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Stallinredning Safe
Materialbeskrivning Vägg och Frontsystem
– Varmgalvaniserat stål till ramar och profiler.
– Öppningsbart galler i skjutdörr (standard).
– Justerbara dörr-styrningar med nylonhjul.
– Gallrets övre balk KKR 50x50x2 mm. 
– Gallrets undre U-profil 40x50x40x3 mm.
– Golv U-profil 40x50x40x3 mm.
– Tråddiameter 5 mm.
– Fria öppningar.
– Dörrupphängning med 2 styck lagervagnar med vardera 4 styck rullager,  
 hängande i c-skena L=2390 mm T=2,5 mm.
– Säkerhetslås med fallbygel. 
– Fyllningar:
 - Gran, obehandlad släthyvlad spontad T=43 mm x 135 mm. 
 - Plastplank av återvunnen plast T=32 mm x 138 mm. 
 - Övriga träslag på begäran.

Modulanpassade galler finns som standard i bredderna:
B1000 mm x H880 mm
B750 mm x H880 mm
B500 mm x H880 mm
B880 mm x H1000 mm
B880 mm x H750 mm
B880 mm x H500 mm

Garanti enligt konsumentköplagen.

Mellanvägg med galler: 
Längd 3 meter, 3,5 meter 
och 4,0 meter som standard.
Fyllningsplank L 1,29–1,3 
meter.

Mellanvägg heltäckt:  
Längd 3 meter, 3,5 meter
och 4,0 meter som standard.
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Bredd front från 2,45 meter till 4,25 meter.

Dörr som styrs tyst 
på plasthjul som 
lätt kan justeras 
från ovansidan.

Dörrupphängning 
med 2 styck lager-
vagnar.

Säkerhetslås med 
fallbygel.

Dagöppning B1,2 meter 
H2,18 –2,20 meter.

Båda gallren i dörren kan 
skjutas på valfritt håll och 
ställas i öppet/låst läge. 
Skjutdörren har samma 
kraftiga virke som övriga 
boxväggar.
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1,30 meter

Tänk på att öppning mellan ovankant på inredning och upp 
till innertak eller balk skall vara antingen mindre än <150 mm 
eller större än >450 mm.

Boxar som både du och dina hästar trivs med

Tät fyllnadshöjd  
1,3 meter som standard.


