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LUXE DIERENVERBLIJVEN VOOR UW HUISDIER
Kwaliteit, dat is waar Voldux voor staat. Voldux bedient al meerdere jaren de markt op het gebied van

volières, konijnenhokken, hondenhokken en kippenhokken. Onze gespecialiseerde vakmannen leveren
een schitterend resultaat. Er wordt ingespeeld op de wensen van de klant, waarin vrijwel alles mogelijk is.

Onze verblijven worden handgemaakt in onze werkplaats in Brabant en zijn geheel onderhoudsvrij!

WAAROM VOLDUX?
• TWEE JAAR GARANTIE
• ONDERHOUDSVRIJ
• SNELLE SERVICE
• BESTE KWALITEIT
• GEMONTEERD GELEVERD 

BINNEN ZES WERKDAGEN
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MAATWERK
Op zoek naar het perfecte dierenverblijf? Wij laten uw 
wensen uitkomen! We kunnen u voorzien van het ideale 
dierenverblijf, hierin is vrijwel alles mogelijk. U kunt bij 
onze verkoper aangeven wat u in gedachten heeft. 
Uw wensen zullen wij uitwerken en vervullen. De 
levertijd van maatwerk is drie weken (meer informatie 
op pagina 27).

ONDERHOUDSVRIJ 
De verblijven zijn gemaakt van geïmpregneerd vuren 
hout (FSC). Dit maakt de verblijven onderhoudsvrij en 
zeer geschikt om buiten te staan. Ons geïmpregneerd 
vuren hout is op een natuurlijke wijze behandeld onder 
hoge druk, dit maakt dat de stoffen in het hout niet 
schadelijk zijn voor uw huisdier.

LEVERTERMIJN VAN 
ZES WERKDAGEN
Onze standaard verblijven worden gemonteerd 
binnen zes werkdagen geleverd door onze eigen 
koeriersdienst. U wordt minimaal één dag voor levering 
telefonisch ingelicht met een tijdsindicatie.

GEMONTEERD THUIS 
GELEVERD
Uw verblijf wordt gemonteerd bij u thuis geleverd. 
Bij levering dient er tenminste één persoon aanwezig 
te zijn om onze chauffeur te helpen. Het verblijf wordt 
verplaatst door middel van karretjes. Indien het verblijf 
via verharde ondergrond zonder obstakels op de 
gewenste plek gezet kan worden zal onze chauffeur 
hierbij assisteren. 
De modellen Kippenhok Toon, Volière R7, Volières R4, 
Volière Toon zijn ook te leveren als bouwpakket. 
De meerprijs hiervan is €50,00.

 

DIERENVERBLIJF IN 
SPIEGELBEELD?
Bij de onderstaande modellen is het mogelijk om 
het verblijf, zoals afgebeeld, tevens in spiegelbeeld 
te leveren:

• Kippenhok Toon
• Dierenverblijf Romy
• Dierenverblijf Nova
• Volière S2
• Volière Toon 
• Volière R1 

• Volière R5
• Volière R7
• Volière R4 
• Volière R9
• Volière S1
• Volière ES1 

p19. Volière R9

INHOUDSOPGAVE

V O L D U X  D I E R E N V E R B L I J V E N

WWW.VOLDUX.NL

p4. Kippenhok Toon p5. Kippenhok Jasper p6. Kippenhok Jasper XL p7. Kippenhok Fenne

p8. Dierenverblijf Romy p9. Dierenverblijf Nova p10. Konijnenhok Gradje p11. Konijnenhok Kevin

p12. Konijnenhok Fleur p13. Volière S2 p14. Volière Toon p15. Volière R1

p16. Volière R5 p17. Volière R7 p18. Volière R4

p20. Volière Saskia p21. Volière Saskia Mini p22. Volière S1 p23. Volière Es1

p24. Volière Mattie p25. Hondenhok Storm p26. Hondenhok Boas p27. Maatwerk

Kijk voor meer informatie over onze verblijven en maatwerk 
op onze website. Daarnaast hebben wij ook een Youtube 
kanaal waar u terecht kunt voor productvideo’s, voor een 
nog completer beeld van onze dierenverblijven!
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KIPPENHOK TOON
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een 
perfect resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf 
voor u de juiste keus. Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok 
onderhoudsvrij en zeer geschikt voor buiten. Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 19 x 19 x 1,45 
mm. Dit maakt het hok zeer geschikt voor kippen. 

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN KIPPENHOK TOON

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  336 x 128 x 193 cm
Grondmaten (BxD)   299 x 120 cm 
Afmetingen nachtverblijf  80 x 120 x 192,5 cm
Afmetingen legnest (BxD)  33 x 115 x 40 cm
Gewicht    284 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    19 x 19 x 1,45 mm
Garantie    2 jaar

KIPPENHOK JASPER
Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en 
zeer geschikt voor buiten.
Het hok is voorzien van een binnenverblijf. Door middel van een deur is dit verblijf goed te bereiken. Aan het 
binnenverblijf bevindt zich een legnest. Het dak is te openen waardoor de eieren gemakkelijk te pakken zijn.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het kippenhok staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN KIPPENHOK JASPER

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  140 x 90 x 157 cm
Grondmaten (BxD)   118 x 73 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  100 x 80 x 90 cm 
Afmetingen legnest   28 x 80 x 35 cm
Gewicht    94 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje     Ja
Garantie    2 jaar
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KIPPENHOK JASPER XL
Dit kippenhok wordt handgemaakt door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus.
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en 
zeer geschikt voor buiten.
Het hok is voorzien van een binnenverblijf. Door middel van een deur is dit verblijf goed te bereiken. Aan het 
binnenverblijf bevindt zich een legnest. Het dak is te openen waardoor de eieren gemakkelijk te pakken zijn.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het kippenhok staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN KIPPENHOK JASPER XL

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  204 x 89 x 169 cm
Grondmaten (BxD)   172 x 72 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  156 x 80 x 102 cm 
Afmetingen legnest   30 x 80 x 35 cm
Gewicht    134 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje     Ja
Garantie    2 jaar

KIPPENHOK FENNE
Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en 
zeer geschikt voor buiten. 
Het hok is voorzien van een binnenverblijf. Door middel van het opklapbare dak is dit verblijf goed te 
bereiken. Aan het binnenverblijf bevindt zich een legnest. Het dak is te openen waardoor de eieren 
gemakkelijk te pakken zijn.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het kippenhok staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN KIPPENHOK FENNE

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  190 x 88 x 80 cm
Grondmaten (BxD)   179 x 73 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  126 x 62 x 67 cm 
Afmetingen legnest   40 x 73 x 37 cm
Gewicht    86 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje     Ja 
Garantie    2 jaar



8 9

DIERENVERBLIJF ROMY
Dierenverblijf Romy is uitstekend geschikt voor zowel kippen als konijnen. Dit verblijf wordt geproduceerd 
door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect resultaat. Het verblijf wordt 
volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 19 x 19 x 1,45 mm. Hierdoor is het dierenverblijf geschikt voor alle 
kippen en konijnen.
Het hok is voorzien van een binnenverblijf. Door middel van een deur is dit verblijf goed te bereiken. Aan het 
binnenverblijf bevindt zich een legnest. Het dak is te openen waardoor de eieren gemakkelijk te pakken zijn. 

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN DIERENVERBLIJF ROMY

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  300 x 90 x 160 cm
Grondmaten (BxD)   255 x 83 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  110 x 83 x 75 cm 
Afmeting legnest   30 x 75 x 35 cm
Gewicht    156 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje     Ja
Afmeting gaas    19 x 19 x 1,45 mm
Garantie    2 jaar

DIERENVERBLIJF NOVA
Dierenverblijf Nova is uitstekend geschikt voor zowel kippen als konijnen. Dit verblijf wordt geproduceerd 
door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect resultaat. Het verblijf wordt 
volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 19 x 19 x 1,45 mm. Dit maakt het dierenverblijf geschikt voor alle 
kippen en konijnen. 
Het hok is voorzien van een binnenverblijf. Door middel van een deur is dit verblijf goed te bereiken. Aan het 
binnenverblijf bevindt zich een legnest. Het dak is te openen waardoor de eieren gemakkelijk te pakken zijn. 

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN DIERENVERBLIJF NOVA

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  217 x 91 x 151 cm
Grondmaten (BxD)   169 x 82 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxDxH) 75 x 91 x 72 cm 
Afmetingen legnest   38 x 75 x 38 cm
Gewicht    130 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje      Ja
Afmeting gaas    19 x 19 x 1,45 mm
Garantie    2 jaar
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KONIJNENHOK GRADJE
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus.
Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 19 x 19 x 1,45 mm. Het hok is voorzien van een binnenverblijf, 
welke te bereiken is door middel van een loopplank. In het hok bevinden zich verschillende deurtjes 
waardoor u gemakkelijk uw konijn eruit kunt halen.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN KONIJNENHOK GRADJE

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  190 x 63 x 100 cm
Grondmaten (BxD)   188 x 54 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  86 x 54 x 50 cm
Gewicht    52 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje     Ja
Afmeting gaas    19 x 19 x 1,45 mm
Garantie    2 jaar

KONIJNENHOK KEVIN 

Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en 
zeer geschikt voor buiten.
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 19 x 19 x 1,45 mm. Het hok is voorzien van een binnenverblijf, 
welke te bereiken is door middel van een loopplank. In het hok bevinden zich verschillende deurtjes 
waardoor u gemakkelijk uw konijn eruit kunt halen. Door middel van het opklapbare dak is dit verblijf goed te 
bereiken.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN KONIJNENHOK KEVIN

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  138 x 72 x 97 cm
Grondmaten (BxD)   130 x 62 cm 
Afmetingen nachthok   33 x 60 x 40 cm
Gewicht    72 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje     Ja
Garantie    2 jaar
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KONIJNENHOK FLEUR
Dit verblijf wordt handgemaakt door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus.
Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 19 x 19 x 1,45 mm. Het hok is voorzien van een binnenverblijf, 
welke te bereiken is door middel van een loopplank. In het hok zijn verschillende deurtjes waardoor u 
gemakkelijk uw konijn eruit kunt halen.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN KONIJNENHOK FLEUR

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  310 x 110 x 210 cm
Grondmaten (BxD)   303 x 104 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  107 x 104 x 126 cm
Gewicht    121 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje     Ja
Afmeting gaas    19 x 19 x 1,45 mm
Garantie    2 jaar

VOLIÈRE S2
Wilt u een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Deze volière wordt handgemaakt door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en 
zeer geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de rechterkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden. In de vlucht zijn zitstokken aanwezig. 
Het is mogelijk om het binnenverblijf en opbergruimte aan de linker of rechterkant te plaatsen, mocht u hier 
interesse in hebben kunt u dit bij de verkoper aangeven.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE S2

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  215 x 70 x 185 cm
Grondmaten (BxD)   196 x 62 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxDxH) 55 x 60 x 85 cm 
Afmetingen opbergruimte  40 x 60 x 50 cm
Gewicht    142 kg
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar
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VOLIÈRE TOON
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus.
Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten.
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 19 x 19 x 1,45 mm. Dit maakt het hok geschikt voor alle vogels. 
Deze ruime volière is voorzien van een binnenverblijf met sluis en een twee-baks voedersysteem. Hierdoor 
kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd worden. Ook beschikt de volière over een 
opbergruimte.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE TOON

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  302 x 122 x 193 cm
Grondmaten (BxD)   297 x 120 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  80 x 60 x 193 cm 
Afmetingen sluis   80 x 60 x 193 cm
Gewicht    278 kg
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    19 x 19 x 1,45 mm
Garantie    2 jaar

VOLIÈRE R1
Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en 
zeer geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de rechterkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden. In de vlucht zijn zitstokken aanwezig.
Het is mogelijk om het binnenverblijf aan de linker of rechterkant te plaatsen, mocht u hier interesse in 
hebben kunt u dit bij de verkoper aangeven.
 
Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE R1

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  215 x 70 x 185 cm
Grondmaten (BxD)   203 x 63 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxDxH) 40 x 60 x 95 cm
Gewicht     125 kg
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar
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VOLIÈRE R5
Deze volière  wordt handgemaakt door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus. De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en 
zeer geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de rechterkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden. In de vlucht zijn zitstokken aanwezig. 
Het is mogelijk om het binnenverblijf en opbergruimte aan de linker of rechterkant te plaatsen, mocht u hier 
interesse in hebben kunt u dit bij de verkoper aangeven.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE R5

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  215 x 70 x 185 cm
Grondmaten (BxD)   204  x 62 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  40 x 60 x 90 cm 
Afmetingen opbergruimte (BxDxH) 40 x 60 x 75 cm
Gewicht    142 kg
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar

VOLIÈRE R7
Wilt u een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Deze volière wordt handgemaakt door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat.
De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de rechterkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE R7

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  350 x 100 x 190 cm
Grondmaten (BxD)   338 x 93 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxDxH) 55 x 90 x 100 cm 
Afmetingen opbergruimte (BxDxH) 55 x 90 x 70 cm 
Gewicht     182 kg 
Dakbedekking     Dakleer 
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij) 
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm 
Garantie    2 jaar
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VOLIÈRE R4
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus.
De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de linkerkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden. In de vlucht zijn zitstokken aanwezig.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE R4

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  258 x 155 x 190 cm
Grondmaten (BxD)   248 x 150 cm 
Gewicht    113 kg
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar

VOLIÈRE R9
Deze volière wordt handgemaakt door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus.
De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 19 x 19 x 1,45 mm. Aan de rechterkant in de sluis bevindt zich een 
deur met daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar 
gevoerd worden.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn! 
Het nachtverblijf staat volledig in elkaar bij levering en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden. 
De aluminium vlucht wordt in panelen geleverd met de nodige materialen.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE R9

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  285 x 200 x 190 cm
Grondmaten (BxD)   200 x 190 cm 
Afmetingen nachtverblijf (BxD)  85 x 200 cm
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    19 x 19 x 1,45 mm
Garantie    2 jaar
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VOLIÈRE SASKIA
Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat.
De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de rechterkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden. In de vlucht zijn zitstokken aanwezig.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn! 
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE SASKIA

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  152 x 148 x 215 cm
Grondmaten (BxD)   144 x 140 cm 
Dakbedekking     Dakleer
Gewicht    100 kg 
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar

VOLIÈRE SASKIA MINI
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus.
De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de linkerkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden. In de vlucht zijn zitstokken aanwezig.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE SASKIA MINI

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  126 x 126 x 215 cm
Grondmaten (BxD)   115 x 115 cm 
Dakbedekking     Dakleer
Gewicht    78 kg 
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar
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VOLIÈRE S1
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en 
zeer geschikt voor buiten.
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de linkerkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden. In de vlucht zijn zitstokken aanwezig. 
Het is mogelijk om de deur van het verblijf aan de linker of rechterkant te plaatsen, dit kunt u bij de verkoper 
aangeven.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE S1

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  148 x 70 x 190 cm
Grondmaten (BxD)   128 x 62 cm 
Dakbedekking     Dakleer
Gewicht    89 kg 
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar

VOLIÈRE ES1
Deze volière wordt handgemaakt door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de 
juiste keus.
De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm. Aan de linkerkant bevindt zich een deur met 
daarin een twee-baks voedersysteem. Hierdoor kunnen de vogels zonder ontsnappingsgevaar gevoerd 
worden. In de vlucht zijn zitstokken aanwezig.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE ES1

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  100 x 70 x 185 cm
Grondmaten (BxD)   83 x 62 cm 
Dakbedekking     Dakleer
Gewicht    67 kg
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar
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VOLIÈRE MATTIE
Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat. 
De volière wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. 
Er is bij dit verblijf gekozen voor gaas van 13 x 13 x 0,8 mm.

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN VOLIÈRE MATTIE

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  117 x 82 x 190 cm 
Gewicht    63 kg
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Afmeting gaas    13 x 13 x 0,8 mm
Garantie    2 jaar

HONDENHOK STORM
Hondenhok Storm wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een 
perfect resultaat. Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor 
u de juiste keus.
Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. Uw hond heeft een ruim geïsoleerd onderkomen .

Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het hondenhok staat bij levering volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN HONDENHOK STORM

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  201 x 107 x 110 cm
Grondmaten (BxD)   197 x 97 cm 
Afmetingen binnenverblijf  97 x 98 x 100 cm  
Gewicht    118 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Garantie    2 jaar
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HONDENHOK BOAS
Heeft u interesse in een verblijf dat 10 tot 15 jaar mee gaat? Dan is een Voldux verblijf voor u de juiste keus. 
Dit verblijf wordt geproduceerd door gespecialiseerde vakmannen van Voldux die zorgen voor een perfect 
resultaat.
Het verblijf wordt volledig gemaakt van geïmpregneerd hout. Dit maakt het hok onderhoudsvrij en zeer 
geschikt voor buiten. Door middel van het opklapbare dak is dit verblijf goed te bereiken.
 
Dit prachtige dierenverblijf zal een aanwinst voor uw tuin zijn!
Het verblijf staat volledig in elkaar en hoeft daardoor enkel op zijn plaats gezet te worden.

SPECIFICATIES VAN HONDENHOK BOAS

Buitenmaat incl. dak (BxDxH)  164 x 115 x 100 cm
Grondmaten (BxD)   148 x 100 cm 
Gewicht    101 kg 
Dakbedekking     Dakleer
Materiaal    Geïmpregneerd hout (onderhoudsvrij)
Trapje     Ja
Garantie    2 jaar

Het komt natuurlijk voor dat de standaard modellen van onze productie niet aan al uw 
wensen voldoen. Daarom kunnen wij als Voldux u voorzien van maatwerk. Dit betekent dat 
alles mogelijk is bij onze productie. We kunnen u voorzien van het ideale dierenverblijf. 
U kunt bij onze verkoper aangeven wat u in gedachten heeft. Zodra wij uw opdracht binnen 
hebben gaan we voor u aan de slag. Het dierenverblijf kan gemaakt worden van aluminium, 
geïmpregneerd hout of Douglas hout.Deze verblijven zijn geheel onderhoudsvrij en er zit 
maar liefst 2 jaar garantie op.

 Kijk voor meer informatie over maatwerk, en onze andere verblijven op onze website en ons 
Youtube kanaal:

OP ZOEK NAAR HET PERFECTE 
DIERENVERBLIJF?
WIJ LATEN UW WENSEN UIT KOMEN!

VOLDUX DIERENVERBLIJVEN    |   TEL. 085 - 130 2194   |   WWW.VOLDUX.NL   |   INFO@VOLDUX.NL

V O L D U X  D I E R E N V E R B L I J V E NWWW.VOLDUX.NL |
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