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FJØS

SISU Hest og Husdyr 
har løsningen for ditt 
fjøs. Med produktut-
valget til Dan-Egtved 
kan vi skreddersy 
innredingen, slik at vi 
dekker både ditt og 
dyrenes behov.

Et eksempel på kaldtfjøs med talleløsning til 32 ammekyr.

Ved nøkkelferdige bygg tar SISU hest og husdyr hånd om hele prosessen  
fra start til slutt i prosjektet.

Vi gjør vårt ytterste for at både du og dyrene blir fornøyd med de løsninger vi leverer.
Prossessen er et samarbeid med deg som kunde for å sikre at du får fjøset så lettdrevet  
og moderne som du vil det skal være.
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Vi leverer fjøsinnredning til hele Norge. Om du driver med kjøttproduksjon eller annen 
drift som krever profesjonell innredning så har vi løsningene.

I Norge har vi frost og det er viktig å 
sikre vann til dyrene uansett temperatur.

Med våre frostfrie løsninger kan vi hjelpe 
deg med problemfri vanntilførsel.

Vi har løsninger med jordvarme, strøm  
og sirkulasjonsystemer.

Dette i sammenheng med våre frostfrie 
drikkekar skaper driftsikre og rimelige 
drikkesystemer for ditt fjøs.

Solid robust kvalitetsinnredning fra Dan Egtved.
Danmarks ledende produsent med over 90 års fartstid i bransjen.

Unik kalvefront ”3 i 1” løsning. Dette er en effektiv måte å 
kombinere fôring med høy,melk og kraftfôr.
• Lett å rengjøre
• Mindre Fôrsøl
• Enkel å betjene med kraftig hjul for åpning

COMFY er  
et enklet 
system for å 
bygge kalve- 
bokser som 
med enkle  
grep blir til  
fellesbokser.
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www.sisuhestoghusdyr.no

Grunnarbeidet

Forskaling

Jernbinding / armering

Støping 

Uttrekk / pussing

Montering av bygg

Rørlegger

Elektriker

Montering av innredning

      
Overlevering av nøkkel

 
Ansvar

Byggeledelse
søkeprosses

Total kostnad ferdig bygg:

Ferdig bygg til fast pris! 
SISU HEST OG HUSDYR LEVERER ALT FRA NØKKELFERDIG TIL ”GJØR DET SELV” 
OG ALT AV MELLOMLØSNINGER MELLOM DISSE.

Å stå ansvarlig for en byggeprosses 
kan være krevende og ta mye tid.
 Vi hjelper deg, eller gjør jobben for 
deg. 

Det er viktig å bruke tid på planleg-
gingen av bygget og alle arbeidene 
som skal gjøres både med tanke på 
grunnarbeider og alt som skal ned i 
bakken.

Vår profesjonelle byggledelse kan ta 
jobben for deg helt eller delvis.

Ønsker du et bygg effektivt satt opp,
med liten eller ingen selvinnsats  
er vi din byggpartner og hoved- 
entreprenør.

Ønsker du å gjøre en eller flere ele-
menter ved byggingen er det enkelt 
å se hva du kan spare på egeninnsats.

Du bestemmer selv 
hva du vil gjøre 
av egeninnsats!

SISU Hest og Husdyr Din kontakt
Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta

Tlf: 63 94 39 00

Kontor@sisu.no

www.sisuhestoghusdyr.no

En salgsavdeling i SISU produkter AS
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