


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! 

® 



 

 

 

 

 
 

Weverijstraat 28/36 

8560 Wevelgem 

T +32(0)56 41 40 11 

info@aquiles.be 

WWW.AQUILES.BE 

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.  



BEXCO  ARAMIS MAT 
HORSE 

Kom je terecht in de paardenwereld, steeds weer opnieuw staat rubber synoniem voor veiligheid. Rubber, in 

allerlei vormen en uitvoeringen, zorgt dagdagelijks voor het nodige comfort en helpt voorkomen dat paarden 

zich bezeren bij onvoorziene manoeuvres (vnl. bij het uitglijden). De specifieke eigenschappen maken dat    

rubber niet enkel een beschermende functie vervult, rubber zorgt eveneens voor een isolerend effect en heeft 

een welgekomen, geluiddempende werking.                                                                                                                

Bexco® rubber … minimale investering voor maximaal paardencomfort! 
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HORSE 

EIGENSCHAPPEN:  

• Antislip oppervlak 

• Bestand tegen hoge puntbelasting 

• Onderhoudsvriendelijk 

• Beschermend voor benen en      
gewrichten 

• Isolerend 

• Vlugge installatie 

• Massief rubber = lange levensduur 

 

INSTALLATIE: 

• Vlakke en harde ondergrond vereist 

• In elkaar haken m.b.v. rubber hamer 

• Op maat versnijden met               
decoupeerzaag of scherp mes 

• Geen verlijming nodig 

 

AFMETINGEN: 

1000 x 1000 x 16 mm 

 

GEWICHT: 

18 kg 

 

KLEUR: 

Zwart 

 

GARANTIE: 

3 jaar 

De ARAMIS volrubber mat wordt 

voornamelijk geïnstalleerd als    

paardenvloer. Deze mat is niet   

waterdoorlatend, maar heeft een 

stevige antislip toplaag terwijl de 

onderkant bestaat uit fijne ribbels 

over de volledige lengte. De 4 zijden 

hebben een  puzzelvorm, zorgend 

voor een perfecte onderlinge koppeling (= korte installatietijd). Het lage gewicht 

maakt de mat moeiteloos hanteerbaar voor zelfplaatsing. De ARAMIS puzzelmat 

is geluiddempend en beschermend (voor hoef & betonvloer), bijgevolg kan deze 

overal geïnstalleerd worden: paardenboxen, gangen, wasplaatsen, beslag-

ruimtes, onderzoekslokalen, stapmolens en solariums. De matten zijn dankzij de 

volrubberstructuur niet poreus, waardoor deze geen vocht of urine opnemen. 

Geen last van vieze geurtjes na verloop van tijd! Reinigen kan snel en eenvoudig 

m.b.v. een borstel, tuinslang of hogedrukreiniger.  



BEXCO  BALENO MAT 
HORSE 

Hoe de benen van uw paard langer proper en gezond houden in natte omstandigheden? Een paddock is dé 

lievelingsplek van onze viervoeters. Elk paard gaat dolgraag op de weide, het betekent steeds weer een stukje 

vrijheid. In 95% van de gevallen zijn er op het domein meer paarden aanwezig dan dat er weides beschikbaar 

zijn. Hieruit volgt een overvolle buitenbezetting en maakt dat alle weides dagdagelijks worden gebruikt: over-

dag-nacht, winter-zomer, jaar in-jaar uit. De weidevloer wordt hierdoor keer op keer zwaar op de proef       

gesteld.   

Aquiles heeft hiervoor dé oplossing! 
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HORSE 

VOORDELEN: 

• Diervriendelijke stabilisatie van  
natuurlijke bodems, speciaal        
ontwikkeld voor modderige          
ondergronden.  

• Past zich aan de ondergrond aan  

• Eenvoudige installatie  

• Kan ook als tijdelijke oplossing    
worden gebruikt. De matten kunnen 
gemakkelijk worden weggehaald en 
opnieuw geplaatst worden.  

• Weers– en UV-bestendig  

 

INSTALLATIE: 

Plaats de matten los op een vlakke         
ondergrond en bevestig ze aan elkaar met 
stevige kabelbinders.  

 

AFMETINGEN & GEWICHT: 

1700 x 1100 x 24 mm  /  31 kg 

 

KLEUR: 

Zwart 

 

GARANTIE:  

3 jaar  

  

ONDERHOUD:  

Afspoelen d.m.v. hoge drukreiniger of   
tuinslang  

De grootste uitdaging: hoe een vervelende modderpoel vermijden?  

De oppervlakte (naast/aan de buitenstal) voldoende vlak en droog houden 

wordt vanaf nu met de Baleno mat iets makkelijker. Gedaan met wegzakken tot 

aan de knieën! Putten, hobbels of andere oneffenheden worden grotendeels 

uitgesloten en blessureleed wordt beperkt. Baleno matten worden los op de 

aarde gelegd en onderling met elkaar verbonden d.m.v. kabelbinders. De       

aanwezige nopjes onderaan zetten zich vast in de bodem en de vele gaten (30 

mm diameter) doorheen de mat verankeren zichzelf in de aarde of modder. De 

mat is 100% UV bestendig en heeft een antislip toplaag. Paarden lopen dankzij 

de Baleno mat het hele jaar door droger in de weide … van essentieel belang en 

een kleine investering meer dan het overwegen waard! 



BEXCO  LUNA KLINKERS 
HORSE 

Zowel in als rond de stallen wilt u alleen het beste voor uw paard! Niet enkel dient de vloerbedekking           

veiligheid en een warm loopgevoel te garanderen, de uitstraling van uw vloeren is minstens even belangrijk. 

Hierin kan uw keuze uitgaan naar rubberen klinkers voor de stalgangen, paden of op het looppad van uw     

trainingsmolen. Deze rubberen klinkers ook wel H-profielstenen genoemd hebben een dikte van 43 mm,    

hierdoor heeft u bij goed onderhoud jaren lang plezier van uw bodem. Wel adviseren wij om de klinkers in een 

stapmolen in te strooien met zand om het torderen van de hoeven te vergemakkelijken, dit om overbelasting 

van gewrichten en gewrichtsbanden te voorkomen.    
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HORSE 
VOORDELEN: 

• Antislip 

• Duurzaam 

• Geluidsisolerend 

• Beschermend  

• Licht gewicht (1,1 kg  per stuk)  

• Weersbestendig 

• Waterdoorlatend  

 

INSTALLATIE: 

• Los naast elkaar plaatsen 

• Afwerken met randelement 

• Op vlakke ondergrond installeren 

• Versnijden: decoupeerzaag  

 

MATERIAAL: 

gerecycled rubbergranulaat gebonden 
met PU bindmiddel en eventueel een 
kleurstof  

 

AFMETINGEN & GEWICHT: 

200 x 165 x 43 mm / 1.1 kg /  

35 stuks per m²  

 

KLEUR: 

Zwart | Roodbruin  

 

GARANTIE: 

3 jaar op slijtvastheid (niet op kleur) 

 

ONDERHOUD: 

Afspoelen d.m.v. hoge drukreiniger of   
tuinslang 

De mooi ogende Luna rubber klinkers zijn uiterst geschikt voor installaties van 

antislip en geluiddempende vloeren. Dankzij de extra hard geperste granulaat-

structuur zijn deze klinkers bijzonder slijtvast en zeer goed bestand tegen de 

dagelijkse hoge puntbelastingen van het paard. Aanleg van de Luna klinkers  

gebeurt altijd los in verband. Halve klinkers zijn eveneens op aanvraag te        

verkrijgen.  




