®

Euros Dollars Voor Klok-klok

Aantrekkelijke
verpakking &
Point-of Sale materiaal
om klanten aan het
kakelen te
krijgen
(& KOPEN!)

Slank en
oogstrelend
verpakt

Fascinerende
Demo-unit
voor klanten

“Ik wil er een
hebben”

www.chickenguard.com
www.chickenguardusa.com

Gemaakt in
Groot-Brittannië,
geliefd in de
hele wereld
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kom bij de
familie

21 Billion
alle Kippern
in de wereld hebben
bescherming nodig.
Mis dit niet.

Geweldige
prijzen voor de
detailhandel !

8 miljoen
kippenhouders
5 miljoen
in de EU!
kippenhouders
in de VS!

Struttys Feed in
Boerne, Texas

®
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hebben kippen (VK/VS/Australië)
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Productinformatie

Extreme

deuropener
voor uw kippenhok

Product

HS/GS-code

UPC

AS00ENDE
ASTiENDE
ASTxENDE
DK00ENDE

STANDARD
PREMIUM
EXTREME
DOOR KIT

84362900
84362900
84362900
84362900

702811646049
702811646032
702811646018
702811646094

Article Ref.

Product

HS/GS-code

EAN

international
CONSUMER
customs code (unit barcode)
STANDARD
PREMIUM
EXTREME
DOOR KIT

Awesome
Dit is het beste wat ik
ooit heb aangeschaft. Ik
raad het iedereen aan
die kippen houdt of ze wil
houden.
Laurence F.
Geveriﬁeerde Koper

We zijn er dol op. Er
is een enorme druk weggevallen. Opent ‘s ochtends
en sluit ‘s avonds. Geweldige uitvinding..
Rosie B.
Geveriﬁeerde Koper

international
CONSUMER
customs code (unit barcode)

AS00FRNL
ASTiFRNL
ASTxFRNL
DK00FRNL

deuropener
voor uw kippenhok

deuropener
voor uw kippenhok

Het is geweldig... We wonen in
het tropische North-Queensland in
Australë en we hebben een enorme
hoosbui gehad… maar de ChickenGuard Extreme werkt gewoon… Ik
geniet van het uitslapen.
Traci K.
Geveriﬁeerde Koper

Article Ref.

Standard

Premium

84362900
84362900
84362900
84362900

0702811646049
0702811646032
0702811646018
0702811646094

case
size

8
8
8

1
case
size

8
8
8

1

www.chickenguard.com
www.chickenguardusa.com

ITF
TRADE
(case barcode)
10702811646046
10702811646039
10702811646015

-

ITF
TRADE
(case barcode)
10702811646046
10702811646039
10702811646015

-

Gemaakt in
Groot-Brittannië,
geliefd in de
hele wereld

®

Productinformatie

Extreme

deuropener
voor uw kippenhok
Functies

deuropener
voor uw kippenhok
Functies

●

●

Programmeerbare timer
● Instelbare lichtsensor
● EXTRA KRACHTIGE
elektrische motor
● Tilt tot 4kg
● Werkt onder extreme
weersomstandigheden
● Constructie volgens militaire
standaards
●

deuropener
voor uw kippenhok
Functies

Programmeerbare timer
● Instelbare lichtsensor
● Tilt tot 1kg
● 3 jaar garantie

Programmeerbare timer
● Tilt tot 1kg
● 3 jaar garantie
●

Gemaakt in
Groot-Brittannië,
geliefd in de
hele wereld..

3 jaar garantie

Voordelen

LANGER SLAPEN!
NOOIT meer bij het
eerste hanengekraai op
moeten staan om het
kippenhok te openen.
Lekker doorslapen!!
● s Avonds NOOIT meer naar
buiten moeten strompelen
om het kippenhok te sluiten!
● Beschermt tegen roofdieren
●
●

Standard

Premium

● Stress-vrije

vakanties en
lekker weekendjes de
deur uit
● Sluit automatisch als u laat
thuis komt
● Volledige instructies
● Vriendelijk en behulpzaam
team met kennis van zaken
● Video’s voor installatie en
set-up

“Gemakkelijk te
installeren, elke cent
waard, mijn meiden zijn
gelukkig en ik ook!”
Joanna R
Acheteur vériﬁé

Wat zit er
in de doos

1 x automatische schuiﬂuik
opener
● 4 x INCLUSIEF
AA-batterijen
● 1 pakketje met schroeven
●

3 Jaar

Garantie

www.chickenguard.com
www.chickenguardusa.com

Houdt
roofdieren
buiten

®

CG: 2016 Opmeting

Toen we begonnen met het herontwerpen van de geheel
nieuwe, dansende en zingende ChickenGuard Unit, bedacht
een van onze studiebollen (in het Engels: egghead/eierhoofd)
dat het misschien een goed plan was om de klanten te vragen
wat ze wilden! (Brilliant, hè!). Dus deden we een uitgebreid
onderzoek naar wat de typische kippenhouder bezighoudt.
(Wat we allereerst ontdekten is dat er niet zoiets bestaat als een
typische kippenhouder!) Maar we ontdekten ook hoe we de unit
konden verbeteren - en daar hebben we naar geluisterd.
Met uw help is het de Rolls Royce onder schuiﬂuik openers van
kippenhokken geworden. Neem even de tijd voor een testrit...

Q. Waarom houdt u kippen?

Het zijn natuurlijk de EIEREN. 95% van de
kippenhouder. Maar ook gezelschap - 34%.

Q. Waar haalde u uw kippen vandaan?

In het VK: 64% “van bekende kippenboeren”;
in de VS 35%
In het VK: 22% “zelf gebroed”; in de VS 20%
In de VS wordt op internet gezocht; in het VK niet
minder dan 6% “via internet”; in de VS 21%

Q. Wat zijn de potentële voordelen van een
automatische schuiﬂuik opener?

Meer dan 90% begrijpt dat het gaat om “Bescherming
tegen roofdieren”. En een substantiële (maar slaperige)
70% zeggen “Om ‘s ochtends langer te kunnen
slapen”!

Q: Hoe heeft u uw eieren het liefst?

Het VK & de VS zijn het daar niet over eens.
Gepocheerd: in het VK 48%. In de VS slechts 6%
Roereieren in het VK 20%; in de VS 29%

We hebben geluisterd:

Ons onderzoek bracht ook aan het licht welke verbeteringen kippenhouders aan hun ChickenGuard aangebracht wilden zien.
“Het actuele batterijniveau”
“Knoppen zijn een beetje lastig om te bedienen”
“In de weekenden later openen”

✓

✓
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✓

U ziet he nu al
helemaal zitten!

“Geweldig product! Heeft
mijn leven een stuk
mooier gemaakt! Ik heb
twee van jullie schuiﬂuik
openers, fantastische
dingetjes. Ik raad ze al
mijn klanten aan.”

Gemaakt in
Groot-Brittannië,
geliefd in de
hele wereld

®

Geloof ons niet
op ons woord...
Ik hou van
mijn ChickenGuard

Ik heb mijn geld nooit beter
besteed! Ik heb een tweede
gekocht voor het schuiﬂuik aan
de buitenkant. Ik was zwaar
onder de indruk van de eerste!
Teresa R.
Geveriﬁeerde Koper

s Ochtends lekker in bed

Ik heb veel research gedaan naar welk type
ik moest kopen en bij welke leverancier/fabrikant. Deze opener is beslist niet de goedkoopste, sterker nog, hij was vrij duur - ik kom
uit Yorkshire en geef dus niet gemakkelijk
geld uit en let op mijn centen. U krijgt waar
voor uw geld. Hij zit nu 3 maanden op mijn
kippenhok en werkt nog steeds perfect. Er
zijn geen tekenen dat er water binnedringt en
het heeft toch behoorlijk veel geregend. Het
heeft ook gevroren en hij werkt nog steeds.
Ik raad deze opener sterk aan, en ik sta erom
bekend dat ik altijd iets te klagen heb.
Mark J. Geveriﬁeerde Koper

Lo Ik ben gek op eenden,
en gek op ChickenGuard

... …ik heb er al een aantal jaar een (een Premium). Ik heb net een tweede aangeschaft om
‘s ochtends de eenden ook naar buiten te laten
gaan. Een aanrader voor iedereen die er niet
van houdt om ‘s ochtends voor dag en
dauw op te staan. MARSHA R.
Geveriﬁeerde Koper

HÉ! Die gozer loopt als een eend

www.chickenguard.com

Geweldige
klantenservice

onlangs had ik een probleem met de unit.
Het bedrijf loste het op met gratis vervanging omdat het onder de garantie viel. De
klantenservice was buitengewoon.
Brendon B.
Geveriﬁeerde Koper

Kippen zijn weer veilig

Ik had een automatische schuifdeur opener van
een andere fabrikant. Hij werkte met een vislijn,
maar die werd stijf en zorgde ervoor dat het
mechanisme blokkeerde. Ik raakte 2 keer een
aantal kippen kwijt, voordat ik doorhad wat er aan
de hand was. Dit systeem is in dat opzicht absoluut
superieur. Het andere voordeel is dat hij je laat
weten dat de deur ‘s avonds goed gesloten is
d.m.v. het knipperende LED-lampje. En misschien
wel het allerbelangrijkste: hij geeft aan wanner de
batterijspanning laag is. Erg robuust en uitermate
betrouwbaar. Ten zeerste aanbevolen!
Peter F. Geveriﬁeerde Koper

Opnieuw een
voortreffelijke timer

Ik heb nu een derde gekocht, ter vervanging van een ander merk, dat bijna
onmogelijk was om te installeren. Met
Chicken guard is dat heel eenvoudig,
en hup, hij werkt!!
Nicola T.
Geveriﬁeerde Koper

www.chickenguardusa.com
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Schuiﬂuik/glijgroeven set
Schuiﬂuik/
glijgroeven set

Eigenschappen
●
●

Sterk, licht aluminium schuiﬂuik

Door een laser gesneden voor
gladde randen voor soepel op
en neer gaan, waardoor het luik
halverwege niet blijft hangen

● Afmetingen

schuiﬂuik:
30cm x 40cm (12inch x 16inch)
● Handmatig voorgeboord
● Glijgroeven van Amerikaans wit
eikenhout (gaan 10 jaar mee)
● Handmatig gesneden
● Lengte glijgroeven:
60cm (24inch)
● Weerbestendig
● Gaan 8-10 jaar mee
(onbehandeld)
● Gemakkelijk aan te brengen

Voordelen

Bevestigen en klaar is Kees!
● Dag en nacht soepele actie
●

Article Ref.

Product

HS/GS-code

UPC/EAN

international
CONSUMER
customs code (unit barcode)
DK00FRNL
DK00ENDE

DOOR KIT 84362900
DOOR KIT 84362900

0702811646094
702811646094

Geweldige set,
veilig & betrouwbaar

… ik had er een zelf gemaakt…
maar ik had niet het gevoel
dat die veilig genoeg was om
roofdieren buiten te houden.
Deze is stevig en ik kan hem
iedereen beslist aanraden.

case
size

ITF
TRADE
(case barcode)

1
1

-

Wat zit er
in de doos
●
●
●

1 x aluminium deur
2 x geleiders in Amerikaanse eik
1 x setje schroeven

Aisling M.
Geveriﬁeerde Koper
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