
Rozwiązania skrojone na miarę

Wentylacja i oświetlenie budynków inwentarskich
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Najwyższej jakości syntetyczne 
tkaniny z HUESKER to najdłuższa 
żywotność. Od 30 lat firma bada, 
rozwija i wdraża najróżniejsze 
rozwiązania dla branży rolniczej. 
Wieloletnie doświadczenie w 
branży, ale także całkowita 
produkcja w jednym miejscu 
pozwala uzyskać szeroką paletę 
rozwiązań, wysoką jakość i 
funkcjonalność.

Wytrzymałe produkty to pewność 
i funkcjonalność

W grupie produktów „Wentylacja i oświetlenie” polecamy praktyczne 
rozwiązania dla zachowania optymalnego klimatu w budynku 
inwentarskim. Oprócz sterowanych komputerowo kurtyn automatycznych 
Lubratec, pionowych wentylatorów przemysłowych Ventitec, polecamy 
siatki przeciwwietrzne, świetliki kalenicowe z wentylacją Skytex, rękawy 
wentylacyjne Vetsmarttubes, a także całą gamę bram (zwijanych, 
składanych i przesuwnych).

Poza tym HUESKER produkuje całą paletę produktów w grupie „Biogaz i 
magazynowanie gnojowicy”. Dla ochrony środowiska przed emisją odorów 
i gazów cieplarnianych wydobywających się ze zbiorników z gnojowicą 
lub pofermentem - dachy okrywające ze słupem Covertec lub pokrywa 
pływająca na stare zbiorniki. Dla sektora biogazu – dachy gazoszczelne 
z podwójną membraną. Dla ochrony betonu w zbiornikach i silosach 
- membrany do ochrony betonu, a także laguny odkryte lub z dachem 
pływającym, elastyczne zbiorniki na ciecze oraz okrycia na kiszonki 
niewymagające obciążenia.

Ofertę dopełnia system automatycznych zabezpieczeń sypkich ładunków 
podczas transportu. 



3



4 

Inteligentny i nowoczesny budynek inwentarski to nie tylko odpowiedni 
dopływ świeżego powietrza i efektywne usuwanie starego powietrza, 
ale także prawidłowe rozdzielanie i dozowanie obu tych strumieni. 
Nie zawsze jest to uwzględniane już na poziomie projektowania obory. 
Parametry: kurz, amoniak, stres cieplny, zbyt słabe oświetlenie, niedobór 
tlenu, wilgotność powietrza mają ogromny wpływ na zdrowie i wydajność 
zwierząt.

Wentylacja i oświetlenie

(7)

(5)(2)(3)

(4)

Dla optymalnej wydajności 
zwierzęta wymagają dużo 
światła, świeżego powietrza i 
spokoju. Naturalne oświetlenie, 
odpowiednie chłodzenie, tlen i 
stabilna wilgotność powietrza 
to poza odpowiednim żywieniem 
jedne z najważniejszych faktorów 
produkcji.

(8)
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W celu uzyskania perfekcyjnego środowiska dla zwierząt w budynku 
inwentarskim nie wystarczy tylko zamontowanie tych systemów, ale bardzo 
ważne jest ich odpowiednie dobranie i wzajemne oddziaływanie. Granica 
między dobrą wentylacją a przeciągiem, między dobrym oświetleniem 
a oślepianiem zwierząt, a także odpowiedni kierunek i ruch powietrza 
wewnątrz budynku jest zależny od innych systemów i urządzeń w budynku. 
Huesker dostosowuje kompleksowo rozwiązanie dla całej obory, chlewni 
czy kurnika.

(6)

(1)

Legenda

(1) kurtyny automatyczne Lubratec 
 str. 6-11
(2) bramy zwijane Lubratec 
 str. 12-13
(3) bramy wielkoformatowe Lubratec 
 str. 14-17
(4) siatki przeciwwietrzne Lubratec 
 str. 18
(5) okna poliwęglanowe Lubratec 
 str. 11
(6) wentylatory przemysłowe Ventitec 
 str. 20
(7) świetliki kalenicowe z wentylacją Skytex 
 str. 21
(8)  rękawy wentylacyjne Vetsmarttubes 
 str. 19



6 

Kurtyny automatyczne Lubratec

Kurtyna Lubratec  WLO-linki (otwierana górą z napędem linkami)

• wysokość do H=3.20m
• długość do L=100m
• napęd umieszczony z boku 

lub centralnie
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny
• w opcji klimatronic

• szpara wentylacyjna robi się od góry, kurtyna nawija się u dołu
• przekazywanie napędu za pomocą linek nierdzewnych 

(1) (2)

(5)

PARAMETRY
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Kurtyny automatyczne dzielą 
się na warianty: WLO (otwierane 
górą) i WLU (otwierane dołem). 
Dla wysokich otworów występują 
odpowiednio wersje WLO-XL i 
WLU-XL gdzie rura zwijająca jest 
po środku. Największe możliwości 
indywidualnego ustawienia mają 
kurtyny WLO/WLU (otwierane 
dołem i górą).

Każdy wariant może być 
doposażony w system klimatronic, 
który automatycznie steruje pracą 
kurtyn uwzględniając parametry 
z czujników temperatury wew., 
deszczu/śniegu i prędkości wiatru.

Legenda

(1) zabezpieczenie na zewnątrz 
 (na rys. profil alu/stal)
(2) sposób przekazywania napędu 
 (na rys. centralna rura)
(3) zabezpieczenie wewnętrzne 
 (na rys. siatka schutznetz)
(4) opatentowany blok napędowy 
 wodoodporny (silnik, 
 przekładnie, krawędziówki, 
 czujniki położenia)
(5) wielowarstwowe poszycie  
 kurtyny (odporne na UV,  
 wodoszczelne)
(6) osłony napędu na ramie 
 aluminiowej

Kurtyna Lubratec WLO-rura (otwierana górą z napędem centralną rurą)

• wysokość do H=3.20m
• długość do L=160m
• napęd umieszczony z boku 

lub centralnie
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny
• możliwość „przejścia 

napędu nad drzwiami”
• w opcji klimatronic

• szpara wentylacyjna robi się od góry, kurtyna nawija się u dołu
• przekazywanie napędu za pomocą centralnej rury napędowej

(3) (4)

(6)

PARAMETRY
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Kurtyna Lubratec WLU-teleskop (otwierana dołem, napęd stały)

Kurtyna Lubratec WLU-ruchomy napęd 
(otwierana dołem z ruchomym napędem)

• wysokość do H=2.70m
• długość do L=160m
• napęd umieszczony z boku 

lub centralnie
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny
• w opcji klimatronic

• wysokość do H=3.20m
• długość do L=160m
• napęd umieszczony z boku 

lub centralnie
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny
• w opcji klimatronic

• szpara wentylacyjna robi się od dołu, kurtyna nawija się w górę
• silnik przytwierdzony na stałe, napęd przekazywany za pomocą teleskopu z 

przekł. kardana

• szpara wentylacyjna robi się od dołu, kurtyna nawija się w górę
• silnik przesuwa się po prowadnicy ku górze

PARAMETRY

PARAMETRY
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Kurtyna Lubratec WLU-Rohrmotor (otwierana 
dołem, napęd silnikiem wewnętrznym)

• wysokość do H=3.20m
• długość do L=30m
• napęd umieszczony w rurze 

zwijającej
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny
• w opcji 2x prowadnice z 

osłoną gumową
• w opcji klimatronic

• szpara wentylacyjna robi się od dołu, kurtyna nawija się w górę
• silnik wewnątrz rury zwijającej z prowadnicą

Kurtyna Lubratec WLO-XL (otwierana górą, napęd rurą napędową)

• wysokość do H=4.60m
• długość do L=100m
• napęd umieszczony z boku 

lub centralnie
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny
• w opcji klimatronic

• szpara wentylacyjna robi się od góry, kurtyna nawija się na środkowej rurze zwijającej
• przekazywanie napędu za pomocą przekładni i teleskopu z przekł. kardana

PARAMETRY

PARAMETRY
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• wysokość do H=4.60m
• długość do L=100m
• napęd umieszczony z boku 

lub centralnie
• napęd elektryczny
• w opcji klimatronic

• szpara wentylacyjna robi się od góry i/lub od dołu, kurtyna nawija się na środkowej rurze zwijającej
• możliwość ręcznego przesuwania góra/dół częściowo otwartego poszycia (tzw. szukanie cienia)
• blok napędowy posiada 2 silniki, jeden silnik nieruchomy, drugi „podąża” za rurą zwijającą

Kurtyna Lubratec WLO/WLU-XL (otwierana górą i dołem)

Kurtyna Lubratec WLU-XL-ruchomy napęd 
(otwierana dołem z ruchomym napędem)

• wysokość do H=4.60m
• długość do L=100m
• napęd umieszczony z boku 

lub centralnie
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny
• w opcji klimatronic

• szpara wentylacyjna robi się od dołu, kurtyna nawija się w górę na środkowej 
rurze zwijającej

• silnik przesuwa się po prowadnicy ku górze

PARAMETRY

PARAMETRY
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• wysokość do H=5.40m
• długość do L=160m
• napęd umieszczony z boku 

lub centralnie
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny

• 2 kurtyny otwierane dołem zintegrowane w jeden system
• dolna lub górna kurtyna osobno sterowana pozwala wybrać optymalną 

metodę wentylacji 

Kurtyna Lubratec Doppel-WLU 
(podwójna, otwierana dołem)

• wysokość do H=1.54m
• długość do L=40m
• dwukomorowy poliewęglan 

w ramie aluminiowej
• odporny na promienie UV
• napęd mechaniczny lub 

elektryczny
• przekazywanie napędu: 

linki nierdzewne lub 
centralna rura napędowa

• opatentowany system 
docisku okna przy 
całkowitym zamknięciu

• zabezpieczenie zewnętrzne 
– profile aluminiowe 

• regulowane położenie okna w pionie zapewnia wymaganą wentylację pomieszczenia

• system docisku okna przy całkowitym zamknięciu zapobiega nieszczelnościom i  
utracie ciepła w budynkach wymagających ogrzewania

Ruchome okna poliwęglanowe z  
dociskiem Lubratec

PARAMETRY

PARAMETRY
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Bramy zwijane Lubratec 

Bramy zwijane Lubratec z poszyciem elastycznym są przede wszystkim lekkie i proste w montażu. Nie ustępują 
tradycyjnym bramom pod względem stabilności i trwałości. Odpowiednio dobrana brama może także spełniać 
funkcję w systemie wentylacyjnym budynku. W zależności od wariantu napędu, bramy mogą mieć napęd 
mechaniczny (korba/koło łańcuchowe) lub elektryczny (silnik wewnętrzny lub zewnętrzny 230/400V). Sterowanie 
przyciskiem natynkowym lub za pomocą pilota 4-kanałowego. Bramy mogą być wyposażone w prowadnice boczne, 
belki wzmacniające poszycie, a także w specjalne kotwy przeciwburzowe.

Brama zwijana Lubratec Rolltor (rura zwijająca u góry)

• wysokość do H=5.00m
• długość do L=5.50m
• bez prowadnic bocznych
• napęd mechaniczny
• poszycie szczelne lub 

siatka przepuszczalna

• najprostszy wariant bramy zwijanej z napędem mechanicznym bez prowadnic  
bocznych

• poszycie nawija się na górnej belce zwijającej
• dół bramy mocowany za pomocą kotw przeciwburzowych

PARAMETRY
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Brama zwijana Lubratec Roll-o-Tor 
(rura zwijająca po środku)

• wysokość do H=5.00m
• długość do L=5.50m
• 2 prowadnice boczne z 

uszczelnieniem
• napęd mechaniczny 

(korba) lub elektryczny 
(silnik wew., przełącz-
nik lub pilot)

• poszycie szczelne lub 
siatka przepuszczalna

Brama zwijana Lubratec Stabitor 
(zwijana u góry, wzmocniona belkami) 

• wysokość do H=6.00m
• długość do L=6.00m
• 2 prowadnice boczne z 

uszczelnieniem
• napęd mechaniczny 

(korba) lub elektryczny 
(230/400V, przełącznik 
lub pilot)

• poszycie szczelne lub 
siatka przepuszczalna

• najmocniejsza brama zwijana z belkami wzmacniającymi, prowadnicami bocznymi i  
uszczelnieniem

• poszycie razem z belkami nawija się na górnej rurze zwijającej z osłoną, a dół bramy nie 
musi być kotwiony

• brama zwijana z prowadnicami bocznymi i uszczelnieniem
• poszycie nawija się na środkowej belce zwijającej 
• dół bramy mocowany za pomocą kotw przeciwburzowych

PARAMETRY

PARAMETRY
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Bramy wielkoformatowe Lubratec

Bramy wielkoformatowe Lubratec pełnią podobne funkcje jak zwykłe bramy, lecz są znacznie większe. Dzielimy je 
na bramy zwijane, składane lub przesuwne. Bramy wielkoformatowe można stosować zarówno wewnątrz budynku 
(np. odgrodzenie hali udojowej), ale także na elewacji zewnętrznej (dół zabezpieczony klamrami do posadzki).

Brama wielkoformatowa zwijana Lubratec Roll-o-Front 
(napęd ruchomy)

• wysokość do H=5.00m
• długość do L=50.00m
• napęd mechaniczny 

(korba) lub elektryczny 
(przełącznik)

• poszycie szczelne lub 
siatka przepuszczalna bez 
prowadnic bocznych

Bramy wielkoformatowe zwijane Lubratec
W tych systemach bardzo duże poszycie jest nawijane na górną lub środkową rurę zwijającą udostępniając otwór 
do przejazdu. Po zamknięciu dół jest zawsze kotwiony za pomocą pasów i klamr do posadzki. W zależności od 
wariantu systemy mogą być otwierane mechanicznie (korba/koło łańcuchowe) lub elektrycznie (silnik wewnętrzny/
zewnętrzny 230/400V).

• brama nawija się w górę na środkowej rurze zwijającej
• silnik przesuwa się po prowadnicy ku górze
• dół bramy kotwiony klamrami do posadzki
• zalecana do długich otworów z małą ilością miejsca na mocowanie napędu

PARAMETRY
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Brama wielkoformatowa zwijana Lubratec Roll-o-Front (napęd stały) 

• wysokość do H=5.00m
• długość do L=50.00m
• napęd mechaniczny 

(korba) lub elektryczny 
(przełącznik)

• poszycie szczelne lub 
siatka przepuszczalna bez 
prowadnic bocznych

Brama wielkoformatowa zwijana Lubratec Roll-o-Front 
(silnik wewnętrzny)

• wysokość do H=5.00m
• długość do L=15.00m
• napęd elektryczny 

(przełącznik)
• poszycie szczelne lub 

siatka przepuszczalna
• prowadnice boczne z 

uszczelnieniem

• brama nawija się w górę na środkowej rurze zwijającej
• silnik zamocowany w rurze zwijającej
• dół bramy kotwiony klamrami do posadzki
• zalecana do małych otworów z brakiem miejsca na mocowanie zewnętrznego napędu

• brama nawija się w górę na środkowej rurze zwijającej
• silnik zamocowany nieruchomo, napęd przekazywany teleskopem z przekł. kardana
• dół bramy kotwiony klamrami do posadzki
• zalecana do długich otworów z większą ilością miejsca na mocowanie napędu

PARAMETRY

PARAMETRY
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Brama wielkoformatowa zwijana Lubratec Rollwand

Brama wielkoformatowa zwijana Lubratec Roll-o-Front  
(silnik wewnętrzny) do zastosowań wew. budynku

• wysokość do H=3.20m
• długość do L=30.00m
• napęd mechaniczny 

(korba) lub elektryczny 
(przełącznik)

• poszycie szczelne lub 
siatka przepuszczalna

• prowadnice boczne z 
uszczelnieniem

• wysokość do H=5.00m
• długość do L=15.00m
• napęd elektryczny 

(przełącznik)
• poszycie szczelne lub 

siatka przepuszczalna
• prowadnice boczne z 

uszczelnieniem

• przeznaczona do otworów nad murem lub uchylną burtą
• silnik zamocowany w dolnej rurze zwijającej
• klamry kotwią bramę do dolnego muru

• brama otwiera się w górę, nawijając na środkowej rurze zwijającej 
• silnik zamocowany w rurze zwijającej
• nie posiada klamr kotwiących bramę do posadzki
• do stosowania wewnątrz budynku na małych otworach

PARAMETRY

PARAMETRY
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Brama wielkoformatowa składana Lubratec Faltfront

• wysokość do H=10.00m
• długość do L=20.00m
• napęd mechaniczny 

(koło łańcuchowe) lub 
elektryczny (przełącznik)

• poszycie szczelne lub 
siatka przepuszczalna

• u dołu specjalny rękaw 
uszczelniający

• nie wymaga kotwienia u 
dołu

• przeznaczona do bardzo wysokich otworów i silnych wiatrów
• brama podnosi się ku górze składając poszycie dzięki pionowym pasom podnoszącym. 

W poziomie są wszyte pasy napinające, zakończone obustronnie rolkami w 
prowadnicach z uszczelnieniem

Brama wielkoformatowa przesuwna Lubratec

• otwieranie mechaniczne w bok za pomocą korby
• przeznaczona do otworów o mniejszych wysokościach
• brama posiada prowadnice u góry i w posadzce, a prowadzone pionowe pasy w  

poszyciu wzmacniają konstrukcję

• wysokość do H=4.00m
• długość do L=20.00m
• napęd mechaniczny 

(korba)
• poszycie szczelne lub 

siatka przepuszczalna

PARAMETRY

PARAMETRY



18 

Siatki przeciwwietrzne Lubratec

• siatki przeciwwietrzne są 
zamocowane na stałe do konstrukcji 
za pomocą systemu kedrowego i 
listw aluminiowych

• montaż bez pofalowań poszycia
• różne kolory poszycia
• różne przepuszczalności poszycia
• konfekcja pod konkretny wymiar i 

kształt otworu
• powierzchnia elementu do 125m2

Siatki przeciwwietrzne to idealne rozwiązanie dla budynków inwentarskich, ujeżdżalni koni, a także dla 
magazynów i hal, w których wymagana jest duża wentylacja bez przeciągów. Odpowiednio zamocowana i napięta 
siatka przeciwwietrzna oprócz funkcji wentylacyjnej chroni także przed opadami. Struktura siatki umożliwia 
jednocześnie przenikanie światła słonecznego do budynku. Siatki przeciwwietrzne są najtańszym rozwiązaniem 
zabudowy ścian z jednoczesną wentylacją.

Siatka przeciwwietrzna jest docinana do kształtu otworu. Prostokąt, trójkąt, trapez lub dowolny inny wielokąt 
konfekcjonujemy jeszcze we fabryce z surowców o różnym kolorze i przepuszczalności – wg wskazań inwestora. 
Surowce są produkowane w tkalni HUESKER w Niemczech (nie są sprowadzane). Na krawędziach poszycia jest 
zamocowany wałek kedrowy, który wsuwany jest w aluminiową listwę kedrową i dopiero wtedy przykręcany do 
konstrukcji. Taki montaż zapobiega nieestetycznym pofalowaniom poszycia, ale przede wszystkim zapobiega 
punktowym naprężeniom siatki i rozdzieraniu w newralgicznych punktach.

PARAMETRY
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Rękawy wentylacyjne Vetsmarttubes

• ciągły napływ świeżego powietrza z 
zewnątrz budynku

• aktywne przewietrzanie dla każdego 
budynku i różnego pogłowia

• przeznaczony także dla starych 
budynków

• model wentylacji projektowany pod 
konkretny budynek

• kompletny system z wentylatorem, 
rękawem, uchwytami i osłoną 
pogodową

Aktywny nawiew i rozprowadzanie świeżego powietrza po całym budynku inwentarskim.

Zdrowie pogłowia w budynku zależy od ilości drobnoustrojów w otaczającym je powietrzu. Tylko wymuszona wentylacja jest w 
stanie doprowadzić świeże powietrze z zewnątrz budynku i wtłoczyć je do wnętrza bezpośrednio nad pogłowie.

Współpraca weterynarzy i techników Huesker stworzyła innowacyjną technologię obliczeniową, która zapewnia kompleksową 
wentylację budynku bez przeciągów. Specjalnej średnicy i długości rękaw, doprowadza powietrze przez system otworów 
(projektowanych pod indywidualną obsadę i konstrukcję budynku). Wentylator pompuje ściśle obliczoną ilość powietrza 
powodując jego rozprowadzenie nad inwentarz bez groźby przeziębienia pogłowia.

Idealne rozwiązanie dla starego budownictwa, gdzie nie ma konstrukcyjnych możliwości zastosowania innych form 
wentylacji, a okna w elewacji nie są w stanie przewietrzyć budynku.

Rękawy wentylacyjne Vetsmarttubes mogą mieć dwie funkcje: funkcję przewietrzania w cielętnikach, kurnikach, chlewniach 
lub funkcję chłodzenia stosowanej przy hodowli krów mlecznych.

Rękawy wentylacyjne otrzymały złoty medal na targach FERMA 2016.

PARAMETRY
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• średnica łopat 3.66 lub 4.88 lub 
7.32m

• większa sprawność dzięki 
lotniczemu profilowi łopaty

• płynna regulacja obrotów 
(częstotliwościowa 400V)

• małe zużycie prądu
• bezgłośna praca
• cichy start i stop
• optymalne rozdzielanie strug 

powietrza
• możliwa automatyka (do 18 

wentylatorów na 1 sterowniku)  

Wentylatory Ventitec zapewniają przyjemne chłodzenie bez przeciągów w budynku inwentarskim i są jedynym 
rozwiązaniem w gorące i bezwietrzne dni.

Przegrzanie krów mlecznych jest najczęstszym i najgroźniejszym skutkiem braku lub złej wentylacji 
pomieszczenia. Temperatura w pomieszczeniu powyżej 16 C° jest już dla krowy uciążliwa powodując stres cieplny, 
mniejszą wydajność mleczną i choroby. W gorące i bezwietrzne dni nawet nowoczesne budynki posiadające 
kurtyny automatyczne nie są w stanie zapewnić wystarczającej wentylacji. Średnia produkcja ciepła przez krowę 
mleczną to 20-60 MJ/24h (dla porównania podobną ilość ciepła potrzeba do nagrzania wanny wody do temperatury 
wrzenia). Odpowiednio dobrane i zamontowane wentylatory Ventitec równomiernie rozdzielają strugi powietrza 
po budynku jednocześnie częściowo zasysając świeże powietrze z zewnątrz. Zapewnia to delikatny ruch powietrza 
bezpośrednio nad pogłowiem (chłodzenie zwierząt) z jednoczesną, częściową wymianą starego powietrza z 
toksynami na świeże z zewnątrz.

Wentylatory przemysłowe Ventitec

PARAMETRY
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• specjalne poszycie przepuszcza 
światło ale bez efektu szklarniowego

• przepuszcza światło rozproszone – 
brak ognisk świetlnych

• szerokość świetlika 4-7m
• długość świetlika dowolna
• elementy łukowe ze stali 

ocynkowanej
• ekstremalnie wytrzymałe 

poszycie dzięki zastosowaniu 
specjalistycznych materiałów

• dostępne różne kolory poszycia

Światło do środka, powietrze na zewnątrz dla większej ilości mleka!

Świetliki łukowe Skytex mają szerokość 4-7m i mogą być zamontowane na całej długości budynku. Zapewniają większą 
ilość światła w obiekcie przy jednoczesnej wentylacji pomieszczenia. Specjalne 2-warstwowe poszycie z konstrukcją 
krzyżową gwarantuje najwyższą stabilność i efektywną przenikalność światła. Specjalne deflektory po bokach świetlika 
zapewniają wymianę powietrza bez dostawania się deszczu czy śniegu do budynku. Konstrukcja łukowa jest wykonana ze stali 
ocynkowanej, a dzięki obliczeniom statycznym spełnia wszelkie normy wytrzymałościowe. Oba końce świetlika są zamknięte i 
szczelne. Montaż wykonuje specjalistyczna grupa Huesker.

Darmowe światło i świeże powietrze jest konieczne do produkcji mleka – wystarczy je tylko „wpuścić” do środka!

Świetliki kalenicowe z wentylacją Skytex

PARAMETRY
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HUESKER Synthetic GmbH rozwija, produkuje i konfekcjonuje od ponad 30 
lat najróżniejsze tekstylne rozwiązania na potrzeby rolnictwa i przemysłu. 
Współpraca z odbiorcami jak i z rolnikami jest źródłem inspiracji, nowych 
pomysłów i innowacji z zachowaniem najwyższej jakości produktów. 
Stosowane know-how ma przede wszystkim służyć naszemu klientowi.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania produkcyjnego, obok dotychczasowej 
głównej fabryki HUESKER w Gescher (Niemcy) została wybudowana w 2015 
kolejna fabryka w okolicznym Dulmen (Niemcy).

Nowa inwestycja ma powierzchnię produkcyjną 7500 m2 oraz budynek 
biurowy o powierzchni 950 m2. Inwestycja ta jest odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie na produkty HUESKER. Fabryka w Dulmen prowadzi 
produkcję wyłącznie na potrzeby przemysłu i rolnictwa.

Rozwój i dział produkcji
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Vetsmarttubes® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Vetsmarttubes® GmbH.

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstrasse 13-15
48712 Gescher, Germany
Phone: +49 (0) 25 42 / 7 01-0
Fax: +49 (0) 25 42 / 7 01-499
E-mail: techtex@HUESKER.de
Internet: www.HUESKER.com

Biuro HUESKER Synthetic w Polsce

Jarocin 63-200, Niepodległości 14
tel. +48 62/ 747 53 96
email biuro@huesker-agro.pl
web. www.huesker-agro.pl


