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K Ā D S  I R  J Ū S U  L A B Ā K A I S  R I S I N Ā J U M S ?
Nav noslēpums- jo vairāk komforts govīm, jo augstāka ražība. Neviens nepiedāvā labāku komforta 
risināju, kā Promat.Pēdējo 25 gadu laikā, piena saimniecību īpašnieki no vairāk nekā 50 valstīm, 
kļuvuši par Promat partneriem.Tādējādi uzlabojot govju komfortu un palielinot saimniecības 
peļņu, izmantojot Promat inženieru izstrādātās govju guļvietas.

Ļ A U J I E T  P R O M AT  U Z L A B O T  J Ū S U  G A N Ā M P U L K A  R A Ž Ī B U

PACK MAT

•  Smiltis un salmus ekonomējošs matracis
•  Apvieno sevī dziļo guļvietu priekšrocības 
    ar 70% salmu ekonomiju.
•  25mm līdz 75 mm salmu pa virsu  ar gumijas 
   drumstalām pildītam matracim, kura pārklājums 
   nodrošina lielisku komfortu un stabilitāti kājām.

Vai jums nav apnikušas smilšu un salmu kaudzes?
Pack Mat ir vairāk nekā produktīvs risinājums jums 
un jūsu ganāmpulkam. Tas ietaupīs jūsu laiku un izmaksas. 
Izmantojams bŗīvās turēšanas fermās.
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COMFORT MAT2

Pasture Mat™ ir patentēts produkts, EU patents Nr #02377903-0001

Ar gumijas drumstalām
pildīts  matracis

Pārklājs

25mm līdz 
75 mm salmu

Politilēna atbalsta pamats

Politilēna atbalsta pamats

plastika mitruma barjera

HRC pārklājums

40mm vai 80 mm 
Optimāla blīvuma un 

augstas izturības 
atmiņas putas

•  Optimāla blīvuma un augstas izturības Eiropas putas 
   nodrošina ilgu kalpošanas laiku un maksimālu komfortu.
•  Pieejams 40mm vai 80 mm biezums
•  Plastika mitruma barjera nodrošina putas no mitruma
•  spiediena mazināšanas putas veicina labāku cirkulāciju

Izvēloties putu matraci tirgū, labākā izvēle ir Comfort Mat. 
Augstākās kvalitātes putas kopē precīzu govs formu, tādējādi 
nodrošinot govij atbalstu un komfortu.

HRC virsmas  
pārklājums

20, 30, vai 
40 mm 

Comfort pamats

Ar smalcinātu 
gumiju 

pildīts pamats
Politilēna atbalsta 

pamats

20 mm

30 mm 

40 mm 

VIRSĒJO PĀRKLĀJU IESPĒJAS
PROMAT’s patentētais dabīgais ar gumiju 

imprignētais(HRC) un vasku pārklātais(CS) 

polipropilēna virsējais pārvalks nodrošina 

augstu rūpniecisku elastību un kāju 

stabilitāti, mitruma aizsardzību kā gumijai. 

Virsma nav slidena, tā neplaisā un ir viegli 

tīrāma, ilgmūžība kalpošanā un nodrošina 

komfortu govīm.

POLI SPILVENS UN PAMATS
Ieteicams ar visām mūsu brīvās 
turēšanas sistēmām, palīdz pozicionēt 
govi , kā arī uztur tīru un sausu guļvietu.

PASTURE MAT™ PACK MAT

•  Ilgtspējīgi- pārstrādāts gumijas drupatu matracis, kas nodrošina 
   stabilu, konsekventu un ilgstošu pamatu.
•  Comfort Pad, optimāla blivuma un augstas izturibas Eiropas 
    atmiņas putas ir uzklātas uz gumijas drupatām piepildītam matracim, 
    nodrošinot nepārspējamu mīkstumu un komfortu 
•   samazina locītavu traumas, nodrošina stabilu pamatu, kas ļau 
    govīm viegli piecelties un nogulties
•  Promat patentētais, vadošais virsmas  pārsegs nodrošina mitruma aizsardzību, 
    vienlaikus nodrošinot viegli tīrāmu, izturīgu un ērtu virsmu

PASTUREMAT ar Comfort Pad ir vadošais kompozīta gultas produkts 
tirgū, un Promat  sistēma nodrošina vairāk nekā 3 miljoniem govju  
lieliskus  komforta apstākļus.


