Jsme obchodně technologická ﬁrma zabývající se dodávkami
komponentů a služeb v oblasti průmyslových variabilních
podlah z technických plastů pro mnohostranné použití.

Pokládkou těchto PVC desek vznikne integrovaná kompaktní podlaha, která ustájeným zvířatům zajistí zlepšení hygieny a komfortu, obsluze úbytek manuální práce, zejména co se týče frekvence
úklidu výkalů a vytváření nových podestýlek. Majitelům zvířat se tak sníží náklady na veterinární ošetření, neboť se zvířatům dlouhodobě stojícím na těchto podlahách poskytne přiblížení se jejich přirozenému prostředí, jako adekvátní náhrada za pastviny, nebo volné výběhy, které jsou mnohem měkčí
než obvyklé betonové podlahy ve stájích. Důsledkem toho je snížení výskytu zdravotních problémů –
jako jsou např. záněty klubů a vemen, ale i snížení stresu, což má příznivý vliv na celkový zdravotní stav
zejména u dlouhodobě ustájených zvířat.
Tím se prokazatelně zajistí větší efektivita a ekonomika celého živočišného provozu. Především těch
provozů, které mají statut ekologických farem, ale i těch, u kterých je hlavním ukazatelem úspěšnosti
chovu výše produkce, jak mléka tak i masa, coby vstupní suroviny pro výrobu kvalitních potravin. I přesto,
že největší použití a dodávky PVC desek směřují do zemědělských družstev, je pro jejich vlastnosti použití také možné např. v zoo, ve veterinárních klinikách, ve zvířecích útulcích, kotcích, teráriích a v
mnoha dalších živočišných zařízeních.
Pochopitelně, že tyto desky, které nabízíme v mnoha dezénech, různých rozměrů a tloušťky, včetně
i s možností dalších úprav, jako je perforace, nebo ve verzi kanálkových a zátěžových proﬁlech, mají v
zemědělství i jiné mnohostranné použití, nejen pro ty zde uvedené. Atributy těchto PVC desek jsou
nesporné, a proto u zodpovědných chovatelů roste jejich světová poptávka. V případě, že Vám záleží
nejen na Vašich zvířatech, ale i na kvalitě, ekonomice a zejména na modernizaci Vašeho chovu, uděláte
to i Vy.

integrovaná, kompaktní a trvanlivá podlaha
modernizace stájových objektů
zlepšení hygieny a komfortu ustájených zvířat
snížení výskytu zdravotních problémů zvířat
snížení nákladů na veterinární ošetření
různé dezény PVC podlahových desek...
snížení frekvence úklidu a podestýlek
úbytek manuální práce obsluhy
vyšší efektivita a ekonomika živočišného provozu
zvýšení renomé na trhu
spokojenost zvířat i jejich chovatelů
1200 x 800 x 12-43mm
800 x 600 x 22mm
1,6 – 3,3t/1dm2

zámek desky

čelní nájezd

bohaté příslušenství...
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