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Materace wodne

Materace wodne zapewniają optymalny komfort leżenia. Kiedy 
zwierzęta leżą, unoszą się one niejako na powierzchni wody 
ograniczając punkty nacisku. Skutkuje to mniejszymi problemami 
ze stawami oraz ogólną poprawą dobrostanu zwierząt. W 
momencie, kiedy krowa stoi w legowisku, woda przemieszcza 
się od razu na boki, dzięki czemu zwierzęta mogą stać stabilnie. 

Materac wodny ma również właściwości izolacyjne: woda jest 
chłodniejsza latem, a zimą cieplejsza porównując do warunków 
otoczenia. To bardzo pozytywny argument dla zwierząt. Na 
dodatek, występuje silna korelacja pomiędzy temperaturą 
legowiska a (wysięk mleka). Chłodniejsze legowisko zapewnia 
mniejszy (wysięk mleka).

Materac wodny, kiedy krowa opuści legowisko, zawsze powraca 
do swojego pierwotnego kształtu. Dzięki temu zjawisku, 
odpływ jakichkolwiek wysięków następuje szybciej tworząc 
suche legowisko. Suche i higieniczne legowisko. Zachowanie 
optymalnych warunków dla zwierząt wymaga minimalnej ilości 
ścielenia. Daje to komfort hodowcy oszczędzając ilość jego pracy.

Materac zbudowany jest z 2 warstw grubej gumy które są 
zwulkanizowane na obrzeżach. Materac jest wzmocniony 
dodatkowo plastikowym wkładem. W rezultacie, gumowe warstwy 
są bardzo mocne i wytrzymują bardzo długi okres użytkowania. 
Woda ? Woda pozostaje wodą. W skrócie, materac wodny 
utrzymuje kształt zapewniając niezmiennie optymalny komfort 
zwierzętom przez bardzo długi czas.

Materac wodny może stanowić poważną inwestycję, w 
szczególności porównując to rozwiązanie do zagłębionych 
legowisk. Natomiast, biorąc pod uwagę roczne koszty utrzymania 
(dodatkowo przekładając je na co najmniej 10 lat użytkowania), 
materac wodny jest jednym z najekonomiczniejszych rozwiązań 
(mniej pracy, mniej ściółki, dobra higiena).

W skrócie: materac wodny zapewnia optymalny komfort zwierząt 
oraz szybki zwrot z inwestycji.

Materace wodne dostępne są w wielu rozmiarach dostosowanych 
do szerokości legowisk. Materace wodne są odseparowane od 
siebie.

Dostępne są dwa rodzaje materacy wodnych:
Jednokomorowy materac wodny - znajduje się w nim jedna 
komora wypełniona wodą
Dwukomorowy materac wodny - dwie komory wypełnione 
wodą. Przednia komora daje dodatkowy komfort podczas 
wstawania/kładzenia się zwierząt w legowisku.

Dwukomorowy materac wodny

Jednokomorowy materac wodny
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jednokomorowy materac wodny

jednokomorowy materac wodny składa się z 1 komory dając 
jednolitą płaszczyznę legowiskową.

Jednokomorowy materac wodny - najważniejsze zalety:
• Dostępny w wielu rozmiarach;
• Standardowa długość 183 cm;
• 1 punkt napełniania, z przodu materaca;
• Rura kolanowa PE umożliwia dostosowanie odległości/rozmiaru 

legowiska w oborze;
• 10 lat redukującej się gwarancji.


