
BEXCO   STALTEGELS 
HORSE 

Bexco® staltegels zijn hard geperste rubbertegels die qua vorm en maatvoering uitstekend toepasbaar zijn in 

elke paardenstal. De granulaatstructuur met noppen aan de onderzijde zorgt voor een ontspannend effect en 

verhoogt het algemeen comfort in de stal. Dankzij de goede vochtdoorlaatbaarheid (urine loopt door de tegel 

heen en verdwijnt onder diezelfde tegel naar de afvoer) moet er dagelijks veel minder worden uitgemest wat 

op jaarbasis een aanzienlijke besparing oplevert. Daarenboven staat of ligt het paard in een comfortabele en 

drogere stal. Droog betekent heel wat minder bacteriën -afkomstig van urinezuren- in het stalstrooisel (stro, 

houtkrullen, vlas lemen, …). Op termijn tasten deze zuren de hoeven en benen aan met irritaties of pijnlijke 

infecties tot gevolg. Bexco® staltegels … voordelig voor paard en ruiter! 
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HORSE 
VOORDELEN: 

• Antislip oppervlak 

• Urine doorlatend 

• Lager verbruik van stro of           
houtkrullen (-60 à 70%) 

• Ontlastend voor benen &             
gewrichten 

• Thermisch isolerend 

• Vlugge installatie 

• Lange levensduur 

 

INSTALLATIE: 

• Los naast elkaar plaatsen 

• Vlakke en harde ondergrond vereist 

• Ondergrond: 2-3% afschot met  
afvoerrooster in stalvloer 

• Versnijden met scherp mes of    
elektrische decoupeerzaag 

 

AFMETINGEN & GEWICHT: 

500 x 500 x 30 mm / 6 kg 

500 x 500 x 40 mm / 8 kg 

1000 x 1000 x 30 mm / 25 kg 

1000 x 1000 x 40 mm / 33 kg 

 

KLEUR: 

Zwart 

 

GARANTIE: 

3 jaar 

 

ONDERHOUD: 

Tegels 2 à 3 x per jaar reinigen 
(hogedrukreiniger / tuinslang) 

Paarden zetten graag hun beste beentje voor. Uiteraard verwennen de ruiters 

daarom hun viervoeters nog steeds met alle plezier. De stevige en                    

waterdoorlatende Bexco® staltegels doen het uitstekend in paarden- en         

loopstallen en andere  buitenruimtes. Ook qua producteigenschappen lopen 

deze ‘high-quality’ staltegels in alle   opzichten voorop. De matten zijn vocht- en 

vorstbestendig, isolerend, relaxerend, geschikt voor binnen en buiten, anti- slip 

en uiteraard ontzettend duurzaam.  


