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Bruksbalken var först med rutnät i Sverige. Rutnätet har en storlek på 50 x 50 mm och 5 mm
trådtjocklek. Rutnätet är testat med simulerad hästspark hos SLU, Alnarp. Vi använder oss av
kvalitetsprodukter i vår inredning från kända leverantörer. Nätet kommer från Troax – världsledande
på nätväggar. Till våra dörrar använder vi Hendersons rullar. Detta gör att vi kan behålla 42 mm
tjocklek som utfyllnad även i skjutdörren utan att den känns tung att öppna och stänga.
Bruksbalken har 5 olika modeller av stallinredning med Rutnät:
Trygga, Ruter Knekt, Ruter Dam, Ruter Kung och Ruter Ess. Läs mer på
https://www.bruksbalken.se/haststall/stallinredningar/

Trygga
Bruksbalkens standardinredning kallar vi Trygga.
Här har vi kombinerat säkerhet med många
finesser.
Träunderdel på 1200 mm och en rutnätshöjd på
1000 mm. Trygga har som standard skjutdörr.
Fyllningen är som standard 42 mm gran
kvalitet C 18. Det går även bra att beställa fyllning
med 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 alternativt med en
nätsektion på 1x1 meter.

Trygga med plastplank
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Trygga med skjutbart nät samt granfyllning
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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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