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Trygga i Bruksbalkens stall med skjutbart nät i fronten samt ekfyllning

Trygga
Bruksbalkens standardinredning kallar vi Trygga. Här har vi kombinerat säkerhet med många finesser.
Tryggas boxfronter och boxmellanväggar kan beställas i valfri längd mellan 2700 mm – 4000 mm. I våra egna
stall anpassar vi inredningen efter önskad boxstorlek. Dessa mått blir våra standard. Mellanvägg är 3 meter och
fronter är 3, 3,5 eller 4 meter. Totalhöjden är 2200 mm med en träunderdel på 1200 mm och en rutnätshöjd på
1000 mm. Trygga har som standard skjutdörr. Skjutdörren
finns även i ponnyutförande. Som tillval kan boxfronten
beställas med gångjärn som gör hela sektionen
öppningsbar. Vi kan även erbjuda utdragbara mellanväggar
och Trygga med slagdörr. Fyllningen är som standard 42
mm gran kvalitet C 18. Det går även bra att beställa fyllning
med gran, ek, eller plastplank. Ett annat tillbehör som
efterfrågas ibland är vippkrubbor. För att skapa en lugnare
miljö mellan boxarna är rutnätlängden som standard 2200
mm i boxmellanväggen. Resterande del har träutfyllnad.
Det är möjligt att göra mellanväggarna hela, dvs. utan nät
där behov finns.

Trygga med granfyllning målad med linoljefärg samt skjutbart nät i
fronten
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Trygga – ponnyutförande. Fyllning granplank.

Trygga i Bruksbalkens travstall

Trygga med plastplank på Klagshmans Ridklubb. Här har man valt utdragbara mellanväggar och vändbar krubba.
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Trygga med plastplank på Örestads Ridklubb. Här har man valt helt öppningsbara fronter samt
vippkrubba.

Basmodellen på Trygga är helsvetsad med skjutdörr och har 42 mm granfyllning. Skjutdörren öppnas med en
stång som gör det enkelt att öppna dörren både utanför och inuti boxen.
Populära tillägg är skjutlucka i fronten, vippkrubba samt plastplank.
Skjutluckan i fronten är populär på Trygga. Denna lucka sitter i den fasta fronten dvs. ej i dörren. Detta gör att:




Täckeshängaren kan sättas på boxdörren utan risk för att hästen ska fastna eller bita sönder täcket.
Skötaren enkelt kan nå foderkrubba och vattenkopp från gången.
Storleken på öppningen blir ca 20 cm bredare än om den suttit i dörren och därmed säkrare för hästen

Exempel på referensobjekt för Bruksbalkens rutnätsinredning Trygga
Ängelholms Ridklubb , Höja, 36 boxar, levererat 2008 (stall + stallinredning)
Gislaveds ridklubb GARK, 24 boxar , levererat 2009 (stall + stallinredning)
Vaggerydstravet, Vaggeryd , 17 boxar, levererat 2010 (stall + stallinredning)
Roo Gård, Norrtälje, 10+10 boxar, levererat 2011, 2014 (stall + stallinredning)
Örestads Ridklubb, Malmö , 15 boxar levererat 2015 (stallinredning)
Klagshamns Ridklubb Malmö, 48 boxar levererat 2015 (stallinredning)
Grästorps Ridklubb, 12 boxar, levererat 2015 (stall + stallinredning)
Bollebygds Ridklubb 10 boxar, levererat 2016 (stall + stallinredning)
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Standardmått boxar med skjutbart nät
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