Inovação nos estábulos
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Há mais de uma década que a Peer-Span GmbH se dedica à produção e distribuição de produtos para as camas dos
animais e derivados da madeira. Trabalhamos no mercado europeu à mais de 10 anos, possuindo total experiência quer na qualidade dos produtos, quer na distribuição dos mesmos. Os centros de produção existentes na
Alemanha e na Suécia são supervisionados mediante elevadas normas de qualidade e controlo, o que permite
garantir uma qualidade constante dos produtos, tal como o fornecimento ininterrupto dos mesmos durante
os 12 meses do ano. Todos os produtos foram desenvolvidos e experimentados por especialistas nos distintos
campos de utilização.
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Pellets de madeira. A nova geração de camas para animais
Os pellets de madeira são um produto ideal para manter um nível elevado de higiene nos estábulos. Devido ao
elevado poder absorvente dos pellets, as camas dos animais manter-se-ão secas durante um período de tempo
mais longo.
Os pellets de madeira estão 100% livres de fungos, dado que são submetido a um processo de aquecimento a
elevadas temperaturas; depois, são prensados sem a adição de qualquer tipo de aditivo ou material. A utilização é muito simples, após espalharem-se pela primeira vez (5 a 7 cm de espessura)
no estábulo, é recomendável proceder-se à sua rega; desta forma, os pellets irão abrir-se
proporcionando um fixo mas elástico colchão. Depois basta eliminar as fezes e as zonas
mais húmidas. Posteriormente, ter-se-à que espalhar 1 a 2 sacos por semana, com a qual
os cavalos permanecerão mais tempo numa cama seca, os estábulos possuirão um odor
agradável a madeira e a quantidade de esterco será mais reduzida (cerca de 50 a 80%).
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Granulado, ideal para allérgicos
O granulado é uma combinação das vantagens dos Pellets para as camas dos animais
e das virutas de madeira. No processo de produção, o granulado é peneirado e as
pequenas partículas de pó são aspiradas; desta forma, ao final do processo,
obtemos um produto 100% isento de pó.
Os cavalos com alergias e com problemas de respiração agradecer-lhe-ão.
A forma de utilização do granulado é bastante simples, após espalhamento do mesmo no estábulo (aproximadamente 10-15 cm), após
alguns dias, obter-se-à um colchão elástico para os cavalos, tendo
apenas que retirar a fezes e as zonas mais húmidas das Boxs, conseguindo uma poupança de tempo e esterco. Da mesma forma que com
as virutas, também o granulado possui apenas uma percentagem
mínima de humidade, que pode rondar os 7 a 10%.
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Virutas de madeira de alta qualidade
As virutas de madeira de pinheiro branco possuem uma textura branda e elástica, de forma que os cascos, articulações e os tendões dos cavalos se encontrarão totalmente protegidos. Devido à pouco humidade que possui, são
altamente absorventes, tornando as Boxs locais com elevadas condições de higiene.
As virutas de madeira da Peer-Span não possuem quaisquer tipos de aditivos químicos, estão isentas de pó e de
fungos.
As virutas apresentam-se empacotadas em embalagens de distintos tamanhos,
sendo possível um ajuste segundo as necessidade do mercado.
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