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Boxar som både du och dina hästar trivs med.

Stall MINI

18°

10 500 mm

6 
25

0 
m

m

2 
76

0 
m

m

Total yttermått 6 250 mm

Det lilla stallet för dig som har 2-5 hästar. Det är många som bara 
har behov av ett litet stall för man vill ha sina hästar hemma. Vi 
har fått förfrågan många gånger och därför designade vi Stall Mini, 
perfekt för dig som har 2-5 hästar. Stall Mini har förutom boxar en 
sadelkammare med låsbar dörr och ett foderutrymme. Eftersom vi 
vet att alla har en egen önskan om hur stallet ska planeras ger vi er 
möjlighet att i hög grad påverka hur just ert stall ska se ut. Därför 
har vi sett till att det finns många tillval.

Stall MINI
Standardutförandet är enligt brittisk design med öppen lösning på fram-
sidan, storleken på stallet är 10x6 meter med 2 boxar som är 3x3 meter 
med väggar som är 2,25 meter med eller utan galler. Det finns också en 
sadelkammare på 2x3 meter med låsbar dörr och ett foderutrymme utan 
frontsektion, på 2x3 meter. Boxarna kan också fås i 3x3,5 meter och 3x4 
meter. Stallgången är 3 meter djup. Vi har valt att lägga boxar och andra 
utrymmen längsmed bakväggen och får då en luftig stallgång på nära 30 m2  
i standardutförandet. Invändig takhöjd är 2,76 meter. Alla våra stall bygger på 
moduler och är därför lätta att montera vare sig det är du själv som ska göra 
det eller har hjälp av hantverkare. Monteringsanvisningar finns naturligtvis. 

MATERIALBESKRIVNING
– Materialbeskrivning
– Allt obehandlat trämaterial C24 klassificerat.
– Godkänt ventilation enligt Länsstyrelsen – förhöjd ventilerad nock.
– Sadeltak med bärande träreglar och läkt, komplett med TP 20 takplåt 

inkl. kondensshydd samt förhöjd ventilerad nockplåt.
– Väggfyllning av obehandlad, hyvlad spåntad granplank 43x135 mm,  

alt. 32 mm spåntad plastplank.
– Isolerad sadelkammardörr Bredd 1,0 meter Hjöd 2,1 meter.
– Yttre bärande stolpar 60x60x2 mm.
– Mittre bärande stolpar 70x70x3 mm.
– U-profiler 40X50X40X3 mm.
– Boxinredning med rör- eller rutnätsgaller.
– Skjutdörr med öppningsbart galler.

Garanti enligt konsumentköplagen.

TILLVAL
– Stall 1,3x2,3 meter eller  

par-dörr 2,5x2,3 meter med 
eller utan hästdelning.

–  Öppningsbara stålfönster  
raka eller välvda med 
dubbelglas & galler.

–  Ljusinsläpp i tak med 
kondensskydd.

Samla allt i ett komplett stall Mini


