EASY HORSEBEDDING
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Met EASY HORSEBEDDING staat uw paard op een ondergrond die op bosbodem lijkt. Wat
de gezondheid van het paard bevordert? Bovendien zal uw werklast sterk worden verminderd zodat u veel meer tijd met uw geliefde dier kunt doorbrengen.
· voor een gezonde paardenhouderij
· composteerbaar
· lichter en sneller stalonderhoud
door minder en gemakkelijker te
verwijderen mest
· hoog en langdurig
waterretentievermogen
· sterke geurbinding en antibacteriële 		
werking
· hoog absorptievermogen
(kan zo’n 400% van zijn droge gewicht
aan vocht opnemen)
· bevordert het behoud van de
gezondheid van de hoef
· kiemvrij en stofarm
· uit hernieuwbare grondstoffen
· heeft een kleine opslagruimte nodig
in vergelijking met stro
· voorkomt uitglijden
· isolerende werking
· ecologisch
(100% natuurlijke ingrediënten,
geen chemische additieven)
· permanente controle door extern
laboratorium

EASY HORSEBEDDING
kan worden geleverd als:
· big bags (ca. 55 kg)
· bulk materiaal (20 - 200 m3)
· gepelletiseerd materiaal
(gebroken pellets)
· ronde balen (ca. 120 kg, verschillende
baalkleuren mogelijk)
· Strooisel-Box (ca. 55 kg)
De verzendkosten zijn afhankelijk van de
bestelhoeveelheid en de afstand.

Bijzondere ecologische tip:
U kan de big bags huren. Op uw verzoek
zullen wij ze steeds opnieuw vullen.
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