
Fremtidens underlag 
til koens lejeareal
• Blød og tyk måtte for færre skader og ømme led
• EVA-skum, et homogent materiale der ikke skiller ad eller opsuger fugt
• Bredt sortiment i standard størrelser og tykkelser op til 38 mm
• Nem montage med færdige montagebjælker i flere udførelser
• Lang levetid og betryggende garanti 

- et nyt måttesystem fra Rexlan Europe

REXLAN



Den rigtige liggeplads

Hvile og ro er ikke bare en
nødvendighed for menne-
skene, for at fungere optimalt
i en travl hverdag. Også vore
højtydende dyr i primær-pro-
duktionen har behov for at
kunne finde plads og omgi-
velser, der kan give den nød-
vendige ro og følelse af tryg-
hed. Kun derigennem sikres
dyret tilstrækkelig hvile, som
betyder højere ydelse og
færre dyrlægebesøg.

I erkendelse af vigtigheden
af et godt lejeareal, lægges
der i et moderne staldbygge-
ri større og større vægt på
netop denne detalje. Et vel-
fungerende lejeareal må
opfylde en række krav, ikke
blot til selve funktionen, men
også når det drejer sig om
dyrevelfærd, arbejdsmiljø og
økonomi.

REXLAN EUROPE har gennem
længere tid arbejdet med
forskellige måtte- og madras-
typer og introducerer nu
BOVI-REX måtten, som kom-
binerer forskellige systemers
fordele i et måtte- samt fast-
gørelsessystem.

Isolerende egenskaber

CC måtten består af over
80 % luft, og har en isolati-
onsværdi som er mere end
5 gange højere end massi-
ve gummimåtter. 
Resultatet er et særdeles
godt isoleret liggeunderlag,
uanset gulvets beskaffen-

hed, som hjælper dyret til
at bevare kropstemperatu-
ren selv i uisolerede åbne
bygninger.

Komfort og skridsikkerhed

Fleksibiliteten og blødhe-
den i BOVI-REX måtten i
kombination med den pro-
filerede overflade tillader
dyret at få godt fodfæste
når det lægger eller rejser
sig, og eliminerer dermed
dets naturlige angst for at
glide eller skride ud i båsen,
og giver samtidigt den opti-
male liggekomfort. Herved 

reduceres risikoen for ska-
der på knæ, led og haser,
ømme klove og beskadige-
de patter.

Hygiejne

BOVI-REX måtten kan ikke
opsuge væde. Dermed for-
hindres bakterievækst, og
hygiejnen i hele liggearea-
let forbedres. Det har en
særdeles positiv indflydelse
på problemer som f.eks.
yverbetændelse, samtidigt
med at vask og disinfektion
er hurtig og let. Undersiden
af måtten er forsynet med 

forhøjninger, sådan at en
vis luftcirkulation under
måtten forhindrer bakterie-
vækst på undersiden.

Montage

Ved hjælp af de specielle
montagebjælker i plast,
kan måtterne nemt fast-
gøres i stalde med både
frithængende bøjler og
med bøjler fastgjort i gul-
vet. Plastbjælkerne holder
ikke alene måtterne fast
men betyder også, at strø-

else ikke skubbes ind under
måtten. Desuden minime-
rer bjælken risikoen for at
koen skrider ud og formin-
sker antallet af dyr, der lig-
ger på skrå i lejet.

BOVI-REX



Montage ved
hjælp af flad-
jernsbeslag.
Anvendes for-
trinsvis ved
ombygning
eller ved ældre
stalde, hvor
bjælker ikke
kan anvendes.

Montage med
plastbjælke.
Holder på måt-
ten, forhindrer
strøelse under
måtten, øger
skridsikkerhe-
den og beg-
rænser skrå-lig-
gere. 
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Nummer Beskrivelse Vægt/stk. Profil

B-190/117 BOVI-REX 38 mm, 190 x 117 cm 15,0 kg.
B-190/112 BOVI-REX 38 mm, 190 x 112 cm 14,5 kg.
B-190/107 BOVI-REX 38 mm, 190 x 107 cm 14,0 kg.

BL-190/117 BOVI-REX 24 mm, 190 x 117 cm 10,0 kg.
BL-190/112 BOVI-REX 24 mm, 190 x 112 cm 9,5 kg.
BL-190/107 BOVI-REX 24 mm, 190 x 107 cm 9,0 kg.

BM-120/8,5 Plast montagebjælke for 
CC-måtte 120 cm 10,0 kg.

BM-120/9,5 Plast montagebjælke for 
BOVI-REX 120 cm 10,4 kg.

BM-120/8,0 Plast montagebjælke for 
BOVI-REX LIGHT 120 cm 9,6 kg.

BN-120/5,5 Plast montagebjælke for 
BOVI-REX 120 cm, flad udgave 5,8 kg.

BN-120/4,0 Plast montagebjælke for 
BOVI-REX LIGHT 120 cm, flad udg. 5,4 kg.

Mål på måtterne opgives med en tolerance på ca. ± 5%.
Specielle mål på måtter og bjælker kan leveres efter nærmere aftale.
Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.


