Producent bezpiecznych nawierzchni
Nawierzchnie segmentowe z granulatu gumowego
do budynków hodowlanych

W korytarzach stajennych i ścieżkach wokół stajni oraz karuzelach zalecamy zastosowanie kostki z granulatu gumowego. Elastyczna kostka jest
niezwykle wytrzymała na obciążenia (nie posiada wyprofilowanej
strony spodniej) i jest montowana na stałe.

Możemy zaproponować kompleksowy projekt obiektu z użyciem naszych
nawierzchni. W tym zakresie współpracujemy z pracownią projektową.

budynki hodowlane

Maty SEMAG do stajni to korzystne rozwiązanie
w hodowli zwierząt. Są elastyczne i przepuszczalne. Maty są dostosowane do wymagań i obciążeń
wystepujacych w stajniach, boksach i padokach.
Pochłaniają hałas i wibracje oraz izolują od zimna
i gorąca. Lekko sprężysta nawierzchnia z granulatu gumowego przypomina podłoże stepowe,
naturalne środowisko koni. Maty do stajni chronią stawy konia, a także znacznie redukują odgłos kopyt.

Nawierzchnie segmentowe z granulatu gumowego do budynków
hodowlanych
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Płyty prostokątne - akcesoria
wymiary płyty
[mm]

[kG/szt.]

Krawężnik elastyczny

750 x 250 x 50

8,5

Boczny element
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Rogowy element
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Nakładka na krawężnik
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Płyty puzle - akcesoria
nazwa

wymiary płyty
[mm]

[kG/szt.]

ciężar

Płyty boczne

500 x 500 x 30 / 45

6,7 / 10

Płyty narożne

500 x 500 x 30 / 45

6,7 / 10

Ogranicznik do puzli

1000 x 200 x 18 / 30

2/3

Odwodnienie
Patent

Płyty SBR jednowarstwowe,
wykonane w całości z czarnego granulatu SBR, barwionego w masie za pomocą kolorowego poliuretanu.
Dostępne kolory
czarny
czerwony
zielony

Płyty przeznaczone do budynków hodowlanych umożliwiają przepływ wody z całej
powierzchni maty do podłoża dzięki profilowanej powierzchni dolnej z kanałami
drenażowymi.

Płyty SEMAG posiadają zastrzeżony patentem system
łączenia. Precyzyjnie uformowany profil zamka, łączy sąsiadujące płyty, tworząc stabilne połączenie. Zapobiega
to odkształcaniu płyt w dłuższym okresie eksploatacji.
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