
PODLAHOVÉ
KRYTINY
PRO USTÁJENÍ 
A CHOV DOBYTKA

Česká republika



STÁJOVÉ PODLAHY
komfort, bezpecnost, úspora  

Základní informace

Materiál: SBR pryž s polyuretanovým pojivem

Objemová hmotnost: 1 150 kg/m³ 

Rozměr: 1 970 x 1 185 x 24 mm

Hmotnost desky: 62 kg

Použití: chodby, prostory pro ležení, stání, 

dojení, ustájení a chov dobytka

Spojování desek: možnost vyřezání zámku 

ve tvaru puzzle

Univerzální podlaha pro ustájení a pohyb dobytka

Barva
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Komfort pro dobytek = základ pro dlouhověkost a vyšší dojivost

Houževnatý, elastický a odolný povrch izolující chlad se optimálně přizpůsobí potřebám dobytka. Na tvrdé podlaze často dochází 

k poškození paznehtů, pryžový povrch toto poškození eliminuje, čímž šetří náklady spojené s jejich léčbou. Je šetrný ke kloubům 

zvířat, nezpůsobuje modřiny a opuchliny jako tvrdé betonové stání. Díky podlaze Gelpo navíc šetříte náklady na podestýlku  

a zajistíte minimální starostlivost o údržbu. Kromě toho uspoříte náklady v podobě pracovního času na údržbu. Podlaha díky 

odtokovým kanálkům umístěných na spodní straně podlahy umožňuje rychlý odvod tekutin.

Pryžová podlaha pro ležení, pohyb a stání:

 vyšší produkce mléka

 nižší náklady na léčbu paznehtů

 lepší plodnost

 nižší vlastní náklady (údržba, spotřeba slámy na podestýlku)

 ochrana kloubů

ukázka struktury



VÝHODY STÁJOVÝCH 
PODLAH

Struktura povrchu – ideální rovnováha mezi izolací a odvedením vlhkosti

Povrch s drážkovým dezénem zabezpečuje lepší přilnavost a protiskluznost, navíc podporuje dodatečné vysychání povrchu. 

Zajišťuje komfort při stání zvířat.

Montáž – jednoduchá a rychlá
Montáž gumových podlah je jednoduchá a rychlá. Je nutné však dodržet podmínky pro správnou instalaci. Specifikaci pro správ-

nou montáž najdete v návodě pro montáž každého výrobku. Návod obdržíte spolu s dodávkou od prodejce společnosti Gelpo.

Údržba – snadná a efektivní
Místo pro ustájení dobytka doporučujeme lehce podestlat například slaměnou moukou nebo minerálními materiály (zabraňuje se 

tím vlhkosti a přenosu infekce do kůže dobytka).

Produkty je možné čistit vysokotlakými čištiči a komerčními čistícími prostředky.

Doporučujeme používat k čištění ploch šípovou lopatu.
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