
Допустими стойности 
Дебелина: +3/-2 мм Дължина и Ширина: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Допустими стойности M4)
Допустимите стойности важат за постелката и в монтирано състояние.

Други технически детайли, по запитване. Представените тук продукти могат да се използват само за указаното 
предназначение. Възможни са технически промени. Валидни са нашите общи условия за работа. Юридическа стойност 
има немската версия на документа.

www.kraiburg-belmondo.com

BELMONDO® Гумени настилки за отглеждане на 
коне 



Защита и комфорт – повече комфорт за Вашия кон
• Подобрява ходенето на животните

• Подходящата мекота на настилката подпомага копитото и пази сухожилията и ставите

• Настилката съхранява (задържа) топлина
  По-малко мускулни заболявания, ревматизъм и схващания

• Шумоабсорбираща, с грижа за спокойствието в обора

• Намалена запрашеност, поради необходимостта от по-малък обем постел 
 (слама, трици)

• Масивна, вулканизирана гума, непопиваща течности
  Подобрена хигиена – настилките не пропиват течности и не задържат бактерии

Моля имайте в предвид съответните предписания и инструкции за монтаж с ценни нап ътствия и указания. Тях ще получите от Вашия BELMONDO®-оторизиран търговец или 
на www.kraiburg-belmondo.com.

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИМСТВАТА



Намалени разходи и намален обем работа
• Лесен и бърз монтаж посредством отделни плочи с точни размери на пъзел

• Плочите се демонтират много лесно и бързо (при почистване / местене) или при  
 необходимост от подмяна

• Лесни за поддръжка при всички сезони и атмосферни условия

• Високо устойчиви, с дълъг живот, рециклируеми
  Възможен монтаж във всякаква форма и размер

• Спестява значителна част от необходимия постел, намалява обема отпадък и  
 спестява пари от складирането му

Защита и комфорт – повече комфорт за Вашия кон
• Подобрява ходенето на животните

• Подходящата мекота на настилката подпомага копитото и пази сухожилията и ставите

• Настилката съхранява (задържа) топлина
  По-малко мускулни заболявания, ревматизъм и схващания

• Шумоабсорбираща, с грижа за спокойствието в обора

• Намалена запрашеност, поради необходимостта от по-малък обем постел 
 (слама, трици)

• Масивна, вулканизирана гума, непопиваща течности
  Подобрена хигиена – настилките не пропиват течности и не задържат бактерии

Остава ни повече време за коня!

Моля имайте в предвид съответните предписания и инструкции за монтаж с ценни нап ътствия и указания. Тях ще получите от Вашия BELMONDO®-оторизиран търговец или 
на www.kraiburg-belmondo.com.

© Kraft-Führanlagen

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИМСТВАТА



Покритие:  Горна страна-  
 подкова 
Долна страна:  Линеен профил
Дебелина:  18 мм
Размери:  1 м x 1 м
 четиристранна  
 пъзелна система

Покритие:  Горна страна от  
 износоустойчив  
 материал щампован  
 на подкови 
Долна страна:  Линеен профил
Дебелина:  18 мм
Размери:  1 м x 1 м
 четиристранна  
 пъзелна система

BELMONDO® Basic BELMONDO® Classic

Добър базисен комфорт Класически

БОКС  •  ПЛОЩ ЗА ЛЕЖАНЕ БОКС  •  ПЛОЩ ЗА ЛЕЖАНЕ



Покритие:  Тип кована   
 повърхност
Долна страна:  Тип кована   
 повърхност
Дебелина:  15 мм
Размери: 262/348/440/525 см  
 x 250 см – 600 см 
 през 10 сантиметра

Покритие:  Горна страна от  
 износоустойчив  
 материал щампован  
 на подкови 
Долна страна:  Въздушна възглав- 
 ница с гумен възлест  
 профил
Дебелина:  28 мм
Размери:  1 м x 1 м
 четиристранна  
 пъзелна система

BELMONDO® TrendBELMONDO® Classic BELMONDO® Kingsize Cover

За идеален комфорт при лежане 
и стоене – съобразен с нуждите 
на конете

Класически Безфугова настилка

БОКС  •  ПЛОЩ ЗА ЛЕЖАНЕ БОКС  •  ПЛОЩ ЗА ЛЕЖАНЕ



BELMONDO® Kingsize Duo

Двуслойна, много комфортна
настилка

Размери:

Обща система:
Дебелина:  Ширина x Дължина:  
Около 40 мм Неограничен (от 525 х  
  600 см: свръзка)

Комплекта включва:

BELMONDO® Kingsize Cover
Дебелина:  Ширина x Дължина: 
15 мм 262/348/440/525 см x
 250 см – 600 см 
 през 10 сантиметра

BELMONDO® Cup
Дебелина:  Ширина: Дължина:    
25 мм 120 см       130 см

Принадлежности:

VITA Top
Височина: Ширина: Дължина:   
5 см  5,5 см 200 см

Plastic board
Височина:  Ширина: Дължина:   
3 см  10 см 200 см

maxiPROFIL
Височина: Ширина:  Дължина:  
4,5 см 13 см  173 см

ПЛОЩ ЗА ЛЕЖАНЕ



Дебелина:  Ширина x Дължина: 
15 мм 262/348/440/525 см x
 250 см – 600 см 
 през 10 сантиметра

Дебелина:  Ширина: Дължина:    
25 мм 120 см       130 см

Покритие:  Визия като дървена  
 ламперия
Долна страна: Линеен профил
Дебелина:  12 мм
Размери:  130 см x 350 см

BELMONDO® Rodeo

Защитава коня и стената

СТЕНА



BELMONDO® Walkway

Минимална дебелина на плочите 
– възможен монтаж на врати и
разтечки

BELMONDO® Walkpro

Трайна настилка с много добри
показатели за понижаване на
шумовете

Покритие:  Горна страна-  
 подкова
Долна страна:  Линеен профил
Дебелина:  12 мм
Размери:  1 м x 1 м
 четиристранна  
 пъзелна система

Покритие:  Мозаечен профил 
 на повърхността с
 износоустойчиви  
 качества
Долна страна: Линеен профил
Дебелина:  16 мм
Размери:  1 м x 1 м
 четиристранна  
 пъзелна система

ПЪТЕКА  •  
ВЪТРЕШНИ БАНИПЪТЕКА



Покритие:  Карирана горна  
 страна
Долна страна:  Линеен профил
Дебелина:  16 мм
Размери:   115 см x 172,5 см
 четиристранна  
 пъзелна система

ПЪТЕКА  •  
ВЪТРЕШНИ БАНИ

BELMONDO® Walkpro

Трайна настилка с много добри
показатели за понижаване на
шумовете

BELMONDO® Style

Комфорт и сигурност – сега и с 
цвят Изградете своята конюшня

индивидуално и с естествени 
цветове!

Налична в следните мраморни
цветове:

basaltmaroon

От 2018г.
HOBO!



Покритие:  Структурен профил  
 на повърхността
 с износоустойчиви  
 качества 
Долна страна: Възли (5 мм)
Дебелина:  24 мм
Размери:  1 м x 1 м
 четиристранна  
 пъзелна система

BELMONDO® Paddock

Добра сходимост при всички 
атмосферни условия

БОКСОВ ПАДОК  •  ПЪТЕКИ 
БАНИ



АВТОМАТИЧНА ВЪРТЕЛЕЖКА АВТОМАТИЧНА ВЪРТЕЛЕЖКА

BELMONDO® Motion BELMONDO® Horsewalker

За всяка автоматична 
въртележка, настилките се 
произвеждат по размер

Класика – за всяка автоматична
въртележка по размер

Покритие:  Структурен профил  
 на повърхността
 с износоустойчиви  
 качества
Долна страна: Ъглово-ромбоиден  
 профил (3 мм)
Дебелина:  21 мм
Размери:  Индивидуално  
 производство по
 размери на клиента

Покритие:  Мозаечна структура
Долна страна: Ъглово-ромбоиден  
 профил (3 мм)
Дебелина:  21 мм
Размери:  Индивидуално  
 производство по
 размери на клиента

HOBO!



ПРЕХОДИ  •  ПЪТИЩА (ПОЧВА)
ПЪТЕКИ С НАКЛОН  •  

РАМПИ

Покритие:  Профил-сцепление
Долна страна:  Възли (5 мм)
Размер на 
отвора: Ø около 30 мм
Дебелина:  24 мм
Размери:  110 см x 175 см

BELMONDO® Flix BELMONDO® Step

Лесен стабилизиращ ефект –
специално за меки почви

За пътеки с наклон до 15 % в
помещения и на открито

Покритие:  Рифелов профил 
Долна страна: Линеен профил
Дебелина:  24 мм
Ширина x  
Дължина: 65/130 см x 200 см

16 мм 24 мм

Монтаж: Мин. 9 (тясна настилка)
или 10 крепежа за (широка настилка)

HOBO!



BELMONDO® Step

За пътеки с наклон до 15 % в
помещения и на открито

BELMONDO® Kingsize Размери:

Обща система:
Дебелина:  Ширина x Дължина:  
65 мм  максимум 525 x 600 см

Комплекта включва:

BELMONDO® Kingsize Cover
Дебелина:  Ширина x Дължина:
15 мм 262/348/440/525 см x
 250 см – 600 см 
 през 10 сантиметра

VITA Top
Височина:  Ширина: Дължина:   
5 см  5,5 см 200 см

KRAI-PUR
Дебелина:  Ширина:  Дължина:   
25 мм  120 см       155 см

BELMONDO® Cup
Дебелина:  Ширина:  Дължина:    
25 мм 120 см       130 см

VITA Border
Височина: Ширина:  Дължина:   
6 см 7 см  240 см

Особена и дълготрайна мекота
посредством трислойна система   
(Гума-дунапрен-гума)

Безфугова настилка, специали-
зирана за ветеринарни клиники

УПОЙКИ-/ МЕСТО ЗА СЪБУЖДАНЕ ОТ УПОЙКИ



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

BELMONDO® Drain gutter BELMONDO® Gully

Размери: 40 см x 40 см

Специално разкроени плочи BELMONDO® Walkpro или BELMONDO® Paddock за оптимално 
покритие на канали и шахти

Размери: 16,7 см x 100 см

Изисквания към настилката
Идеалната настилка при монтаж на 
BELMONDO® плочите е (бетон, асфалт, 
плочки, …). Настилката не трябва да има 
дупки, неравностите трябва да бъдат
изравнени преди полагане. Наклоните 
не трябва да надвишават 2 %. При 
BELMONDO® Kingsize Duo, BELMONDO® 
Kingsize и BELMONDO® Step е необходима 
минимум 10 см бетонова основа 
BELMONDO® Flix може да се полага
на неукрепени терени.

Устойчивост при преминаване с
машини
BELMONDO® плочите (с изключение на 
Kingsize Duo, Walkway, Kingsize) може 
да се преминава с машини като трактори
или кари, които са с нормални напомпани 
с въздух гуми, при налягане до 
4 атмосфери. (Внимание: да се шофира 
с повишено внимание и да не се предп-
риемат резки маневри!)
BELMONDO® Step маже да се натоварва 
с машини до 10 % наклон.

Моля да се спазват изискванията за монтаж!



BELMONDO® ОТ KRAIBURG

KRAIBURG – лидер в каучуковата индустрия
Групата KRAIBURG се разви и етаблира като компетентен 
специалист в отрасъла Гума след създаването и през 1947г. и 
има в заводите си над 2.000 служители.

От 1968г. ние се занимаваме с разработка и производство на 
гумени настилки за обори в завода ни в Титмонинг/Германия. 
От самото начало на дейността ни, се оказа, че потребност от 
гумени настилки има в сектора отглеждане на коне. Марката 
BELMONDO® е създадена специално за конюшни през 2006 г.

Изпитано качество от Германия
За да гарантираме постоянно и надеждно качество ние сме
сертифицирани по Нормата ISO 9001. Енергийната ни система 
е сертифицирана по ISO 50001.
 
Разполагаме със собствена лаборатория в която правим
периодичен контрол на всичките ни продукти. За независим 
контрол използваме и лабораториите на DLG (резултатите
могат да бъдат намерени на www.dlg.org).

Голяма част от продуктите ни имат разрешителни от 
специалистите по отглеждане на животни и защита на
животните в Австрия (резултати могат да се видят на 
www.tierschutzkonform.at). (BELMONDO® Basic)

BELMONDO® Gully

Размери: 40 см x 40 см

Специално разкроени плочи BELMONDO® Walkpro или BELMONDO® Paddock за оптимално 
покритие на канали и шахти



Вашия оторизиран BELMONDO® търговец:

BELMONDO® е марка на 
Групата Крайбург

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8
84529 Tittmoning 
Германия
Tel: +49/86 83/701- 527
Fax: +49/86 83/701- 4527
e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

08/2017

Допустими стойности 
Дебелина: +3/-2 мм Дължина и Ширина: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Допустими стойности M4)
Допустимите стойности важат за постелката и в монтирано състояние.

Други технически детайли, по запитване. Представените тук продукти могат да се използват само за указаното 
предназначение. Възможни са технически промени. Валидни са нашите общи условия за работа. Юридическа стойност 
има немската версия на документа.

www.kraiburg-belmondo.com

Български


