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Stabil 8x5 m med frontsektion 3 m
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m

Stabil 15x5 m med frontsektion 9 m

Stabil 9x3 m med frontsektion 4 m

Idag väljer fler och fler att ha sina hästar på lösdrift, ett mer naturligt sätt utifrån hästens
behov. Forskning visar att hästar som går på lösdrift är friskare och mer harmoniska.
Det ultimata är om du kan skapa din lösdrift på en plats där dina hästar både har tillgång
till äng och skog.
Stabil Granplank
Uteboxens storsäljare när det gäller vindskydd. Går att få med 3 meters eller
5 meters djup, längden bestämmer du. Är du ute efter liggstall för lösdrift
rekommenderar vi 5 meters djup med en tät frontsektion.
Materialbeskrivning
– Allt obehandlat trämaterial C24 klassificerat.
– Varmgalvaniserade stolpar 60x60x2 mm.
– U-profiler 40x50x40x3 mm
– 43 mm spåntad granplank i väggar, stående.
– Självbärande tak med kondensskydd med 90 cm.
– Takutstick 90 cm på framsidan och 35 cm på baksidan.
– Höjd innermått fram 2,8 m och bak 2,5 m.
– Ventilationsöppning mot tak i bakväggen.
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Vindskydd Liggstall
Liggstall
Vindskydd
Stallinredning
Safe
Stabil Plastplank
Det underhållsfria alternativet. Finns i endast i djup 3 meter och kan fås
i längdmoduler om 3 meter; 3x3 m, 3x6 m, 3x9m 3x12m, 3x15 m.
Längden bestämmer du så länge det är i 3-meters moduler.
Materialbeskrivning
– Varmgalvaniserade u-profiler 40x40x40x3 mm
– 32 mm spåntad plastplank i väggar, liggande.
– Självbärande tak med kondensskydd med 90 cm takutstick på framsidan
och 35 cm på baksidan.
– Höjd innermått fram 2,8 m och bak 2,5 m.
– Ventilationsöppning mot tak i bakvägg.

Basic
Det här är vårt enklaste vindskydd, byggt i tryckimpregnerat virke med
Bitumen Onduline tak med kondensskydd. Startboxen är 4x3 meter och påbyggnadsboxen är 4x3 meter. Den här modellen rekommenderar vi till er som endast
vill ha ett enklare skydd för vind och regn.
Storlek på basmodulen 12 m2, 3x4 meter. Påbyggnadsmodulen är 12 m2,
3x4 meter.
Materialbeskrivning
– Väggar och hörnstolpar av tryckimpregnerad tall.
– Ventilationsöppning bak går att få genom justering av plank.
– Tak av Bitumen Onduline med kondensskydd monterat på reglar.
– Höjd innermått fram 2,8 m och bak 2,5 m.
Vindskydden monteras på plintar, marksyll eller betongplatta (ingår ej).
Garanti enligt konsumentköplagen.
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