
Algemeen 
Vogels, vleermuizen, insecten en andere dieren  verliezen steeds vaker hun natuurlijke schuil-, 
broed- en overnachtingsplekken. Immers de modern woningen bieden geen plaats meer en de 
natuurlijke omgeving verandert door de steeds uitbreidende  steden.  Om ervoor te zorgen dat 
er voldoende gelegenheid blijft om te schuilen en te broaden is Innogreen gestart met de     
verkoop van Schwegler houtbeton kasten.Deze zijn zeer duurzaam en ontwikkeld special voor 
de doelgroep waardoor er een zeer hoge acceptatie is. Bovendien gaan ze zeer lang mee. 
 
Doel van Schwegler 
Het doel van onze inspanningen is eenvoudig en toch veeleisend: we geven wilde  
dieren de kans om te overleven in onze moderne, veranderende wereld. 
 
Kwaliteit 
SCHWEGLER producten worden gekenmerkt door hun hoge kwaliteit, weerstand en duurzaam-
heid. Het grote succes en de hoogste bezettingsgraden zijn al tientallen jaren wetenschappelijk 
bewezen.  
 
Ervaring 
Onze jarenlange ervaring wordt voortdurend verwerkt in onze producten en helpt ons assorti-
ment verder te ontwikkelen voor een optimaal succes en om nieuwe oplossingen aan te bieden. 
 
Milieubelofte 
We werken er altijd aan om onze producten zo hulpbronnenbesparend als verstandig te 
maken. We gebruiken over het algemeen hout uit reststromen en letten op een gezond              
ecologisch evenwicht. 
 
Breed assortiment 
Of het nu gaat over beschermen van zwaluwen en vleermuizen in stedelijk gebied, of nestkasten 
voor mezen waarmee de eikenprocessierups bestreden kan worden, Schwegler heeft kasten 
voor insecten, egels diverse soorten vleermuizen en vogels. Kortom teveel om op te noemen. 
Kijk ter orientatie eens op hun site: www.schwegler-natur.de/ voor alle info.  
 
Info en bestellen 
Meer informatie, overleg over de mogelijkheden en wat waar het beste geschikt is en bestellen 
van de kasten kunt u doen met en bij Innogreen, uw Schwegler dealer. 
www.innogreen.nl  /  info@innogreen.nl 
 
Hoge acceptatie 
Hoge kwaliteit 
Lange levensduur! 
 
 
 
 
 
 
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle  
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  

 

Telefoon: 0031(0)183-509796 

E-mail: info@innogreen.nl 

Web: www.innogreen.nl 
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Schwegler houtbeton kasten  

Diversen 

passie voor groen! 


