Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Maty dla koni stanowisko do mycia koni
115x81x2 cm pcv do boxów
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-hodowlane/maty-dla-koni-stanowisko-do-mycia-koni-1405.html
Cena:

82,99 zł brutto

Nr referencyjny: ast
Stan: Nowy

Cechy produktu
Długość

115 cm

Szerokość

81

Wysokość

20 mm

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Amortyzacja

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Duże

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Tak

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Mata dla koni i zwierząd idealna do stanowiska do mycia Maty dla koni i zwierząt są idealne jako stanowisko do mycia. Można je łatwo umieścić na półce
bagażowej w stajni lub boksie. Maty mają dużą sprężystość, są trwałe i wytrzymałe, posiadają antypoślizgową powłokę. Tłumią dźwięk przy nacisku i
wytrzymują duży nacisk.

Jakie są korzyści z używania mat dla koni?
Poza zmniejszeniem ilości potrzebnej ściółki, maty dla koni mogą pomóc koniom pozostać w komforcie podczas odpoczynku poprzez wspieranie mięśni i
stawów. Maty końskie mogą utrzymać konie w cieple w niskich temperaturach i chłodzie w ciepłych. Nie tylko to, ale kiedy koń odpoczywa na macie z
minimalną ilością ściółki, są one bardziej prawdopodobne, aby leżeć i pozostać w pozycji leżącej dłużej niż bez maty. Będzie też wstawał i kładł się z większą
pewnością siebie.

W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć maty?
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć kleju lub śrub do zabezpieczenia maty. Możesz użyć specjalnego kleju do podłóg PVC, o ile nie jest on zbyt gęsty
lub pastowaty. Należy użyć wkrętów o długości co najmniej 2 cm i z łbem, który nie wystaje poza górną część maty.
Mamy szeroką gamę wysokiej jakości mat stajennych dla twojego konia dostępnych tutaj w [nazwa ﬁrmy]. Mata dla konia promuje zdrowie i dobre
samopoczucie twojego konia, chroniąc ich stawy i ścięgna. Maty dla koni te zwiększają komfort twojego konia, pozwalając mu odpoczywać z większą
pewnością siebie.
Jeśli chciałbyś wykonać własne otwory drenażowe, zalecamy użycie wiertarki z wiertłem 10 mm. Oferujemy również specjalne kanały drenażowe na spodzie
naszych mat, aby zapewnić szybkie odprowadzanie wody niosącej nieczystości.
Maty PCV są idealne do transportu koni w przyczepach i wozach konnych. Połączenie na pióro i wpust zapobiega rozplątywaniu się maty dla koni w czasie
jazdy oraz sprawia, że całość nie ślizga się po podłodze pojazdu. Na zakrętach i podczas hamowania, twój koń będzie stał pewnie, ponieważ nie będzie się
ślizgał.
wytłumiają dźwięki,
znoszą duży nacisk,
charakteryzują się wysoką elastycznością,
są trwałe i odporne,
mają powłokę antypoślizgową0

