
Topfloor 
gietijzeren stalroosters 

Sterke roosters  
voor varkensstallen
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•  Hoogwaardige kwaliteit gietijzer (GGG40)
•  Zuur en corrosiebestendig
•  Hoge breuksterkte
•  Sterke, stabiele constructie  
   (zelfdragend tot 2000 mm)
•  Voorzien van stevige ondersteuningsstrippen
•  Unieke driekant staafvorm, dus een perfecte  
   mestdoorlaat en zelfreinigend 
•  Diervriendelijk en comfortabel
•  Grote bewegingsvrijheid door veilig antislip oppervlak
•  Eenvoudig, snel en efficiënt te installeren
•  Lange levensduur
•  Interessant en concurrerend geprijsd

Topfloor
gietijzeren stalroosters 

Topfloor roosters 



Sterk, massief en duurzaam
Topfloor roosters zijn geschikt voor toepassingen in stallen voor vleesvarkens en dragende zeugen. 
Deze massieve stalroosters worden geproduceerd uit een hoogwaardig kwaliteitsgietijzer (GGG40) en 
zijn hierdoor zeer sterk en duurzaam. De roosters zijn zuur- en roestbestendig en hebben een hoge 
breuksterkte. 

Optimale mestdoorlaat
Opmerkelijk is de unieke driekant staafvorm die - in combinatie met de grote sleufopening van 12,5 
mm- de meest optimale mestdoorlaat garandeert. De stalroosters zijn standaard voorzien van stevige 
ondersteuningsstrippen, waardoor een stabiele, sterke constructie ontstaat.
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Maximale zekerheid
Topfloor stalroosters zijn volledig zelfdragend (tot 2000 mm) en hierdoor efficiënt, snel en eenvoudig 
te leggen. Ze worden geproduceerd met een licht ruw oppervlak, waardoor een perfect anti-slipprofiel 
ontstaat. Dus maximale zekerheid voor u en uw dieren.

Deze sterke stalroosters zijn leverbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen. Ze worden standaard, als 
extra waarborg, uitvoerig op kwaliteit en oneffenheden gecontroleerd om een optimaal dierenwelzijn te 
kunnen garanderen.

Spijlbreedte/sleufopening standaard 12,5 mm
(m.u.v. TF600; heeft spijlbreedte en sleufopening van 10 mm).
* Dit rooster is als enige 600 mm breed. 

Heeft u na het lezen van deze brochure
nog vragen?
We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop: 
+31 (0)342 – 420 233. Of mail naar sales@bouwimpex.nl
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Technische gegevens

Type Afmetingen

in

mm

Gewicht

 per stuk

in kg

TF 600* 600 x 600 * 18,0

TF 700 700 x 400 14,3

TF 900 900 x 400 16,4

TF 1000 1000 x 400 18,2

TF 1100 1100 x 400 20,9

TF 1150 1150 x 400 21,8

TF 1200 1200 x 400 22,8

TF 1250 1250 x 400 23,1

TF 1300 1300 x 400 24,7

TF 1400 1400 x 400 26,6

TF 1500 1500 x 400 28,0

TF 1600 1600 x 400 30,4

TF 1700 1700 x 400 32,3

TF 1800 1800 x 400 34,4

TF 2000 2000 x 400 36,2
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Bekijk online
Bezoek onze website 
voor meer informatie 
en projecten.
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Bouwimpex B.V. 
Mercuriusweg 15A 
3771 NC Barneveld
Telefoon: +31 (0)342 420 233 
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