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Матрац Friesian Polder пропонує 
комфорт як для молодняку, так і для 
корів. Матрац складається з міцного 
довговічного верхнього покриття, що 
гарантує рівну і суху поверхню для 
лежання. Пінний мат високої якості 
забезпечує м’якість.

Гігієна та комфорт
Верхнє покриття матрацу 
є водовідштовхуючим і 
брудовідштовхуючим, перешкоджає 
проникненню вологи і бактерій у мат. 
Матрац забезпечує гігієну та комфорт 
для тварин.

Підходить для молодняку та 
корів
Хороші умови утримання дуже 
важливі для вирощування молодняку. 
Матрац Friesian Polder пропонує 
чудовий комфорт для молодих 
тварин. Крім того, матрац забезпечує 
базовий комфорт для молочних корів. Понад 20 років досвіду

Наші нові матраци є результатом 
20-річного досвіду роботи у галузі 
утримання молочних корів. У тісній 
співпраці з провідними молочними 
фермерськими господарствами 
ми розробили матраци, які 
піднімають комфорт та умови життя 
тварин на більш високий рівень. 
Матраци розроблені з урахуванням 
особливостей та потреб молочних 
корів.

гладке верхнє покриття 
міцне, забезпечує суху 

поверхню

пінний мат 4 см
для додаткової м’якості

Офіційний дилер та імпортер

ТзОВ «Західні молочні технології»

+380671821788

www.facebook.com/zmt.in.ua/



Mousse de base 2.5 cm  
Pour absorber les chocs

Mousse supérieure 4.0 cm  
Pour plus de douceur

Couverture supérieure lisse
Durable, assurant un couchage sec.

Матрац Dutch Mountain Матрац Friesian Island

Cowhouse International www.cowhouse.com

Корови голштино-фризської породи походять 
із провінції Фрісландія, серця молочного 
тваринництва Нідерландів. Красиві острови 
вздовж узбережжя символізують новий матрац, 
розроблений компанією Cowhouse International. 
Матрац товщиною 6,5 см складається з основи, 
що амортизує, більш м’якого мату і верхнього 
покриття. Friesian Island – це міцний матрац, який 
забезпечує коровам оптимальний комфорт.

Матрац Friesian Island складається з двох пінних 
матів та довговічного верхнього покриття. Нижній 
шар матрацу виготовлений з амортизуючого 
матеріалу товщиною 2,5 см. Верхній шар забезпечує 
м’яку поверхню для лежання, його товщина 4 
см. Супер-міцне верхнє покриття гарантує суху 
поверхню, яку легко чистити. Матраци мають рівну 
поверхню, забезпечують оптимальне зчеплення 
копит тварини з ними та запобігають ковзанню.

Проект із матрацами  
Friesian Island 

Неподалік м. Абвіль (Франція) 
фермер Гранчер Луше 
реконструював корівник із 
груповим утриманням у новий, з 
безприв’язним утриманням на 160 
дійних корів. «Щоб забезпечити 
нашим коровам комфорт у 
майбутньому, ми обрали новий 
матрац Friesian Island», – розповідає 
Гранчер. «Матрац товщиною 6,5 
см із міцним верхнім покриттям, 
м’який і гарантує тваринам гарне 
зчеплення. Нашим коровам дуже 
комфортно лежати у боксах».

«Матрац залишається сухим, і його легко 
утримувати в чистоті»
Верхня частина є еластичним і повітропроникним 
покриттям. Під ним знаходиться мат у 
водонепроникному гумовому захисному чохлі, 
який оберігає його від проникнення сечі та гною. 
“Матраци Dutch Mountain залишаються сухими і 
їх легко утримувати в чистоті”, - ділиться досвідом 
Алберт. Товщина матрацу також подобається 
фермеру. « У передній частині, де розташований 
грудний натиск, товщина матрацу 14 см, у задній 
частині 10 см. Сеча та волога стікають з його 
поверхні». 

«Корови лежать зручно та довго», - підсумовує 
Альберт. «Можна сказати, що корови виборюють 
можливість лежати на матраці. Це багато про що 
говорить!»

В корівнику у голландського фермера Алберта 
Фолкертсма з Донкербрюк встановлено три типи 
матраців. У корів є вибір, але одному з них вони 
віддають явну перевагу - матрацу Dutch Moun-
tain. «Корови показують, де вони хочуть лежати і 
“борються” за ці місця».

“Бокси з матрацами Dutch Mountain завжди зайняті”, 
- розповідає Алберт. “Насправді, це не дивно”, - 
стверджує він. «Корови легко лягають на матрац, 
він м’який і має амортизуючий ефект». Це дуже 
добре для корів. За спостереженням фермера, 
вони лягають і встають швидко і легко. Корови 
легко вдавлюють кінчик копита в матрац. Це дає 
їм стійкість і запобігає ковзанню. Одним плавним 
рухом тіла вони лягають і піднімаються».

«КОРОВА САМА ПІДКАЖЕ, ДЕ ВОНА ХОЧЕ ЛЕЖАТИ»

Результати використання матрацу 
Dutch Mountain 

Матрац Dutch Mountain пройшов всебічне 
тестування у випробувальному центрі DLG 
у Німеччині. Отримав високу оцінку та 
знак якості «DLG-Recognized». Особливо 
відзначено оптимальне поєднання м’якості 
матрацу та його міцності.

www.dutchmountain.online

Поліпропіленове 3D верхнє покриття 
Еластичне та повітропроникне

Герметичний захисний чохол 
міцна гума товщиною 1 мм.

Мат 
спеціально розроблений пінний мат 
товщиною від 10 см до 14 см є ядром 
матрацу Dutch Mountain. Знак якості 

“DLG-Recognized”.

гладке верхнє покриття 
міцне, забезпечує суху 

поверхню

верхній пінний мат 4 см
для додаткової м’якості

нижній мат 2,5 см
для амортизуючого ефекту

«ЩЕ ОДИН НОВИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ МАТРАЦ»


