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MFL DESKA:
Rozměry (mm):

Rastr (mm):
Hmotnost:

Novinka
Dlažba MFl šeDáTechnické parametry

Pryžová dlažba MFL je vyráběna z recyklovaného vysoce kvalitního pryžového granulátu, 
který je pojený polyuretanovým lepidlem. Dlažby MFL jsou dostupné jak v základním 
barevném provedení černé a červené, tak také v jiných barevných provedeních dle 
speciálního přání zákazníka. Díly MFL PUZZLE do sebe vzájemně zapadají, což zajišťuje 
velmi jednoduchou pokládku. V případě poškození části povrchu stačí pouze odstranit 
jednotlivé komponenty a nahradit je novými.

Popis a vlastnosti výrobku
Luxusní pryžové dlažby MFL vykazují vysokou elasticitu, jsou 
protiskluzové, snadno čistící, mrazuvzdorné a odolné proti poškození. 
Díky velice jednoduché pokládce a snadné údržbě ušetříte čas na zábavu 
a méně času budete muset obětovat sice krásné, ale velice náročné 
práci u svých koní. Velkou výhodou je úspora finančních prostředků 
za podestýlku, která se v tomto případě pokládá jen v omezeném 
množství. Kůň je navíc chráněn před prašností, a také před možným 
rozvojem plísní, protože naše podlahy nepodléhají žádným změnám. 
Oproti klasickým gumovým pásům má tato dlažba neklouzavý povrch 
i v mokrém stavu.

Pryžová dlažba MFL  
zaručený luxus a pohodlí pro vašeho koně

+420 595 170 400
Více informací na tel.: nebo e-mailu:

info@pro-kone.cz
další informace:

www.pro-kone.cz
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MFL Rubber Tiles:
Dimension (mm):

Raster (mm):
Weight:

MFl RubbeR Tiles 
Type K - gRay colouRTechnical parameters

Rubber tiles MFL are made of high quality recycled rubber granules bonded with 
polyurethane glue. MFL rubber tiles are available in the basic colours - red and black as 
well as in other colours according to the special request of the customer. Rubber tiles 
type MFL Puzzle are characterized by simple installation. In the case of a damaged part 
of the surface composed of the MFL rubber tiles it suffices to remove only the faulty 
components and replace them with the new ones.

Description and characteristic  
of the product
Luxury MFL rubber tiles are highly elastic, anti-slip, easy to clean, freeze 
resistance and resistant to the damages. You can save time because of 
the simple installation and easy maintenance and based on you will need 
less time for a beautiful but hard job with your horses in the stables. 
The important advantage of the product is saving money for the regular 
purchasing of bedding for the horses. The horses are protected against 
dust and also against the development of mold because MFL tiles do not 
change.  MFL rubber tiles are anti-slip also in wet condition compared 
with the standard rubber belts.

MFL Rubber tiles
Guarantee of luxury and comfort for your horses

+420 595 170 400
More information at the phone: or e-mail:

info@pro-kone.cz
More info:

www.pro-kone.cz
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