
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! 


