
EQ ABSORBER WODYEQ ABSORBER WODY

NOWOŚĆ NA RYNKU POLSKIM!NOWOŚĆ NA RYNKU POLSKIM!  

Dane rejestrowe Firmy:     LEMAN NIERUCHOMOŚCI FINANSE Ryszard Leman EQUI PROJEKT
ul. F. Chopina 8/4 20-026 Lublin Tel.  603 505 516

NIP 7121649246 E-mail: equiprojekt@equiprojekt.pl
Strona internetowa: www.equiprojekt.pl

http://www.equiprojekt.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=kpDGZjpUHpw


EQUI PROJEKT wprowadza nową jakość w utrzymywaniu placów do jazdy konnej.

EQ ABSORBER WODY jest najnowszym dostępnym w naszej firmie unikatowym dodatkiem 

do podłoży. Stosowany z powodzeniem od lat w Europie Zachodniej i Ameryce, pomaga utrzymywać 

wilgotność placów przeznaczonych do jazdy konnej przez dłuższy czas. Dodatek ten poprawia walory 

użytkowe podłoża jednocześnie oszczędzając czas, wodę oraz koszty jego bieżącej pielęgnacji.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTUWŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

EQ ABSORBER WODY jest unikatowym produktem utrzymującym wilgotność podłoża od spodu. 

Po nawodnieniu lub opadach deszczu magazynuje wodę, którą oddaje, gdy podłoże staje się suche. 

Ponadto pomaga ograniczyć powstawanie kurzu. Dodatkowo uelastycznia podłoże, tworząc strukturę 

odpowiednią dla pracy koni – nie tylko sportowych. Jest to zarazem produkt ekologiczny i bezpieczny dla 

ludzi oraz zwierząt. Zaletą jest również sama jego forma, która komponuje się z podłożem. 

Kup raz – użytkuj przez lata! 100% żywotność produktu wynosi co najmniej 5 lat!

1. Magazyn wody:

➢ utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności podłoża,

➢ redukuje koszty związane ze zużyciem wody (nawet do 50%), energii elektrycznej oraz naszego 
czasu.

2. Filtr kurzu:

➢ redukuje powstawanie pyłów,

➢ utrzymuje i wiąże kurz w podłożu,

➢ ogranicza unoszenie się pyłów wskutek użytkowania podłoża.

3. Elastyczność podłoża:

➢ odpowiednia struktura - podłoże pracuje razem z nogami konia, umożliwiając bezpieczną pracę 
stawów i ścięgien konia, a także prawidłowe funkcjonowanie krwiobiegu poprzez prawidłowy 
nacisk kopyta na podłoże,

➢ minimalizuje ryzyko ślizgania się nóg koni,

➢ redukuje ślady pozostawione przez kopyta koni.
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4. Jakość:

➢ wydajność – potrzebna jest jego stosunkowo niewielka ilość (ilość potrzebna na 1 000 m² placu 
potrafi zmagazynować nawet  12 000 – 20 000 litrów wody!,

➢ oszczędność – pozwala zredukować zarówno czas, jak i pozostałe koszty związane z utrzymaniem 
placu,

➢ natychmiastowe działanie,

➢ można go łączyć z większością innych dodatków do podłoży – np. z fizeliną czy innymi dodatkami 
geotekstylnymi,

➢ odporność na pory roku, temperaturę i pogodę,

➢ uniwersalność użycia – nadaje się zarówno na place zewnętrzne, jak i wewnętrzne,

➢ po zmieszaniu z podłożem nie wymaga dodatkowych nakładów/dodatkowej pielęgnacji, 
struktura jest jednolita, ma postać granulatu, po nawodnieniu - żelu, który komponuje się 
z podłożem,

➢ długa żywotność produktu (aktywny w podłożu co najmniej 5 lat, po 10 latach ulega 
biodegradacji).

5. Ekologia:

➢ bezpieczny dla ludzi,

➢ bezpieczny dla koni,

➢ neutralne pH,

➢ rozkłada się na azot, dwutlenek węgla i wodę bez odpadów toksycznych,
➢ posiada atest PZH.

ZASTOSOWANIE PRODUKTUZASTOSOWANIE PRODUKTU

EQ ABSORBER WODY jest innowacyjnym dodatkiem do podłoży w postaci proszku/granulatu. 

Produkt ten rozsypujemy na suchy piasek równomiernie metodą rzutową. Na każde 100m² placu potrzebne 

jest jedynie ok. 4,5 kg produktu. Po rozsypaniu wystarczy zmieszać produkt z piaskiem np. za pomocą 

glebogryzarki, a następnie nawodnić plac.

UWAGA! 

Produkt rozsypujemy gdy podłoże jest suche, nie pada deszcz i podłoże nie jest wilgotne. 
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GWARANCJA JAKOŚCI!GWARANCJA JAKOŚCI!

Polecamy Państwu produkt sprawdzony, którego jakość możemy zagwarantować opinią 

zadowolonych właścicieli ośrodków koni oraz jeźdźców. EQ ABSORBER WODY znany i stosowany od lat

za granicą, został też sprawdzony między innymi w naszym Ośrodku Jeździeckim - Stajni Gros. 

Użytkownicy naszych placów zauważyli poprawę w jakości jazdy, zarówno podczas treningów skokowych 

jak i ujeżdżeniowych.

DOSTĘPNY OD ZARAZ!DOSTĘPNY OD ZARAZ!

Jeśli poszukujecie Państwo praktycznego rozwiązania dla problemów podłoży, zwłaszcza 

w trwającym właśnie sezonie letnim, nasz produkt jest już dostępny za stosunkowo niski koszt. Jest to 

inwestycja warta swojej ceny, która zwróci się w jakości podłoża oraz zadowoleniu koni oraz ich właścicieli.

PRZELICZ: na 100 m² placu potrzebujesz ok. 4,5 kg produktu.

ZOBACZ FILM: ZOBACZ FILM: https://www.youtube.com/watch?v=kpDGZjpUHpw
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PROMOCJA!PROMOCJA!

Do końca lipca oferujemy Państwu produkt w promocyjnej cenie z rabatem oraz wysyłką GRATIS!

EQ ABSORBER WODY dostępny jest w opakowaniach 5kg, 10 kg, 20 kg. 

Minimalna ilość zamówienia wynosi 5 kg.

POZNAJ NASPOZNAJ NAS

EQUI PROJEKT  to marka należąca do firmy LEMAN Nieruchomości Finanse.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie planowania, budowy oraz wyposażania

obiektów jeździeckich. Jesteśmy specjalistami w zakresie znajomości zagadnień prawnych 

i administracyjnych związanych z nieruchomościami, dlatego skutecznie załatwiamy konieczne

przy budowie formalności. 

Nasz Zespół to ponad 50 profesjonalistów realizujących projekty związane z branżą jeździecką od

kilku lat. Współpracujemy z Producentami najbardziej ekskluzywnych rozwiązań, z których

korzystają także najbardziej utytułowani zawodnicy różnych dyscyplin.

Fachowość, solidność, terminowość i wysoka jakość świadczonych przez nas usług to podstawy

naszej pracy. 

EQUI PROJEKT to gwarancja jakości uwarunkowana wieloletnim doświadczeniem oraz

współpracą z profesjonalistami w dziedzinie jeździectwa oraz nieruchomości. 

Prowadzenie własnego sportowego obiektu jeździeckiego umożliwia nam dzielenie się z naszymi

Klientami cennymi i praktycznymi uwagami wynikającymi z codziennej pracy z końmi oraz ich

właścicielami. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Jesteśmy przekonani, że razem zrealizujemy Państwa plany.
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KONTAKT:KONTAKT:

EQUI PROJEKTEQUI PROJEKT

ul. Chopina 8/4,ul. Chopina 8/4,

20-026 Lublin20-026 Lublin

EQ ABSORBER WODY POZOSTAŁE PRODUKTY

 – INFORMACJE O PRODUKCIE

Telefon: +48 603 505 516 Telefon: +48 601 959 840 

E-mail: equiprojekt@equiprojekt.pl E-mal: biuro@equiprojekt.pl

www.equiprojekt.pl

POLECAMYPOLECAMY

POZNAJ CAŁĄ NASZĄ OFERTĘ:

http://www.equiprojekt.pl/

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
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