Zdravé stelivo pro ušlechtilá zvířata

Štýrský znamená zdravý
Alpenspan je výrobek podniku pro
zpracování dřeva Pabst. Pod střechou,
v přírodní štýrské vysočině, uprostřed
bohatých a zdravých smrkových lesů
vyrábíme hobliny čistě bez prachu
v průmyslovém provozu, vedeném
podle nejmodernějších ekologických
i ekonomických hledisek. Na moderní
ustájení je dnes těžko pomyslet bez
steliva Alpenspan. To proto, že příroda
a zdraví jsou to hlavní pro dobro a
pohodu koní. Nadto je důležité, že
milovník i chovatel koní může Alpenspan
uložit vždy v čistotě a suchu. Materiál
je zabalen vodotěsně po 20 kg, obalová
fólie je svařená a vysoce odolná proti vodě.

Čistě přírodní výrobek
Smrkové hobliny zbavené prachu, bez postřiků a
chemických přísad, to je tento čistě přírodní
výrobek od Holzindustrie Pabst. Tyto měkké hobliny
se dají optimálně použít jako stelivo pro Vaše koně.
Alpenspan se rovněž hodí jako podklad k vytvoření
optimální podlahy v hale. Je zdravý, vydrží dlouho a
je hospodárný. Vše pro dobro Vašeho ušlechtilého
čtyřnohého přítele!

Alpenspan a velké jezdecké turnaje
Cáchy, Curych, Mannheim, Vídeň, Arezzo, Schaffhausen, Kecskemet,
Bratislava …… v takovém seznamu významných jezdeckých a skokanských
turnajů by se dalo pokračovat ještě dlouho. Na počátku to byl „pouze“
svátek koní ve Vídni, ale mezitím vsadila většina renomovaných
pořadatelů turnajů na Alpenspan jako stelivo pro boxy a pro úpravu
turnajové podlahy.
Alpenspan je především důležitý faktor pro zdraví koní. To proto, že
Alpenspan působí jako houba, to znamená, že pohlcuje vlhkost z moči a
snižuje zápach amoniaku ve stájích. Přerušuje se nebezpečný život
koliových bakterií, protože toto stelivo – v protikladu ke slámě – koně
nekonzumují. Alpenspan rovněž pozitivně ovlivňuje teplotu a klima
při ustájení.

Top-balení a hospodárnost
Přesně svařené obaly, to je garant pro čisté a suché balení; dodává se
na dobře zabalených europaletách, které potřebují pro uskladnění
docela málo místa. K výhodám také přispívá jedinečná hospodárnost
steliva Alpenspan - na týden a koně je zapotřebí přibližně 1½ balení.

Technické údaje, garantováno podle Ö-Norm 1030
Velikost balení v cm
Váha
Objem balení
Objem steliva
Obsah vody
Spotřeba na koně a týden
Hodnota pH hnoje
Použitá surovina
Nasákavost
Obsah dusíku

80 x 40 x 40
20 kg
120 litrů
minimálně 500 litrů
maximálně 11 %
cca 1,5 balení
7,8
neošetřený smrk
nejméně 300 %
maximálně 0,3 %
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