
 

DE CE BEE COZY? 

IN ULTIMII ANI PIERDERILE PESTE 

IARNA AU ATINS SI DEPASIT 50% 

PIERDERI ALE EFECTIVULUI DE 

ALBINE IN MULTE REGIUNI. 

BEE COZY ESTE FOLOSIT CU 

SUCCES DE PESTE 25 ANI IN 

IERNILE DURE DIN CANADA. 

 

PROTECTIE 
BEE COZY ajuta familia 

de albine peste iarna, sa 

mentina o temperatura 

constanta in interiorul 

cuibului.  

 

 

EFICIENT 
Salvati timp - BEE COZY este 

gata de folosire. 

 

 

ACCESIBIL 
BEE COZY este 

refolosibil, reducand 

costul anual de iernare 

UNDE ESTE DISPONIBIL? 

BeeCozy este vandut prin multi 

distribuitori in Canada si USA, pentru 

lista distribuitorilor va rugam sa intrati 

pe site-ul nostru  

www.NODGLOBAL.com sau sunati 

la 866 483 2929. 

 

In Romania, BeeCozy este vandut  
prin distribuitorul oficial  

Ferma Apicola Merisani  
(SC UNICUB GRUP SRL)  

 

  
 

 

Albine sanatoase - Planeta sanatoasa. 
SUSTENABIL 

BEE COZY este fabricat 
numai din materiale 
refolosibile. 

CONTACT VANZARI: 
office@fermaapicola.ro 

www.fermaapicola.ro 

Tel: +40 745383789 / 031-2263853 

Bee Cozy 

Patura izolatoare de iarna 
pentru stupi 
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 DE CE SA IZOLAM? 

IERNAREA INFLUENTEAZA 

MASIV EVOLUTIA FAMILIEI DE 

ALBINE SI  CANTITATEA DE 

MIERE CULEASA DE ACEASTA IN 

SEZON. 
Coloniile iernate 

sanatos pot 
produce de pana 

la 2x ori mai multa 
miere compart cu 

familiile care au 
un start dificil in 

primavara. 
 

In timpul iernii, albinele se 

rotesc dinspre centrul ghemului 

spre marginea acestuia.  
 

BEE COZY asigura izolatia 

necesara albinelor pentru a reduce 

producerea de caldura necesara 

cuibului si in acelasi timp asigura 

o protectie impotriva vantului in 

zonele cu expunere. 

   

Cusaturile  frontale functioneaza 

ca un horn pentru a asigura 

ventilatia si aportul 

de aer proaspat 

necesar  

albinelor.  

 

Sunt necesare 

deschideri 

superioare si 

inferioare pentru 

a se asigura 

ventilatia.   

 

Se inclina 

stupul in 

fata. 
 
 
 
 
 
 

 
Se inclina stupul in 

fata pentru a se 

asigura eliminarea 

condensului prin 

urdinis. 

 

Se pune 

podisorul si 

izolatia din 

podisor  

 

 
 
 
 
 

Se pune izolatia 

interioara intr-un 

podisor inaltat (se 

poate deasemenea 

folosi si o cat). 

 

 

Se scoate 

aerul din 

rola. 
 
 
 
 
 
 

 
Se scoate aerul din 

material pentru a se 

putea rula mai usor 

peste stup. 

 
 

Primavara se 

scoate si se 

depoziteaza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se preseaza, se 

ruleaza si se 

stocheaza in saculeti 

individuali intr-un loc 

uscat. 

1 Pregatirea 

urdinisului 

Se pun 2 cuie de 

50mm deasupra 

blocului de urdinis. 

2 3 

5 6 4 Se aseaza cu 

cusatura in 

fata 

Aseaza cusatura in 

fata.  Asta va crea un 

tunel pentru ventilatie 

si  prin care albinele 

pot circula. 


