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Pomieszczenia dla koni Linatex® 
zaprojektowane i zainstalowane przez Linatex.

Linatex® - Światowa reputacja i udokumentowane historie sukcesów.

Naturalna guma Linatex® Premium zyskała światową reputację dzięki 
swojej sprężystości i odporności na zużycie w najbardziej wymagających 
zastosowaniach..

Linatex® zyskał doskonałą opinię dzięki swojej naturalnej, czerwonej gumie i 
utrzymał tą opinię przez wiele dziesięcioleci na całym świecie.

Linatex® zrealizował wiele projektów specjalistycznych pomieszczeń 
weterynaryjnych w całej Europie i w rezultacie tego może zaoferować doskonałe 
usługi świadczone przez swój zespół techniczny.

Rzadko można znaleźć dwa takie same pomieszczenia, ale Linatex® ma duże 
doświadczenie pozwalające na zaprojektowanie każdego pomieszczenia 
spełniającego wymagania Klienta.

Linatex®, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu jest także powołany do 
wsparcia projektowania pomieszczeń weterynaryjnych od stadium koncepcji aż 
do realizacji rzeczywistej konstrukcji.

Pomieszczenie Linatex® 
wykorzystujące naturalna 
gumę Linatex® jako 
wyłożenie ścian i podłogi.

Podłoga z gumy Linatex® 
i ściany z PCV wypełnione 
pianką.

Linatex® jest w 95% naturalnym materiałem wykazującym
wyjątkową sprężystość, wytrzymałość i odporność na 
przecinanie, ścieranie i wydzieranie. Własności gumy 
Linatex® w połączeniu zapewniają optymalne działanie i 
pewność produktów.

“Weir Minerals dostarczył i zainstalował produkty 
Linatex® na Uniwersytecie w Edynburgu, 
stanowiące wyposażenie obszarów anestezyjnych i 
wybudzeniowych bloków operacyjnych i diagnostyki 
obrazowej dla koni. 

Nasi anestezjolodzy weterynaryjni byli pod wrażeniem 
ich jakości, przydatności do szczególnych wymagań 
tego zastosowania oraz w szczególności wytrzymałości 
tych produktów.

Oryginalne wyposażenie miało już 30 lat a po 
modernizacji w 2005 roku wygląda znacznie lepiej.  
Kombinacja powierzchni antypoślizgowych i obić 
dostarczona przez Linatex® była przez cały ten czas 
znaczącym czynnikiem w procesie leczenia naszych 
końskich pacjentów.” 
  
Ronnie Soutar, Dyrektor Służb Weterynaryjnych, 
Królewska Szkoła Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet 
w Edynburgu.
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Guma Linatex® 
minimalizuje wszelkie 
udary wynikające z 
upadków. 

Przy projektowaniu 
pomieszczeń wielką 
uwagę poświęcono 
zapewnieniu 
optymalnego 
wykorzystania gumy 
Linatex®.

Wszystkie pomieszczenia 
są projektowane tak, 
aby zapewnić łatwe 
ich utrzymanie i 
czyszczenie.

Listwy zaprojektowane 
przez Linatex® dla 
uniknięcia ryzyka 
poślizgu. 

Zaprojektowane przez 
Linatex® wytłaczane 
profile krawędziowe ( 
opcja ).

Rozwiązania 
pomieszczeń 
wybudzeniowych 
Linatex® umożliwiają 
zastosowanie okien 
inspekcyjnych ze szkła 
hartowanego.

Pomieszczenia 
Linatex® mogą być 
wyposażane w sprzęt 
do podnoszenia bez 
naruszania integralności 
wykładzin.

Linatex® może również 
dodać akcesoria, jak np. 
klatki terapeutyczne, 
które podpierają zwierzę 
w początkowych 
okresach leczenia.

Rozwiązania mogą 
być wizualizowane 
poprzez zastosowanie 
najnowocześniejszych, 
komputerowych technik 
obrazowania 3D, co 
pozwala Klientowi na 
ocenę rozwiązania 
jeszcze na etapie  oferty 
wstępnej. 
  
Każde pomieszczenie 
jest projektowane 
indywidualnie, co 
zapewnia że wszelkie 
możliwe do spełnienia 
wymagania Klienta 
zostaną uwzględnione.

“Linatex® to przodujący system wykładzin 
dla pomieszczeń do wybudzeń anestezyjnych 
dla koni – produkt stanowiący doskonałą 
kombinację obić amortyzacyjnych oraz stabilnej 
powierzchni podłogi dla stojącego konia, a 
także przyczepności przy wstawaniu na nogi i 
odporności na uszkodzenia.

Wypróbowaliśmy produkty konkurencji, ale 
zdecydowaliśmy  że wracamy do produktów 
Linatex.  Instalowanie oraz usługi naprawcze 
są dokładnie takie, jakich oczekujemy od firmy 
posiadającej długie tradycje na tym polu.”  

Lance Voute, Główny Uniwersytecki 
Lekarz Weterynarii, Specjalista w zakresie 
lecznictwa koni, Szkoła Nauk Medycznych, 
Weterynaryjnych i Nauk o Życiu,  Uniwersytet w  
Glasgow.
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Excellent 
Minerals
Solutions

Weir Minerals Poland Sp. s o.o.

Ul. Ignacego Domeyki 2 Tel. +48 12 632 84 69
30-066 Kraków  Fax: +48 12 632 64 99 
 sales.pl@weirminerals.com

W celu uzyskania dalszych informacji o naszych produktach lub usługach wsparcia prosimy o kontakt z najbliższym biurem 
sprzedaży lub o wizytę na stronie: 

www.weirminerals.com

WARMAN® Centrifugal Slurry Pumps
GEHO® PD Slurry Pumps
LINATEX® Rubber Products
VULCO® Wear Resistant Linings
CAVEX® Hydrocyclones
ENDURON® Comminution Equipment
FLOWAY® PUMPS Vertical Turbine Pumps
ISOGATE® Slurry Valves
MULTIFLO® Mine Dewatering Solutions
HAZLETON® Specialty Slurry Pumps
LEWIS® PUMPS Vertical Chemical Pumps
WEIR MINERALS SERVICES™

Niektóre nasze produkty i usługi są dostępne tylko poprzez sieć naszych autoryzowanych dystrybutorów.
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