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WAT  I S  D E  J U I S T E  O P L O S S I N G  V O O R  U ?
Het is een feit dat hoe comfortabeler een koe zich voelt, hoe productiever ze is.  En Promat weet dit als geen 
ander.  De afgelopen 25 jaar, zijn zuivelproducenten in meer dan 50 landen een partnerschap aangegaan 
met Promat om de productiviteit van de koe en het winstvermogen van de boerderij te vergroten. 
Dit wordt gerealiseerd door Promat’s speci�ek ontworpen matrassen voor het comfort van de de koe.

LAAT PROMAT U HELPEN BIJ HET BEREIKEN VAN UW PRODUCTIVITEITSDOELEN

PACK MAT

•  Pack Mat bespaart diepstrooisel en stro
•  Combineert alle voordelen van diepstrooisel en/of 
    stro maar met 50–70 % minder materiaal
•  2.5 -7.5 cm diepstrooisel of stro ligt boven op een 
    vocht door latende, of waterdichte topbedekking 
    met daaronder een met rubberkorrels gevulde 
    matras. Deze combinatie geeft uitstekend comfort voor 
    de koe en bespaart u signi�cante hoeveelheid materiaal en tijd

Waarom zoveel compost en/of stro gebruiken? Pack Mat is een 
e�ciëntere oplossing voor u en uw kudde, waardoor u veel tijd en 
materiaal bespaart. Deze oplossing is alleen voor loopstallen.

•  Imitatie van een voorjaarsweide
•  Een hoogwaardige  schuimrubber laag op een met rubberen 
    korrels gevulde matras (zorgen voor een...etc..) ongeëvenaard 
    niveau van zachtheid en comfort
•  Reduceert / voorkomt ontstekingen op de hakken doordat de koe 
    een goede stabiliteit heeft tijdens het liggen en opstaan
•  Gemakkelijk schoon te houden – minimaal onderhoud

De PASTURE MAT, het meest toonaangevende product in de sector, 
is de oplossing voor uw kudde – zoals het is voor meer dan 3 miljoen 
koeien wereldwijd.

PASTURE MAT™ met Comfort Pad1
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COMFORT MAT2

Pasture MatTM valt onder by EU Patent #02377903-0001

Gold CS Wax bovenkap

Matrasbasis
gevuld met

rubberen
kruimels

40mm of 20mm 
Comfort PadPoly Pillow en Basis

Matras gevuld met
rubberen kruimels

Bovenkap

25 mm tot 75 mm
aan stro of compost

Poly Pillow en Basis

Poly Pillow & Base

Plastic
vochtbarrière

HRC bovenkap

40mm or 80mm 
Premium schuim met 

optimale dichtheid

•  Hoogwaardige homogeen polyurethaan schuimrubber 
    zorgt voor een langere levensduur en optimaal comfort
•  Verkrijgbaar in diktes van 40mm of 80 mm
•  Polyethyleen vochtbarière garandeert de integriteit van het 
   schuimrubber
• Geeft verlichting op drukpunten en verhoogt de bloedcirculatie

De Comfort Mat is het ultieme schuimrubbermatras op de markt. 
Het vormt zich naar de contouren van de koe wat haar een hoge 
mate van steun en comfort geeft

POLY PILLOW EN BASISPLAAT
Aanbevolen bij al onze 
loopstalsystemen om de koe te 
helpen bij het positioneren en om 
de stal schoon en droog te houden.

OPTIES VOOR DE TOPBEDEKKING
Latex rubber geïmpregneerde (HRC) of met 
een waslaag (CS) geïmpregneerde 
topbedekking van sterk Polypropyleen 
textiel, voor het opstaan en liggen van de 
koe.  Deze topbedekking: Volledige 
bescherming tegen vochtigheid met 
zonder kans op uitglijden of de 
mogelijkheid van uitdroging; dit alles 
gecombineerd met een makkelijk schoon 
te maken oppervlak, lange levensduur en 
ongeëvenaarde comfort voor uw koeien.

PASTURE MAT™ PACK MAT


