
GERALDY
WERELDWIJD	  DE	  N°	  1	  IN	  REISDUIVENTRANSPORT
Kwaliteit	  -‐	  Service	  -‐	  Vakmanschap	  -‐	  Meer	  dan	  20	  jaar	  ervaring

Producent	  van	  diverse	  transportsystemen	  voor	  reisduiven

Voor	  maatschappijen	  en	  transporteurs	  :	  capaciteit	  van	  500	  tot	  7000	  duiven	  :
	  -‐	  bestelwagen	  chassis/cabine	  +	  opbouw	  met	  een	  maximum	  gewicht	  van	  3,5	  T.	  ,
	  -‐	  aanhangwagen,	  oplegger,	  vrachtwagen

Eigenschappen	  en	  voordelen	  van	  onze	  producten	  :
	  -‐	  de	  meest	  moderne	  luchttechnologie	  :	  

ons	  systeem	  voorziet	  iedere	  mand	  individueel	  van	  verse	  lucht
	  -‐	  een	  practische	  waterbevoorrading	  in	  afzonderlijke	  drinkgoten
	  -‐	  aluminium	  manden,	  hygienisch	  en	  gemakkelijk	  te	  reinigen
	  -‐	  een	  centrale	  gang	  met	  verlichting
	  -‐	  de	  luchtlaag	  tussen	  het	  dak	  en	  de	  manden	  werkt	  als	  isolatie

en	  preventie	  tegen	  de	  warmte
	  -‐	  een	  duif-‐vriendelijk	  lossingssysteem
	  -‐	  aluminium	  rolluiken	  met	  verluchtingspleetjes

Dankzij	  onze	  transportsystemen	  zullen	  uw	  duiven	  op	  de	  lossingsplaats	  aankomen
in	  dezelfde	  conditie	  als	  bij	  de	  inkorving.

Voor	  het	  opleren	  van	  uw	  eigen	  duiven	  maken	  wij	  kleine	  aanhangwagens
	  -‐	  deze	  aanhangwagens	  zijn	  op	  professionele	  manier	  ontwikkeld	  en	  gebouwd
	  -‐	  naargelang	  het	  model	  bedraagt	  de	  capaciteit	  120	  tot	  320	  duiven

Eigenschappen	  en	  voordelen	  van	  de	  kleine	  aanhangwagens	  :
	  -‐	  optimale	  voorziening	  voor	  water	  of	  voer	  dankzij	  de	  aluminium	  goten	  die	  

zich	  aan	  beide	  kanten	  van	  de	  manden	  bevinden
	  -‐	  transportmanden	  in	  aluminium,	  licht	  en	  gemakkelijk	  te	  dragen,

en	  eenvoudig	  te	  reinigen
	  -‐	  onze	  bouwwijze	  garandeert	  een	  optimale	  ventilatie

en	  bescherming	  tegen	  de	  warmte
	  -‐	  goede	  wegligging	  omwille	  van	  de	  soepele	  en	  onafhankelijke	  ophanging

uw	  contact	  voor	  België	  :	  Dirk	  Jespers
tel.:	  0497	  58	  74	  58 Email	  :	  geraldy@telenet.be

Texte	  français	  au	  verso
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