
Gir den beste starten  for 
   dag    gamle kyllinger  

• Leder dag gamle kyllinger direkte til vann og för
• Hygenisk pakket i plast
• Fremmer tidlig för og vannopptak
• Lavere dødsfall første uke
• Høyere gjennomsnittsvekt etter 10 dager
• Nedbrytbart i forskjellig lengde (dager)



Den første dagen I livet til kyllingen er 
avgjørende. Bare hvis en ung kylling kan raskt 
finne tilstrekkelig med mat og vann, vil vekst 
mønsteret i de neste ukene bli suksessfull. Et 
høykvalitets kyllingpapir er uunnværlig i denne 
prosessen. Så, gjør Intra Chickpaper til ditt 
valg; et kyllingpapir som allerede er solgt med 
stor suksess I mer enn 60 land. 
Intra Kyllingpapir virker veldig enkelt. Papiret 
er rullet ut under drikkesystemet og dekket til 
en viss grad med kyllingför. Den raslende 
lyden av kylling som går på papiret tiltrekker 
oppmerksomheten til de andre kyllingene. På 
denne måten finner de lett frem til mat og 
vann. Det faktum at papiret absorberer 
avføringen raskt, gjør omgivelsene til kyllingen 
super hygienisk. Dette avverger at kyllingene  
spiser sin avføring.  

Fordeler med Intra Kyllingpapir 
• Sterkt

• Lett vekt

• Enkelt og håndtere

• 100% bio-nedbrytbart

• Super absorberende

• Med ruglete overflate som
motvirker klo problemer

• Hygienisk pakket

• Papiret passer i nesten alle
papirholdere (bredde 68cm)

Intra Kyllingpapir 
• 2 papir ruller I en boks

• Utvendig boks pakket i plastfilm

• Papir lengde 220 m per rull

• Papiret nedbrytes fra dag 2-3

Intra Kyllingpapir Sterk 
• 2 papir ruller I en boks

• Utvendig boks pakket i plastfilm

• Papir lengde 250 m per rull

• Papiret nedbrytes fra dag 4-7

Intra PowerPaper 
• 3 papir ruller I en boks

• Utvendig boks pakket i plastfilm

• Papir lengde 200 m per rull

• Papiret nedbrytes fra dag 8-12

Importør: 

Mob. 46 69 76 72 
www.mineralexpressen.no 
post@mineralexpressen.no 

Gir den beste starten for 
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