Najlepšie rohože na svete!
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TERAPEUTICKÉ PODLOŽKY PRE PSOV

Odporúčané veterinármi

POHODLIE PRE VÁŠHO MILÁČIKA
Prínos terapeutických rohoží:
Veterinármi odporúčané
podložky pre Vašich miláčikov
poskytujú zdravšiu
a bezpečnejšiu alternatívu
než tradičné „pelechy”.
Mäkká a stabilná štruktúra
rovnomerne rozdeľuje váhu
psíka, čím napomáha
správnemu vývoju kĺbov
u šteniatok a zmierňuje
chronické ochorenia.
Pohodlnej podložke sa poteší
nejeden mladší člen rodiny,
ale aj tí starší, u ktorých sa
bežne vyskytujú ochorenia
bedrových kĺbov, artritída,
otlaky a podobne.

Terapeutické riešenia

TU STRÁŽIM JA
www.elitmat.sk

Vďaka svojej štruktúre
dodávajú zvieratkám
ortopedické beneﬁty
bez prebytočného objemu.
Sú vhodné pre malé, stredné
aj veľ ké plemená. Odolný
povrch podložky navyše
chráni pred horúčavami
alebo chladom a poskytuje
upokojujúci komfort.

JEDNOZNAČNÁ VOĽBA
Charakteristika rohoží:
• Antimikrobiálny povrch
• Rohož nenasiakava pachy,
vodu, oleje ani iné tekutiny
• Ľahká údržba, odporúča
sa použitie hubky
a mierneho mydlového
prípravku alebo vody
a následné utretie uterákom
• Rovnomerné rozdelenie
váhy, čo je dôležité najmä
pre staršie psíky s chronickými ochoreniami kĺbov
• 100% recyklovateľné
• Neobsahujú latex, alergény,
ťažké kovy, formaldehyd
ani PVC
• Protišmykovosť materiálu
dosahuje normy podľa NFSI
• Produkty Wellness Mat
sú schválené organizáciou
APMA (American Podiatric
Medical Association)

• Trvácny a odolný materiál
• Pamäťový efekt zabezpečuje,
že pena sa vždy vráti
do pôvodného tvaru
• Majiteľom poskytuje
pohodlné státie
alebo kľačanie počas
hrania, česania a inej
starostlivosti o psa
• Nábehové hrany
s 20°uhlom
• Záruka 20 rokov
(nevzťahuje sa
na mechanické
poškodenia)

Hrúbka materiálu 1,9 cm

Základ všetkých našich ponúkaných rohoží tvorí 100%
polyuretánová rohož vyrobená technológiou APT
(Advanced Polyurethane Technology) s vysokým pomerom
použitého materiálu, ktorý zaručuje prvotriedne pohodlie
a luxususné riešenie státia pri práci.
To sú rohože typu SMART STEP®!

UZAVRETÝ
POVRCH

ANTI-MIKROBIÁLNE

PRÍNOS TERAPIE
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Terapeutické podložky nie sú určené iba pre tých štvornohých. Používanie ergonomických rohoží
predstavuje prínos pre zvieracích majiteľov ale aj pre osoby, ktoré stoja celý deň na nohách.
Je všeobecne známe, že dlhodobé státie na betóne alebo tvrdom podklade obmedzuje
cirkuláciu krvi a spôsobuje bolesti chrbta, nôh a celého tela.
Používanie rohoží pozitívne vplýva na ľudí v domácnosti aj v práci. Proti únavové podložky
znižujú únavu, napomáhajú napínať svaly a zvýšiť reguláciu krvného obehu.
V spolupráci s Michiganskými organizáciami veterinárnej neurológie, rehabilitácie, veterinárov
a univerzít v oblasti výskumu, vývoja a testovania sa osvedčil rad terapeutických riešení Pet Mats.
Poskytujú zdravotné výhody pre zvieratá ale aj ich majiteľov a nevyžadujú náročnú údržbu.
Odborníci sa zhodli na tom, že pre svojich pacientov alebo domácich miláčikov si nemohli
priať lepšie podložky.

BEZ BUBLINY
ALEBO

DELAMINÁCIA

ODOLNÉ NÁBEHOVÉ
HRANY

20°

100%

ŠIKMÉ HRANY

KONŠTRUKCIA

POLYURETÁN

JEDNÉHO KUSU

PROTIŠMYKOVÝ
POVRCH

FARBY A ROZMERY
Kolekcie a farby dostupných rohoží:
Zobrazené farby sa môžu mierne líšiť

GRAY CLOUD

BROWN BARK

GOLDEN RETREAT

SILVER HAVEN

Kolekcia rohoží

ROUNDED
XS
PM1812
30 x 45 cm

S
PM2718
45 x 68 cm

M
PM3624
60 x 91 cm

Kolekcia rohoží

SQUARED
S
PM2817
43 x 71 cm

M
PM3420
50 x 86 cm

L
PM4026
66 x 101 cm

L
PM4530
76 x 114 cm

XL
PM5436
91 x 137 cm

TO JE ALE POHODIČKA
www.elitmat.sk
Povedzte zbohom
neskladným a objemným psím
pelechom, ktoré boli
okusované, zapáchajúce a vaši
miláčikovia si ich pohadzovali
z kúta do kúta. Podložky
Pet Mats si okamžite obľúbite.
Pohodlné psie postieľ ky
s elegantným nízkym proﬁlom
vhodné do domácnosti, búdy
pre psov, na cestovanie alebo
do prenosnej prepravky.

Terapeutické riešenia
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Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

Elitmat GmbH
Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at

www.elitmat.sk

www.elitmat.cz

www.elitmat.at
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