
פתרונות ירוקים לסביבת האורווה

www.tyrec.com  |  04-6350551 | פקס.   04-6350550 טל.   | ישראל   ,37862 נע מנשה   - דואר   ,10 ת.ד.  פארק תעשיות שח"ק,  צור קשר: 



www.tyrec.com  |  04-6350551 | פקס.   04-6350550 טל.   | ישראל   ,37862 נע מנשה   - דואר   ,10 ת.ד.  פארק תעשיות שח"ק,  צור קשר: 

אריח אורווה  
אריחי הגומי של טיירק מנקזים היטב ומאפשרים לשמור על סביבה נקייה: מבנה 
האריחים תוכנן כך שהלכלוך והנוזלים נשטפים אל מערכת הניקוז ואינם נשארים 

כלואים בין האיריחים או תחתם. האריחים אלסטיים, בעלי מקדם שחיקה גבוה, 
תוכננו לשאת עומסים ומשקל רב והם עמידים בפני חומצות (שתן) ופגעי מזג אוויר. 
הם מבודדים אקוסטית ומונעים ספיגת ריחות, התקנתם פשוטה ותחזוקתם מועטה.

יתרונות: אריחי הגומי של טיירק רכים ונוחים, מקלים על מפרקי הסוס ומונעים 
החלקה.

שימוש: אזור השטיפה, שבילי הליכה, תאי הסוסים.
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מידות (מ"מ)* כמות במשטח  ביח‘משקל מוצר (ק"ג)תיאור

1000X1000X21אריח אוורות 21 מ“מ

אריח דיפון
דיפון תאי הסוסים באריחי טיירק מבודד אקוסטית, קל לניקוי ולתחזוקה, מונע ספיגת 
ריחות ושומר על התא ומבנהו לאורך זמן. הודות למבנה האריחים, משקלם וגמישותם, 

התקנתם על קירות התאים פשוטה ומהירה.

יתרונות: דיפון התא באריחי טיירק שומר על בטיחות הסוס ומבנה התא לאורך זמן.
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מידות (מ"מ)* כמות במשטח  ביח‘משקל מוצר (ק"ג)תיאור

1000X1000X10אריח 10 מ“מ לדיפון 

טקסטיל סינטטי - מצע למנז‘ 
בתהליך מחזור הצמיגים של טיירק מתקבלים מספר תוצרים, אחד מהם הוא טקסטיל. 
בין היתר משמש הטקסטיל מצע מושלם לזירת רכיבה כאשר מערבבים אותו ביחס 
הנכון עם חול. המצע מתהדק היטב, מונע שקיעת רגלי הסוסים ומפחית משמעותית 
היווצרות מסלולים בזירה. הטקסטיל משפר איכות המצע, הוא זול, זמין וחסכוני במים- 
מצע של חול וטקסטיל שומר על לחות ויש המעריכים כי חוסך עד 40% מצריכת המים 

המשמשים להשקיית הזירה.

יתרונות: הודות לטקסטיל של טיירק מתקבל מצע המפחית את כמות האבק באוויר, 
משפר יציבות וביצועים ומגן על גידי הסוסים ומפרקיהם.

שימוש: מתאים לזירות רכיבה פנימיות וחיצוניות.
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צורת אריזה

משאית

כמותמשקל מוצר (טון)תיאור

טקסטיל - מצע למנז‘

תתכן סטייה של כ - 20% במשקל 


