Produktoversigt over bløde gummimåtter
Nedenstående tabel giver en oversigt over de bløde gummimåtter eller kombinationsmodeller, som Videncenter for Svineproduktion har kendskab til på det danske marked.

Bløde gummimåtter
Firma

Produkt

Bemærkning

Aalborg Gummivarefa-

AAG DR 17

Små ringe på bagsiden gør

Leveres i ruller på

måtten eftergivende

op til 50 m og ønsket

brik A/S

bredde

info@aag-gummi.dk
tlf. 98 15 80 22
ErgoFloor ApS

Ultimate Soft

ergofloor@ergofloor.dk

Dutter på bagsiden gør måtten

Leveres i ruller på

eftergivende

op til 50 m som er

tlf. 76 90 20 01
DAN Egtved A/S

op til 2,3 m bredde
Calma

dan@dan-egtved.dk

Hulrum på bagsiden gør måtten

115 cm bred og

eftergivende

leveres 140, 150,

tlf. 75 55 13 66

160 og 170 cm lang
KIM LangLine

Hulrum på bagsiden gør måtten

Længde: 2,5 - 50 m

eftergivende

Bredde: 160, 170 og
180 cm.

JYDEN Staldinventar

Huber N-20

jydenbur@jydenbur.dk

Dutter på bagsiden gør måtten

160-200 cm bred og

eftergivende

leveres i 10-50 m
ruller

Tlf. 97 48 40 99
KIM LangLine

Hulrum på bagsiden gør måtten

Længde: 2,5 - 50 m

eftergivende

Bredde: 160, 170 og
180 cm.

Kombinationsmodeller
Firma

Produkt

Bemærkning

Aalborg Gummivarefa-

Cellegummi EPDM/R10

Blødt skumgummimateriale, der

Leveres i ruller på

brik A/S

KUN egner sig til underlag i

50 m og ønsket

info@aag-gummi.dk

kombination med tynde gummi-

bredde

tlf. 98 15 80 22

måtter – fx i kombination med
R10 fra samme firma
Blødt skumgummimateriale, der

Leveres i plader 1 x

ergofloor@ergofloor.dk

KUN egner sig til underlag i

1m

tlf. 76 90 20 01

kombination med tynde gummi-

ErgoFloor ApS

EVA-VB/RB-R10

måtter – fx i kombination med
RB-R10 fra samme firma
EVA sikkerhedsmåtte/RB-

Blødt skumgummimateriale, der

Leveres i puslespils-

R10

KUN egner sig til underlag i

plader på 1 x 1 m

kombination med tynde gummimåtter – fx i kombination med
RB-R10 fra samme firma
Setex 30135/RB-R10

Blødt skumgummimateriale på

Leveres i plader på

minimum 20 mm, der KUN eg-

op til 2 x 2 m

ner sig til underlag i kombination
med tynde gummimåtter – fx i
kombination med RB-R10 fra
samme firma.

Underlaget kan skæres i kileform.
Bemærk at underlaget skal
pakkes ind i minimum 0,2 mm
tyk plastik.
Staldmæglerne A/S

Latex madras med 4 mm

Madras af formstabil latex (40

Længde efter ønske

info@staldmaeglerne.dk

topdug

mm) skal pakkes ind i plastik

og 1,8 m bred

tlf. 76 60 00 03

inden der lægges en topdug i
naturgummi. Udviklet til kvæg.
Lusiana madras med 4

Madras af formstøbt gummigra-

Længde efter ønske

mm topdug

nulat (40 mm) skal pakkes ind i

og 1,8 m bred

plastik inden der lægges en
topdug i naturgummi. Udviklet til
kvæg.
Det skal bemærkes, at den endelige afgørelse af, hvordan reglerne om sygestier skal fortolkes, hører under domstolene. Listen vil
løbende blive opdateret med nye produkter. Listen er senest opdateret 1. oktober 2012.
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