Padlóelem állattartáshoz
A Leiernél azokra is gondolunk, akik állattartással foglalkoznak, előregyártott padlóelemeinkkel az állatoknak
higiénikusabb és egyszerűbben kezelhető területeket hozhat létre. Akárcsak a többi előregyártott Leier
építőelemünk, a speciálisan állattartáshoz kifejlesztett beton padlóelem is a lehető legmagasabb minőségi
követelményeknek felel meg.
Az előregyártott elemek egyik legnagyobb előnye a gyors beépíthetőség, a padlóelemek lefektetéséhez
nincs szükség különösebb előmunkálatokra. Ennek köszönhetően sürgős esetben is gyors megoldást kínál
a Leier padlóelem, amely sima, teljességgel sorjamentes felületével gondoskodik arról, hogy az állatok
még véletlenül se szenvedjenek sérülést a padlóelemtől.

Az állattartáshoz kifejlesztett padlóelem természetesen kopásálló, ami a hosszú élettartam miatt elengedhetetlen
ezen a területen. Könnyen tisztítható, az állatok higiénikus, a szabályoknak megfelelő tartása miatt
véleményünk szerint ma már ez is a legfontosabb szempontok között kell, hogy szerepeljen.
Az állatok, az állattartás számára tervezett építőelemek egyik legfontosabb feladata, hogy az állat számára
kényelmes és biztonságos, röviden, optimális környezetet hozzunk létre. Az állatok számára épített mesterséges
tereknek egyszerre kell a folyamatosan szigorodó nemzetközi előírásoknak megfelelniük úgy higiéniai, mint az
állatok védelme szempontjából. Az állattartó épületek minden szegletének figyelemmel kell lenni az állat
környezeti igényeire éppúgy, mint az állattartás agrártechnológiájára.

A padlóelem a megfelelő eszközzel rendkívül könnyen telepíthető, és az esetleges sérülés esetén ugyanilyen
könnyen cserélhető is az ominózus építőelem. Az előregyártott Leier elemek a hosszú élettartamuk miatt
ugyanakkor rendkívül gazdaságosak, a felmerülő igények iránti maximális megfelelés érdekében az elemeket
többféle méretben gyártjuk.

A padlóelem az állatok számára is biztonságos, erről a sima felület mellett a csúszásmentes kivitelezés is
gondoskodik. A kialakításnak köszönhetően életkortól függetlenül tenyészthetők rajta különböző állatok. Az
előregyártott Leier padlóelemből épített padlózat nem éghető, a fizikai és kémiai behatásoknak maximálisan
ellenáll, ezzel is hozzájárul az állatok biztonságos életkörülményeinek kialakításához. Alapvetően a 25-250 kg
súlyú (B3-ig) állatokra terveztük a padlóelemeket, de nagyobb terhelési igény esetén is tudunk segíteni.

Előregyártott padlóelemeink 70-420 mm hosszúságban, 40-130 mm szélességben és 8-25 cm vastagságban
kaphatók, hogy minél pontosabban tudjunk igazodni a terület nagyságához és a várható terheléshez. Az
állattartásra tervezett Leier padlóelemek a magas minőségi követelmények mellett a speciális biztonsági
előírásoknak és elvárásoknak is megfelelnek. Akárcsak a többi előregyártott Leier építőelem, a padlóelem is
könnyen telepíthető a megfelelő eszköz birtokában, ezáltal könnyen tervezhető munkafolyamatokat tesz

lehetővé.
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