
24050 Mornico Al Serio (BG) - I – Οδός Via Fornace 
Tηλ. +39 035 4490440  - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

la
pa

ss
a.
it

ανακυκλωμένο ελαστικό

%

Ελαστικός τάπητας 
για την καλή 

μεταχείριση και 
φροντίδα αλόγων και 

αγελάδων

AGRIgomma
Είναι μια ιδέα 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το AGRIGOMMA είναι ένας καινοτόμος τάπητας 
σχεδιασμένος για να παρέχει τη μέγιστη άνεση 
στο ζώο. Δημιουργήθηκε χάρη στη συνεχή 
έρευνα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
εγγυάται:
• μέγιστη περιβαλλοντική υγιεινή για το ζώο,
καθότι καθιστά εξαιρετικά ευκολο τον καθαρισμό
του box και της γύρω περιοχής. Όλα τα οργανικά
υγρά αφαιρούνται εύκολα από το στρώμα είτε
χρησιμοποιείται από την λεία είτε από την ριγέ του
πλευρά.
• εξαιρετική σταθερότητα στο ζώο, που διασφα-
λίζεται από τη μέγιστη πρόσφυση της οπλής με
την επιφάνεια του τάπητα, χάρη στην καινοτόμο
σύνθεση του, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος
ολίσθησης και πτώσης.
• αντοχή στην πίεση που ασκεί το ζώο με την
οπλή και ειδικά όταν σηκώνεται, το στρώμα δεν
κινείται και δεν παραμορφώνεται.
• Δεν υπόκειται σε κανενός είδους διάβρωση από
οργανικά και μη υγρά.

 Υπάρχουν πιο πρακτικά ζητήματα, που συνδέ-
ονται με την ποιότητα ζωής του ζώου, όπως η 
δυνατότητα ενός πλήρους εξατομικεύμενου 
προϊόντος, τόσο στο πάχος όσο και στο μήκος, 
πράγμα που συμβάλλει στη βελτίωση της 
υγιεινής του περιβάλλοντος, γιατί ενώνοντας 
πολλά μικρά στρωματάκια υπάρχει μεγαλύτερος 
κίνδυνος διείσδυσης οργανικών υγρών κάτω 
από το προϊόν, τα οποίο μπορεί να οδηγήσουν  
στο σχηματισμό μούχλας και να εκλύουν 
δυσάρεστες οσμές. Με τη χρήση ενός μοναδικού 
τεμαχίου η πιθανότητα διείσδυσης είναι πρα-
κτικά ανύπαρκτη.
Είναι ιδανικό για την κατασκευή box, στρωμνών, 
διαδρόμων, χώρων πλύσης και αύλησης.
Το Agrigomma παράγεται από τη ανάμιξη δύο  

ανακυκλωμένων πρώτων υλών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές που προ-
βλέπουν τη χρήση 100% ανακυκλωμένων υλικών. 
Πρόκειται για πολυαιθυλένιο εργοστασιακά   
αναγεννημένο και αλεσμένο καουτσούκ που 
προέρχεται από ελαστικά αυτοκινήτων.

AGRIgomma

ΛΕΙΟ φινίρισμα

Φινίρισμα ΡΙΓΕ



ελαστικός τάπητας για την καλή μεταχείριση και φροντίδα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ

λείο 10-15 mm 120 mm προσαρμοσμένο κατά 

λείο 20 mm 80 mm προσαρμοσμένο κατά 

ριγέ 15-20 mm 120 mm προσαρμοσμένο κατά 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝA

Πυκνότητα 800 kg/m3 Θερμική αντίσταση  -20 + 80 C Αντίσταση σε φωτιά  F

ανακυκλωμένο ελαστικό
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DIDOR HELLAS SA
NEA SANTA KILKIS 61100
Τηλ. +302341064714
Fax  +302341064739
info@didor.gr - www.didor.gr




