní stěny AirMax lze porodní 

kotce instalovat pouze ve stranovém uspořádání.

KRMNÁ STANICE

Rozměry 

Šířka 122 cm

Dostupné délky 135 cm

Výška 114 cm

Hmotnost a rozměry se mohou mírně lišit.
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     CALF-TEL
® 

COMFORT OHRADOVÝ SYSTÉM

POHODLNÉ, 
UNIVERZÁLNÍ, STABILNÍ

 Snadná manipulace

 Ohradu lze zvednout nad přístřešek

Přístřešek lze sklopit do ohrady

Dvířka se otevírají dovnitř i ven 

 Dvířka s dvojitým zámkem

Standardní výbava obsahuje (2) kruhové držáky pro umístění kbelíků

 Výška ohrady (1 m)

 Dvířka lze otevřít jednou rukou

UNIVERZÁLNÍ, VARIABILNÍ  
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ

 Snadná manipulace

 Standardní dodávka obsahuje držák na 5 kbelíků 

    – Dvířka s neobsazenou šestou pozicí pro držák

 Hrdlo nastavitelné ve 3 směrech

 Dvířka lze otevřít jednou rukou (otevírání pouze směrem dovnitř)

 Výška ohrady (1,2 m)

 Pro telata do věku 4 měsíců

 Možnost rychlého oddělení kotce MultiMax a ohrady

Rozměry D x Š x V

Rozměry: 2,0 m x 2,8 m x 1,2 m 

Hmotnost: 105 kg

Rozměry D x Š x V

Rozměry: 145 cm x 120 cm x 100 cm 

Hmotnost: 35 kg

Kompatibilní s modely Compact, ECO, Pro II, Deluxe II a XXL

K dispozici volitelná souprava koleček (lze namontovat dodatečně) Volitelné příslušenství: Výškově stavitelná tyč pro zavěšení 5 kbelíků s dudlíkem, žlab z nerezové oceli 

s vypouštěcím kohoutem 

Kompatibilní s modelem MultiMax

PROVĚŘENÉ VÝROBKY



Odolný plastový kbelík s objemem 9,5 l
K dispozici v černé a bílé barvě.

Robustní držák na dva kbelíky k umístění na přístřešek
Držák je opatřen elektrostaticky vodivou povrchovou úpravou, 
která brání korozi. Kompatibilní s modely Deluxe a Deluxe II. 

Kryt pro úsporu krmiva
Ochranný kryt na kbelíky pro krmivo určený k ochraně před 
vlivy prostředí, montáž na ohradu. Kbelík a jeho držák se prodávají 

samostatně. 

Láhev s dudlíkem
K dispozici s objemem 1,9 a 2,8 litru. Dodáváme rovněž náhradní 
dudlíky.

Jesle na seno a montážní prvky
K dispozici ve verzi pro umístění na přístřešek i ohradu. Držák 
je opatřen elektrostaticky vodivou povrchovou úpravou, která 
brání korozi.

Výměnná základna pro modely Pro a Deluxe
Kompatibilní s modely Pro, Deluxe, Pro II a Deluxe II.

Ohradový panel
K dispozici s jedním nebo dvěma otvory pro krmení nebo bez 
otvorů. Vyroben z žárově pozinkované oceli o průměru 12,7 mm. 

Robustní držák na jeden kbelík k umístění na přístřešek
Držák je opatřen elektrostaticky vodivou povrchovou úpravou, 
která brání korozi. Kompatibilní s modely Deluxe a Deluxe II.

Držák na dva kbelíky k umístění na ohradu
Držák je opatřen elektrostaticky vodivou povrchovou úpravou, 
která brání korozi.

Držák na jeden kbelík k umístění na ohradu 
Držák je opatřen elektrostaticky vodivou povrchovou úpravou, 
která brání korozi.

Držák na láhev a montážní prvky
K dispozici ve verzi pro umístění na přístřešek, kotec i ohradu. 
K dispozici s objemem 1,9 a 2,8 litru.

Zadní ventilační dvířka MultiMax
Souprava obsahuje ventilační dvířka a montážní materiál.

Boční dvířka pro přístřešky Deluxe
Není kompatibilní s modely Pro II a Deluxe II. Souprava obsahuje 
montážní materiál. 

Boční dvířka pro přístřešky Deluxe II
Kompatibilní pouze s modely Pro II a Deluxe II.

Zadní ventilační dvířka Pro a Deluxe
Není kompatibilní s modely Pro II a Deluxe II. Souprava obsahuje 
ventilační dvířka a montážní materiál.

Přední dvířka
Odolná dvířka. Kompatibilní se všemi modely Pro, Deluxe a XXL. 
Souprava obsahuje montážní materiál.

Zadní stěna AirMax
Úplně otevřená zadní stěna. Kompatibilní se všemi kotcovými 
systémy. Je-li použita stěna AirMax, nelze korce spojovat zadními 

stěnami.

Nádoby na tekuté krmivo
K dispozici s objemem 1,9 a 3,8 litru.

Tyč tvaru L
Slouží pro připojení ohrady k přístřešku. Vyrobena z pozinkované 
oceli, průměr 9,52 mm, délka 1 016 mm.

Šrouby s okem pro připevnění ohrady
Souprava obsahuje: (4) pozinkované šrouby s okem, (8) 
tlumicích podložek, (8) pojistných matic

Přehoz pro telata s podšívkou z materiálu ThinsulateTM

Přehoz je vybaven odolnými popruhy a robustními přezkami, 
k dispozici ve velkých i malých velikostech. 

Zadní dvířka pro nastýlání podestýlky Pro II a Deluxe II
Kompatibilní pouze s modely Pro II a Deluxe II. Souprava 
obsahuje montážní materiál.

Omezovač krmného otvoru
Ideální pro menší plemena a alternativní hospodářská zvířata. 
Kompatibilní pouze s přední částí kotce generace II.
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PŘÍSLUŠENST VÍ

Oddělovače kotců a kbelíků 
Robustní konstrukce, brání kontaktu a znečišťování krmiva



HISTORIE VÝROBKŮ CALF-TEL

ŘEŠENÍ PRO USTÁJENÍ TELAT OD PROFESIONÁLŮ

Společnost Hampel se může pochlubit dlouhou tradicí v oboru odchovu telat. Kromě své pozice na čele vývoje a neustálého inovování produktů, 

které i nadále určují standard v oblasti řešení pro ustájení telat, odborníci Calf-Tel® Calf těsně spolupracují s chovateli telat všech velikosti 

na splnění jejich individuálních potřeb. Na základě pochopení vašich cílů uplatňuje tým odborníků Calf-Tel své rozsáhlé praktické zkušenosti 

s odchovem telat při hodnocení a doporučování systémů a řešení pro ustájení, které vyhoví vašim požadavkům. Tento jedinečný aspekt 

v kombinaci s hlubokými znalostmi oboru jsou součástí příslibu značky Calf-Tel a představují další důvod, proč se značka Calf-Tel stala na celém 

světě upřednostňovanou značkou výrobků pro ustájení telat. Odborníci Calf-Tel rovněž poskytují odborné poradenství týkající se dalších aspektů 

odchovu telat, s jehož pomocí budete moci svá telata chovat v přístřešku nebo kotci značky Calf-Tel nejefektivnějším a nejzdravějším způsobem 

tak, aby se telata stala vysoce produktivním členem vašeho stáda. Díky silnému zázemí v oboru tito odborníci na odchov telat chápou aspekty, 

které ovlivňují zdraví telat, a s radostí se s vámi podělí o své odborné znalosti, jenž vám pomohou z investice do ustájení získat mnohem více 

užitku. Obraťte se na odborníky na odchov telat Calf-Tel, kteří vám pomohou najít ten nejvhodnější způsob odchovu vašich telat. Nakupujte 

inteligentně a vaší odměnou budou zdravá telata.

ODBORNÉ ZNALOSTI ODCHOVU TELAT
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              – Výrobce produktů značky Calf-Tel®

Hampel je diverzifikovaný výrobce plastových produktů se sídlem v městě Germantown, Wisconsin, USA. Společnost založil v roce 1976 Lance T. Hampel. Její 

specializací je výroba rozměrných, hluboce tažených, tepelně tvářených dílů, které společnost prodává v podobě výrobků vlastní nebo zákaznické konstrukce. 

Společnost Hampel získala svoji pověst zaměřením na zákazníka, poskytováním pokrokových řešení obtížných problémů a dodávkami vysoce kvalitních dílů, které si 

zaslouží nést jméno Hampel. Díky více než 30 letům zkušeností s tepelným tvářením plastů je společnost Hampel schopna tento proces zkvalitňovat prostřednictvím 

praktických inovací, a může tak dosahovat vysoké úrovně, kterou požadují její zákazníci.  

 

V průběhu času společnosti Hampel rozšířila nabídku značky Calf-Tel o ucelenou řadu produktů pro ustájení telat a o konzultační činnost v oblasti odchovu telat. Již 

více než 30 let se mlékaři z celého světa obracejí na odborníky Calf-Tel a využívají jejich hlubokých znalostí při výběru vhodných postupů odchovu telat. Řešení pro 

ustájení telat Calf-Tel slouží k odchovu přibližně 2 milionů telat ročně, což je více, než u jakékoli jiné značky v oboru. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.

Historie inovací značky Calf-Tel

Od prvního představení značky Calf-Tel v roce 1981 společnost Hampel trvale usiluje o její inovace. 

Díky svému úsilí o dosažení dokonalosti určujeme standard pro systémy ustájení telat po celém světě. 

Cílem značky Calf-Tel je pomáhat mlékařům a smluvním chovatelům při dosahování úspěchů 

prostřednictvím nejpokrokovějšího, nejefektivnějších a nejtrvanlivějšího systému ustájení, který je 

k dispozici na trhu. Naše trvalé zaměření na inovace je předpokladem, který zajistí zachování vedoucí 

pozice značky Calf-Tel v oboru ustájení telat.

Desetiletá omezená záruka

Na všechny své systémy pro ustájení poskytujeme 

desetiletou omezenou záruku:

Calf-Tel Compact

Calf-Tel ECO

Calf-Tel Pro II

Calf-Tel Deluxe II

Calf-Tel XXL

Calf-Tel MultiMax

Kotcový systém Calf-Tel

Porodní kotec Calf-Tel

O SPOLEČNOSTI HAMPEL
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Calf-Tel USA Corporate Office

W194 N11551 McCormick Drive

Germantown, Wisconsin 53022

www.Calf-Tel.com

(800) 558-8558

(262) 255-4540 

E-mail: sales@Calf-Tel.com

Calf-Tel Europe 

Hindenburgstr. 9

89610 Oberdischingen 

Germany

www.Calf-Tel.com/de

+49 (0)7305 926 780

E-mail: Calf-Tel@HampelGmbH.com  

INTERNATIONAL DISTRIBUTION –  

For a complete list of international distribution partners, visit www.Calf-Tel.com.

CT-1508


