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Dutch Mountain matras

Friesian Polder matras

Empowering Cows



Mousse de base 2.5 cm  
Pour absorber les chocs

Mousse supérieure 4.0 cm  
Pour plus de douceur

Couverture supérieure lisse
Durable, assurant un couchage sec.

Dutch Mountain matras Friesian Island matras

Cowhouse International www.cowhouse.nl

Holstein-Friesian koeien vinden hun oorsprong in de 
provincie Friesland, het zuivelhart van Nederland. De 
prachtige eilanden langs de kust symboliseren het 
nieuwe matras van Cowhouse International. De top-
cover van de matras is zeer sterk. Het foam van 6,5 cm 
dik bestaat uit een schokabsorberende basis met daar-
bovenop zacht foam. De Friesian Island is duurzaam en 
geeft optimaal comfort en grip.

De Friesian Island is opgebouwd uit twee lagen foam 
en een nieuwe duurzame topcover. De onderlaag is ge-
maakt van een schokabsorberend foam van 2,5 cm dik. 
De bovenlaag dient voor extra zachtheid en is 4 cm dik. 
Een duurzame topcover zorgt voor een droog ligbed en 
zorgt ervoor dat het gemakkelijk schoon te houden is. 
Het matras geeft optimale grip en heeft een mooi egaal 
oppervlak. 

Project Friesian Island

Nabij Abbeville (Frankrijk), heeft de 
familie Grancher Louchet hun potstal 
omgebouwd tot een ligboxenstal 
voor 160 melkkoeien. “Om onze 
koeien ook in de toekomst comfort 
te bieden hebben we gekozen voor 
de ‘Friesian Island’ koematrassen”, 
vertelt Grancher. “De 6,5 cm dikke 
mat met duurzame topcover is zacht 
en geeft onze koeien veel grip. Ze 
liggen comfortabel in de nieuwe  
boxen”, vertelt de veehouder 
tevreden. 

“De mat blijft droog en is gemakkelijk 
schoon te houden”

De bovenkant van de mat bestaat uit een elastische 
en luchtdoorlatende toplaag en geeft daarmee mooi 
mee. “Een rubber toplaag wordt glad. Bovendien is 
het wat ‘zweterig’. Het matras wordt wel beschermd 
door een vloeistofdichte rubberen beschermhoes, 
waardoor urine en mest de mat niet kunnen binnen-
dringen. Dat maakt dat de mat droog blijft en ook 
gemakkelijk schoon te houden is”, ervaart Albert. 
De dikke schuimlaag spreekt de melkveehouder ook 
aan. “Voorin bij de knieboom is de mat 14 cm dik, 
achterin 10 cm. Hij loopt mooi af.”

“Ze liggen lekker én langer”, concludeert Albert. 
“Voor de koeien moet dit haast wel ideaal zijn.”

Bij veehouder Albert Folkertsma uit Donkerbroek 
liggen drie verschillende typen matrassen in de stal. 
De koeien hebben keus, maar één matras heeft een 
duidelijke voorkeur: de Dutch Mountain. “De koeien 
vertellen wel wat ze willen, ze vechten er haast om.”

“De boxen met de Dutch Mountain matrassen zijn altijd 
bezet”, geeft Albert aan. Dit verbaast mij niet, legt de 
veehouder uit. “De koeien zinken erin weg, het ligt 
zacht en de mat heeft een groot schokdempend effect.” 
Het ligt dus lekker voor de koeien en wat Albert opvalt 
is dat de koeien vlot gaan liggen én staan. “Ze kunnen 
de punt van hun klauwen heel goed in de mat drukken. 
Dat geeft ze grip. In één soepele beweging gaan ze 
liggen en staan ze weer op.”

‘KOE VERTELT ZELF WAAR ZE HET LIEFSTE OP LIGT’

Resultaten Dutch Mountain 
Op de Dutch Mountain kan een koe 
gemakkelijk in alle natuurlijke posities liggen 
en rusten. Het matras verhoogt de rusttijd 
en melkproductie van uw koeien. Elk uur dat 
een koe meer ligt levert 1,5 kg meer melk op. 
Het Dutch Mountain koematras is uitvoerig 
getest door het DLG-testcentrum. Met een 
bovengemiddelde score is het “DLG-Erkend” 
keurmerk toegekend. 

www.dutchmountain.online

Polypropyleen 3D topcover
Elastisch en luchtdoorlatend

Vloeistofdichte beschermhoes 
Duurzaam 1 mm dik rubber

Milik foam
Speciaal ontwikkeld foam vormt de 

kern van de Dutch Mountain met 
een dikte van 10 tot 14 cm

Egale topcover
Duurzaam, zorgt voor een 

droog bed

Topfoam 4.0 cm
Voor extra zachtheid

Basisfoam 2.5 cm
Schokabsorberend

‘NOG EEN INNOVATIEF NIEUW KOEMATRAS...’



Friesian Polder matras

Nobelweg 1
8912 BJ Leeuwarden

Cowhouse International
Meer weten?
www.cowhouse.nl

De Friesian Polder koematras biedt 
comfort voor zowel uw jongvee als 
grootvee. Het matras bestaat uit een 
sterke, duurzame topcover die voor een 
egaal en droog ligbed zorgt. Het foam 
van 4,0 cm is van hoge kwaliteit en 
zorgt voor de zachtheid. 

Hygiëne en comfort

Doordat het matras water- en vuilaf-
stotend is zal mest of strooisel niet 
aankoeken en trekt vocht en/of bacte-
riën niet in het matras. Het matras biedt 
hygiëne en ligcomfort voor uw jongvee.

Geschikt voor melkvee en jongvee

Goede huisvesting is van belang voor 
een goede jongvee opfok. De Friesian 
Polder biedt een uitstekend ligcomfort 
voor uw jongvee. Bovendien biedt het 
matras een belangrijk basiscomfort voor 
uw melkvee.  

Meer dan 20 jaar ervaring

Onze nieuwe koematrassen zijn het 
resultaat van 20 jaar ervaring in het 
huisvesten van melkkoeien. Op basis 
van deze ervaring en in samenwerking 
met toonaangevende melkveehouders 
heeft Cowhouse nieuwe matrassen 
ontwikkeld die het welzijn van uw 
melkkoeien naar een hoger niveau 
tillen. De matrassen zijn ontwikkeld op 
basis van de behoeften van de koe. 

Egale topcover
Duurzaam, zorgt voor een 

droog bed

Topfoam 4.0 cm
Zorgt voor zachtheid
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