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MATY GUMOWE
dla rolnictwa

WIĘKSZY KOMFORT
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
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- Ponad 30-letnie doświadczenie w branży gumowej
- 1 000 wykwalifikowanych pracowników
- 80 000 ton wyrobów gumowych rocznie
- 95 krajów objętych dystrybucją
- 4 zakłady produkcyjne w Polsce (Partynia, Mielec, Przeworsk, Warka)
- Współpraca z globalnymi markami Automotive
- Jeden z liderów w produkcji wyrobów gumowych w Polsce i Europie
- Dzięki procesowi recyklingu dbamy o środowisko
- Prowadzone działania wpisują się w naturę Zrównoważonego Rozwoju
- Systemy Jakości IATF 16949:2016 ; ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015

O firmie

Laboratorium

Logistyka

Profesjonalne laboratorium, doświadczeni technolodzy oraz ścisłe procedury kontroli jakości, 
gwarantują produkt najwyższej jakości. Jakość naszych wyrobów potwierdzamy również 
w niezależnych instytutach badawczych takich jak DLG. 95% niezbędnych badań wykonane jest 
w wewnętrznym laboratorium.

Wykwalifikowana kadra gwarantuje wysokiej jakości serwis podczas obsługi zamówień.



www.agriculturemats.com  |  03  

Antypoślizgowa
struktura

Łatwe
utrzymanie czystości

Funkcja
izolacyjna

Imitacja
naturalnego podłoża

WSTĘP
Maty gumowe   GEYER  & HOSAJA 

imitują naturalne podłoże oraz podwyższają 
komfort odpoczynku krowy. Dzięki 
zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, 
pełnią funkcję doskonałego podkładu 
izolacyjnego oraz obniżają koszty hodowli.

Specjalna budowa oraz 
antypoślizgowa struktura maty powoduje 
zmniejszenie ryzyka urazów stawów i racic, 
co w dużej mierze wpływa na zwiększenie 
wydajności. Stosowanie mat gumowych 
ułatwia utrzymanie czystości, co bezpośrednio 
przekłada się na dobrostan bydła i jakość 
uzyskiwanego mleka. Z przeznaczeniem do 
budynków inwentarskich i nie tylko.

Zastosowanie maty gumowej
zmniejsza zużycie słomy

do 85%

Wzrost produkcji mleka
nawet do 5%

TWARDE PODŁOŻE
GŁĘBOKA
ŚCIÓŁKA MATY GUMOWE

MATY
GUMOWE

ZUŻYCIE SŁOMY
NA LEGOWISKACH

PRODUKCJA MLEKA

--8585%%

M
leko

M
leko
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Posiadamy wyroby o różnych zastosowaniach, odpowiadając na indywidualne potrzeby klienta.

maty legowiskowe

modele Zastosowanie              Komfort Gwarancja Wymiary

GH 1.1 Obory wolnostanowiskowe G&H 120 x 180 cm, grubość 1,8 cm 
rolka do 65 m x 1.7 m

GH 1.2 Obory uwięziowe 10 lat 120 x 180 cm, grubość 2,8 cm

GH 1.3 Obory uwięziowe
Obory wolnostanowiskowe

5 lat
10 lat

120 x 180 cm, grubość 2,2 cm

GH 1.4 Obory wolnostanowiskowe 10 lat 120 x 180 cm, grubość 3,2 cm

GH 1.5 Obory wolnostanowiskowe 10 lat 120 x 180 cm, grubość 2,5 cm

GH 1.6 Obory wolnostanowiskowe 10 lat 120 x 180 cm, grubość 3,2 cm 
rolka do 35 m

maty puzzlowe

modele Zastosowanie Gwarancja Wymiary

GH 2.1, 2.7 Korytarze przepędowe (pod zgarniacze), 
hale udojowe, poczekalnie 5 lat 110 x 160 cm 

grubość 2,4 cm

GH 2.4 Korytarze przepędowe (pod zgarniacze), 
hale udojowe, poczekalnie

5 lat 120 x 200 cm / 110 x 160 cm 
grubość 1,8 i 2,4 cm

GH 2.5 Korytarze przepędowe (pod zgarniacze), 
hale udojowe, poczekalnie 5 lat 120 x 200 cm / 110 x 160 cm 

grubość 2,4 cm

GH 2.6 Korytarze przepędowe (pod zgarniacze), 
hale udojowe, poczekalnie 5 lat 120 x 200 cm 

grubość 1,8 cm

maty na podłogi rusztowe

modele Zastosowanie Gwarancja Wymiary

GH-S Podłogi rusztowe 5 lat Wycinamy wg projektu 
grubość 2,4 cm

 Tolerancja 2%

 Tolerancja 2%

 Tolerancja 2%

 Tolerancja 2%

maty puzzlowe dla koni 

modele Zastosowanie Gwarancja Wymiary

GH 2.1 Boksy, stanowiska, 
korytarze, kierat (karuzela) 5 lat 110 x 160cm 

grubość 2,4 cm

GH 2.4 Boksy, stanowiska, 
korytarze, kierat (karuzela) 5 lat 120 x 200cm 

grubość 1,8 cm

GH 2.7 Boksy, stanowiska, 
korytarze, kierat (karuzela) 5 lat

110 x 160cm
grubość 2,4 cm

Superior 33
PRODUKT PREMIUM

Obory uwięziowe
Obory wolnostanowiskowe

5 lat
10 lat 120 x 200 cm, grubość 5 cm

OFERTA POPRZEDNIO MODELE DB I DBS

s.11

s.10

s.09

s.08

s.07

s.06

s.05

s.13

s.14

s.15

s.17

s.21

s.22

s.12
s.16

s.23



 Tolerancja 2%

 Tolerancja 2%

 Tolerancja 2%

 Tolerancja 2%

• Innowacyjne połączenie pianki oraz wytrzymałych materiałów gumowych gwarantuje najwyższej 
jakości komfort wypoczynku przy 28 mm ugięciu 

• Szczelnie zamknięta 30 mm pianka w gumowym futerale to przełom na rynku mat legowiskowych
• Właściwości termoizolacyjne przekładają się na utrzymanie prawidłowej temperatury ciała, 

co zwiększa wydajność
• Antypoślizgowa struktura zapewnia stabilizację niwelując prawdopodobieństwo urazów
• Konstrukcja oraz łatwy sposób montażu materaca pozwala na utrzymanie go w czystości
• Możliwość dostosowania wymiarów legowiska: 110-130 x 170-200 cm

Zalety

ANTYPOŚLIZGOWA 
STRUKTURA
zapewnia lepszą stabilizację 
niwelując prawdopodobieństwo 
wystąpienia urazów.

WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY GWARANTUJĄ KOMFORT 
i utrzymanie prawidłowej temperatury ciała.

Łatwe utrzymanie czystości.

Warstwa piankowa to 
zdecydowanie WIĘKSZY 

komfort, co bezpośrednio 
przekłada się na 

WIĘKSZĄ wydajność.

System połączeń gumy 
opracowany przez 

Geyer & Hosaja LABS.

model Zastosowanie Gwarancja Wymiary

SUPERIOR 33 Obory uwięziowe
Obory wolnostanowiskowe

5 lat
10 lat

120 x 200 cm 
grubość 50 mm

Materac

SUPERIOR 33
Maty legowiskowe

10 lat gwarancji
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• Specjalnie zaprojektowana mata zapewnia najwyższy komfort oraz izolację cieplną
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Innowacyjna podstawa pozwala na więcej elastyczności i poziomu ugięcia imitując 

naturalne podłoże
• W przypadku rolki szybszy i łatwiejszy montaż oraz trwalsza konstrukcja

POPRZEDNIO DB 1.6

Cubicle mats

10 lat gwarancjiGaleria produktu |

Powierzchnia spodnia

GH 1.6

Powierzchnia górna

model

GH 1.6 Obory wolnostanowiskowe 10 lat
120 x 180 cm 
grubość 32 mm 
rolka do 35 m

GH 1.6 W ROLCE

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety
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Maty legowiskowe

10 lat gwarancjiGaleria produktu |

GH 1.5

GH 1.5

Powierzchnia górna

Powierzchnia spodniaCzęść maty 
umożliwiająca 
regulację

Nachylenie 0,5° na 1/3 długości maty.

model

GH 1.5 Obory wolnostanowiskowe 10 lat 120 x 180 cm 
grubość 25 mm

GH 1.5 POPRZEDNIO DB 1.5

• Mata zapewnia komfort oraz izolację cieplną
• Spadek w tylnej części maty z rowkami ułatwiającymi odpływ cieczy
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
• Wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



10 lat gwarancjiGaleria produktu |

Nachylenie 0,5° na 1/3 długości maty.

GH 1.4

Powierzchnia górna
Powierzchnia spodnia
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model

GH 1.4 POPRZEDNIO DB 1.4

GH 1.4 Obory wolnostanowiskowe 10 lat 120 x 180 cm 
grubość 32 mm

• Wypustki spodnie zapewniają najwyższy poziom komfortu
• Spadek w tylnej części maty z rowkami ułatwiającymi odpływ cieczy
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
• Wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



10 lat gwarancjiGaleria produktu |

GH 1.3

Powierzchnia spodnia

Powierzchnia górna

www.agriculturemats.com  |  09  

model

GH 1.3            Obory uwięziowe
Obory wolnostanowiskowe

5 lat
10 lat

120 x 180 cm, 
grubość 22 mm

GH 1.3 POPRZEDNIO DB 1.3

• Mata zapewnia komfort oraz izolację cieplną
• Spadek w tylnej części ułatwiający zwierzęciu wchodzenie na matę
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
• Wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



10 lat gwarancjiGaleria produktu |

GH 1.2

MATA OD LAT Z POWODZENIEM STOSOWANA NA RYNKU

Powierzchnia spodnia

Powierzchnia górna

Część maty 
umożliwiająca 
regulację
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model

GH 1.2 POPRZEDNIO DB 1.2

GH 1.2 Obory uwięziowe 10 lat 120 x 180 cm 
grubość 28 mm

• Mata specjalnie przygotowana na rynek obór uwięziowych
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na odkształcenia
• Spadek w tylnej części ułatwiający zwierzęciu wchodzenie na matę
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
• Wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



Cubicle mats

Gwarancja GH

GH 1.1

Powierzchnia górna

Powierzchnia spodnia

GH 1.1
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Galeria produktu |

model

GH 1.1 POPRZEDNIO DB 1.1

GH 1.1 Obory wolnostanowiskowe GH
120 x 180 cm 
grubość 18 mm
rolka do 65 m x 1,7 m

• Mata zapewnia komfort oraz izolację cieplną
• Spadek w tylnej części ułatwiający zwierzęciu wchodzenie na matę
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Możliwość regulacji wymiarów poprzez docinanie
• Wymiary możliwe po docięciu: 120/115/110 x 180/175/170 cm
• Mata w wersji „ECONOMICAL”

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



5 lat gwarancji

GH 2.1

Powierzchnia spodnia

Powierzchnia górna
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Galeria produktu |

model

GH 2.1 POPRZEDNIO DB 2.1

GH 2.1
Korytarze przepędowe (pod 
zgarniacze), hale udojowe, 
poczekalnie

5 lat 1100 x 1600 mm 
grubość 24 mm

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
• Górna płaszczyzna maty ułatwia czyszczenie

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



5 lat gwarancji

GH 2.4

GH 2.4

Powierzchnia spodnia

Powierzchnia górna
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Galeria produktu |

Puzzle mats

model

GH 2.4 POPRZEDNIO DB 2.4

GH 2.4
Korytarze przepędowe (pod 
zgarniacze), hale udojowe, 
poczekalnie

5 lat 1200 x 2000 mm / 1100 x 1600 mm 
grubość 18 i 24 mm

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
• Górna płaszczyzna maty ułatwia czyszczenie



5 lat gwarancji

GH 2.5

GH 2.5

Powierzchnia górna

Powierzchnia spodnia
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Puzzle mats

Galeria produktu |

model

GH 2.5 POPRZEDNIO DB 2.5

GH 2.5
Korytarze przepędowe (pod 
zgarniacze), hale udojowe, 
poczekalnie

5 lat 1200 x 2000 mm / 1100 x 1600 mm 
grubość 24 mm

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
• Powierzchnia maty bardzo mocno redukuje poślizg, jednak utrudnia czyszczenie

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



model Zastosowanie Gwarancja Rozmiary

GH 2.5 korytarze przepędowe,
(pod zgarniacze), 
hale udojowe, poczekalnie

5 lat 1200x2000 mm / 1100 x 1600
grubość 24 mm 

5 lat gwarancjiGaleria produktu |

GH 2.6

Powierzchnia spodnia

Powierzchnia górna
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Puzzle mats

model

GH 2.6 POPRZEDNIO DB 2.6

GH 2.6
Korytarze przepędowe (pod 
zgarniacze), hale udojowe, 
poczekalnie

5 lat 1200 x 2000 mm 
grubość 18 mm

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
• Powierzchnia maty bardzo mocno redukuje poślizg, jednak utrudnia czyszczenie

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



5 lat gwarancjiGaleria produktu |

GH 2.7

GH 2.7

Powierzchnia spodnia

Powierzchnia górna
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Puzzle mats

model

GH 2.7 POPRZEDNIO DB 2.7

GH 2.7
Korytarze przepędowe (pod 
zgarniacze), hale udojowe, 
poczekalnie

5 lat 1100 x 1600 mm 
grubość 24 mm

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
• Powierzchnia maty bardzo mocno redukuje poślizg, jednak utrudnia czyszczenie

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



model Zastosowanie Gwarancja Rozmiary

GH 2.7 korytarze przepędowe,
(pod zgarniacze), 
hale udojowe, poczekalnie

5 lat 1100x1600 mm
grubość 24 mm

5 lat gwarancji

Mocowanie

Galeria produktu |

GH-S

ZASTOSOWANIE DLA BYDŁA MLECZNEGO I MIĘSNEGO

Certyfikat DLG 
odporności na 
ścieralność dla mat 
na podłogi rusztowe 

ZOBACZ FILM 
PROMOCYJNY:

zeskanuj kod QR swoim 
telefonem.
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Mats for slatted floors

model

GH-S POPRZEDNIO DB-S

GH-S Podłogi rusztowe 5 lat Wycinamy wg projektu
grubość 24 mm

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia
• Maty rusztowe są wycinane z mat puzzlowych tj. GH 2.1; GH 2.4 oraz GH 2.7
• Certyfikat DLG dla GH-S 2.4 24mm

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



Galeria produktu |
GH-T
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ŁĄCZNIK GH-T POPRZEDNIO DB-T

• Szczelnie przylega do mat legowiskowych
• Poprawia stabilność mat
• Ułatwia utrzymanie czystości na legowiskach
• Możliwość dostosowania maty do różnych szerokości stanowisk

Zalety



Kołki montażowe:

A B C

Galeria produktu |

1567 1070 520

10
40

10
40

10
40
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KOŁKI - ELEMENTY MONTAŻOWE

Zalety
• Trwały i łatwy montaż
• Główka przyjazna dla zwierząt
• Powłoka antykorozyjna GEOMET
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MATY GUMOWE 
dla koni

WIĘKSZY KOMFORT 
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO



5 lat gwarancji

GH 2.1

Powierzchnia spodnia

Powierzchnia górna
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Galeria produktu |

Puzzle mats for horses

model

GH 2.1 POPRZEDNIO DB 2.1

GH 2.1 Boksy, stanowiska, 
korytarze, kierat (karuzela) 5 lat 1100 x 1600 mm 

grubość 24 mm

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności 

na ścieranie
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do 

indywidualnego zamówienia

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



5 lat gwarancjiGaleria produktu |

GH 2.4

GH 2.4

Powierzchnia górna
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Powierzchnia spodnia

Puzzle mats for horses

model

GH 2.4 POPRZEDNIO DB 2.4

GH 2.4 Boksy, stanowiska, 
korytarze, kierat (karuzela) 5 lat 1200 x 2000 mm 

grubość 18 mm

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



Puzzle mats for horses

5 lat gwarancjiGaleria produktu |

GH 2.7

GH 2.7

Powierzchnia spodnia

Powierzchnia górna

Mata najczęściej wybierana pod myjki oraz solarium
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model

GH 2.7 POPRZEDNIO DB 2.7

GH 2.7 Boksy, stanowiska, 
korytarze, kierat (karuzela) 5 lat 1100 x 1600 mm 

grubość 24 mm

• Imituje naturalne podłoże
• Mata o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie
• Powierzchnia redukująca poślizg
• Szybki i łatwy montaż
• Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru do indywidualnego zamówienia

Zastosowanie Gwarancja Wymiary

Zalety



Geyer & Hosaja Sp. z o. o. 

Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, Polska

www.geyer-hosaja.com.pl

Menedżer Produktu
Sebastian Saj
+48 603 910 802
sebastian.saj@geyer-hosaja.com.pl

Sprzedaż
Michał Klaus
+48 603 449 245
michal.klaus@geyer-hosaja.com.pl




