
Stájové desky a rohože
    Zvyšte komfort vašim zvířatům

K čemu stájové desky slouží?

Vysoce efektivní ochrana povrchů a půdy před rozšlapáním a rozježděním, je ideálním řešením pro 
stabilně i dočasně využívané přístupové cesty, jako jsou pastviny nebo stáje, pro výběhy a otevřené 
ohrady, krmeliště, jízdárny, hřiště, dočasné chodníky. Tyto desky využijete i jako omyvatelné a tlumící 
opláštění stěn např. v boxech pro koně.

Plastové desky a gumové rohože do stájí chlévů a pro ochranu povrchu.

ź Izolační vlastnosti

ź Odolné na kyselinu i moč

ź Neklouzavost a otěruvzdornost
ź Zlepšení hygieny

Stájové desky a jejich využití v bodech:
ź Pastviny, cesty na louky

ź Teplejší a měkčí pro zvířata

ź Stabilita a trvanlivost

V čem je výhoda?
ź Rychlost montáže

ź Rozšlapané krmeliště
ź Dočasné chodníky

ź Akce na travnatých plochách

ź Výběhy, jízdárna, ohrady
ź Pracovní plocha a dočasná plocha

ź Boxy pro koně
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Deska do boxů

24 kg
20,9 m2M

Drenážní deska

21 kg
2

1 m2M

Rozměry 1,15 m x 0,81 m / Hmotnost 24 kg / Tloušťka 20 mm

Deska do boxů

Materiál - PVC

Deska pro snadnou montáž díky zámkům. Může sloužit kdekoliv v interiérech 
chlévů nebo pochozích přístupových trasách. Zajišťují vysokou izolaci 
tepelnou i hlukovou, jsou otěruodolné, neklouzavé a vhodné do míst kde 
potřebujete prostory rychle vyčistit.

Drenážní deska
Ideální pro stabilizaci podkladu. Nejlepších efektů dosáhnete ukládáním na 
lehce připravený povrch na štěrkové nebo pískové podloží. deska má strukturu 
pro propouštění vlhkosti do podkladu a pro zasypávání z vrchní strany. To 
zajistí zpevnění podkladu, propustnost a neklouzavost. Proto je ideální do stájí 
a výběhů.Deska je částečně pružná a tím chrání kopyta. Deska se proti 
posouvání zajišťuje hřeby.
Rozměry 1,18 m x 0,85 m / Hmotnost 21 kg / Tloušťka 40 mm
Materiál - Elastické PVC

Univerzální deska
Naše nejtěžší PVC deska je z recyklovaného materiálu. Tuto desku využijete 
jako přechody mezi objekty, anebo jako cestu ke krmelišti. Stejně tak se tato 
deska dá použít k ležení dobytka vč. podestýlky nebo bez, anebo okolí 
krmelišť. Deska je neklouzavá
Rozměry 1,20 m x 0,79 m / Hmotnost 32 kg / Tloušťka 36 mm
Materiál - Elastické PVC

Univerzální deska

32 kg
2

0,88m2M
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