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Svensktillverkad 
stallinredning
Alla våra boxar tillverkas i våra egna lokaler i Rydsnäs

Vi tillverkar alla våra boxar från grunden i våra egna 
lokaler i Rydsnäs. Det innebär att vi vet exakt hur de 
är konstruerade och vi kan garantera att kvaliteten 
är mycket hög. Vår stora kunskap om produkterna 
och vår mångåriga erfarenhet gör att vi kan ge dig bra 
råd och support både när det gäller montering och 
skötsel.

Det är viktig för oss att leverera produkter som 
håller hög kvalitet. När du väljer ett stall från oss 

på Ydre-Grinden ska du veta att det håller i många, 
många år. 

För att vardagen ska fungera för dig och dina djur, 
så krävs det att din stallinredning håller för tuffa 
tag och omild behandling. För oss handlar det om 
yrkesstolthet. Vi vet att vi håller vad vi lovar när det 
gäller kvalitet. Svensktillverkad stallinredning från 
Ydre-Grinden tål tuffa tag - det kan vi garantera!
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Materialspecifikation Ydreboxen

YDREBOXEN 

Ydreboxens inbyggda justerbarhet gör den enkel att mon-
tera. Den stora flexibiliteten är framför allt guld värd i ett 
gammalt stall, där befintliga mått och vinklar ofta tvingar 
fram speciallösningar.

Du kan göra en mängd olika tillval för att skapa just den 
känslan som du är ute  efter i ditt stall. Vi har gott om prak-

tiska lösningar som skapar en bättre arbetsmiljö  
och högre trivsel för både människor och hästar. Vi har till 
exempel satsat speciellt på att få våra boxar så tysta som 
möjligt.

Med Ydreboxen har du alla förutsättningar för att skapa 
ditt drömstall - ett stall att  längta hem till helt enkelt.

YDREBOXEN

95 mm justerbarhet

Hög kvalitet, flexibelt och prisvärt. Vi vet hur vardagen i ett stall fungerar - både utrustning och inred-
ning utsätts stundtals för ganska tuff behandling. Därför har vi sett till att alla detaljer och tillbehör till 
Ydreboxen uppfyller våra hårt ställda krav på kvalitet och funktion. 

Boxhöjd     2 260 mm
Plankhöjd i front/mellanvägg  1 365 mm
Dörröppning    1 350 mm

Fronter och mellanväggar på lager

Front     2 965 – 3 060 mm
Front     3 440 – 3 535 mm
Mellanvägg    1 015 – 1 110 mm
Mellanvägg    2 915 – 3 010 mm
Mellanvägg    3 485 – 3 580 mm

• Profilsystem med 3 mm C-profil vid 32 mm plankfyllnad,  
  alternativt U-profil 3 mm vid 42 mm granfyllnad.

• Gallerrör ø25 mm, 70 mm mellan rören. Sträckgräns 235.

• Liggande gallerrör ø34 mm. Galleravstånd 19.7, 19.7, 19.7  
 och 16.3 (fyra öppningar).  
• Boxstolpar 50x50x3 mm.

• Övriga stolpar 80x80x4 alt.   
 100x100x4 mm

• Hyvlat, fasat och spontat gran-/ 
 ekplank 42/32 mm fasad, spontad  
 plast 32 mm.
• Varmgalvaniserat.
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Seminstation som valt Ydreboxen med liggande galler och skjutdörr med tillvalet horisontell planka. Utfyllnad med Gova grå plastplank.

Front med liggande galler. Tillval för horisontell planka på front och dörr. Plastplank Gova grå.

YDREBOXEN

Inspireras av fler 

kombinationer på 

ydre-grinden.se
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 Ydreboxen med tillvalet horisontell planka och svängbar krubba. Plankfyllning av ek.

Två stora gruppboxar som enkelt görs om till fyra boxar då slagdörrarna redan är på plats. Fronter och dörrar utan galler. Delvis galler mellan box-
arna och mellanvägg med galler mot stallgång. Här har kunden valt att lacka granplanket. Vid längder över 3,5 m rekommenderar vi att man delar 
mellanväggen och placerar en stabiliseringsstolpe mellan golv och tak enligt bild.

Hängrullar med hög kvalitet, 
kullagrade och har en infäst-
ning som medger justeringar 
i både höjd och djupled. 
Dörren öppnas enkelt med en 
hand med det fjäderbelastade 
gummidämpade rörlåset. 

Front med skjutdörr
Slagdörrens praktiska boxlås 
är enkelt att öppna från både 
in- och utsida. Gångjärnen 
medger justering av dörr i 
både höjd och sidled.

Front med slagdörr

YDREBOXEN

Boxlås infällt i slagdörr
Boxlås infällt i slagdörr 
som är enkel att öppna 
från både in- och utsida. 
inkl.Två självborrande 
skruvar. Anpassad för 42 
mm plank. Finns även för 
32 mm.

 8



PONNYDÖRRAR

MATERIALVAL

Ponnydörrmodell, finns både som slag- 
eller skjutdörr. 

Ponny/ridhästmodell, finns både som slag- 
eller skjutdörr. Med den här modellen av dörr kan 
du antingen ha en ponny eller häst i boxen.

Tvådelad slagdörr.

YDREBOXEN

Granplank
Ett ljusare träslag som 
mörknar efter hand, 
ska behandlas med olja, 
lasyr eller målarfärg.

Ett lite exklusivare alternativ till granplank 
där du får ett vackert ådrat, hårt och starkt 
material. Kan med fördel behandlas.

Ekplank
Återvunnen plast som ej är tugg och bitvänligt för 
hästen, underhållsfritt och hygieniskt, färgskiftningar 
kan förekomma. Finns i grått som lagerkulör, begär 
offert för övriga kulörer (Svart och rödbrun).

Plastplank

DekorationsspårObehandlat

Psst! Komplettera 
boxen med vikbar 

eller svängbar 
krubba.

Underhålls-
fritt
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VAL AV FRONT

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Front med liggande galler. I samtliga modeller kan tillval göras 
på horisontell planka.

Front med foderöppning. Front utan foderöppning.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan gallerFront utan galler.

15151515

15151515

Skjutdörr med  
öppningsbart galler.

Slagdörr 2-delad med galler.

Skjutdörr utan galler.

Slagdörr låg modell.

Skjutdörr för ponny/häst.
Tillverkas också som slagdörr.

Gallerdel för montering
över låg boxdörr.

Skjutdörr för ponny.
Tillverkas också som 
slagdörr.

15151515

Skjutdörr med fast 
liggande galler.

Skjutdörr med liggande 
öppningsbart galler.

Slagdörr med  öppningsbart 
galler.

Slagdörr utan galler.

Horisontell planka kan tilläm-
pas på de flesta modeller.

VAL AV BOXDÖRR

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

LEVERANTÖR 

TILL SVENSKA 
GÅRDAR 

SEDAN 1944

LEVERANTÖR 

TILL SVENSKA 
GÅRDAR 

SEDAN 1944

YDREBOXEN
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Svängbar mellanvägg. ”Skarvad mellanvägg” med stolpe golv - tak i 
mitten för bästa stabilitet vid längre mått.

Kontaktgaller i murad vägg. Bredd 1 970 
mm, höjd 600/680 mm.

VAL AV MELLANVÄGG

Utöver grundutförandet med galler 
av stående Ø25 mm finns dessutom 
i standardsortimentet: Heltäckt box-
vägg, kontaktgaller med delvis täckt 
boxvägg, boxvägg med galler av lig-
gande rör Ø34 mm. För de kunder som 
murar upp boxväggar finns möjlighet 
att beställa endast galleröverdel i både 
rak och välvd modell.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Kontaktgaller för ex. murad vägg. Mått: 
bredd 1 038 mm, höjd 800/900 mm.

Boxvägg med stående galler.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg med kontaktgaller, liggande rör 
(gallret finns i tre storlekar: 1, 1,5, 2 meter).

Boxvägg tät - hög.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret finns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla-
cering över befintlig vägg. To-
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över befintlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret finns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

front med liggande galler

front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

front utan galler

YDRE-BOXEN – fRONTER

YDRE-BOXEN, YDRE mAGNIfIk  – BOXväGGAR

Boxgaller stående/liggande rör, för 
placering över befintlig vägg. Totalhöjd: 
935 mm.

14

front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret finns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla-
cering över befintlig vägg. To-
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över befintlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret finns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

front med liggande galler

front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

front utan galler

YDRE-BOXEN – fRONTER

YDRE-BOXEN, YDRE mAGNIfIk  – BOXväGGAR

Boxvägg med liggande galler.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg med kontaktgaller
(gallret finns i tre storlekar: 1, 1,5, 2 meter).

Kontaktgaller för ex. murad vägg. 
Bredd 1 970 mm, höjd 600/680 mm.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg tät - låg. Höjden anpassas 
beroende på vilken plank-längd som 
används.

Boxvägg med bågformad tät del  
ca 1500 mm. 

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

I samtliga modeller kan tillval göras 
på horisontell planka.

YDREBOXEN
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Materialspecifikation Ydre Magnifik

Boxhöjd hög modell
Mått till överkant toppklot 2 380 mm,  raka överdelen på front och 
mellanvägg 2 210 mm. Höjd överkant toppklot ca 2 600 mm vid modell 
skjutdörr.

Boxhöjd låg modell
Mått till överkant raka överdelen på front 2 210 mm, mått överkant 
dörr 1 410 mm. 

Justerbarheten 95+95 mm kan endast fås på låga fronter från 3 030 mm 
och uppåt. För fronter under 3 030 mm ange fritt mått mellan stolpar. 
OBS! Minsta mått för låg modell är 2 750 mm. 

Plankhöjd i front/mellanvägg 1 307 mm.
Dörröppning 1 230 mm.

• Profilsystem med 3 mm C-profil vid 32 mm plankfyllnad, 
 alt. U-profil 3 mm vid 42 mm granfyllnad.
• Överliggare: Rör Ø48x3,25 mm.
• Gallerrör Ø25 mm, avstånd 70 mm mellan rören, sträckgräns 235.
• Dörrstolpar 70x70x4 mm.
• Boxhörnstolpe 70x70x4 mm,  
 alt. 50x50x3 mm.
• Övriga stolpar 80x80x4 mm  
 alt. 100x100x4 mm.
• Hyvlat, fasat och spontat gran-/ 
 ekplank 42/32 mm fasad spontad    
 plast 32 mm.
• Varmgalvaniserat.

YDRE MAGNIFIK
Med Ydre Magnifik får du ett högkvalitativt och praktiskt 
stall som dessutom är riktigt snyggt. Det finns många olika 
modeller, välj mellan; låg, låg rak, ponny, hög med mitt- eller 
sidoplacerad slagdörr alt. skjutdörr. Slagdörren kan antingen 
vara med fällbart öppningsbart galler eller tvådelad. 
På fronter, dörrar och mellanväggar kan man välja om 

gallret ska vara stående eller liggande. Horistontell planka 
överst levereras som standard.  
Boxen monteras smidigt i både befintliga och nybyggda stall 

genom den inbyggda ställbarheten - från 95 mm upp till 190 
mm - beroende på vilken front du väljer.

Luftig och stilren känsla. Ydre Magnifik är det självklara valet för dig som söker det där lilla extra. Precis som 
Ydreboxen genomsyras den av vår höga kvalitet, men här har vi fokuserat ännu mer på design och materialval.

YDRE MAGNIFIK

Ställbar från 95 mm till 190 mm
 12 12



Låg modell med utfyllnad av laserat granplank.

Boxfront duo med liggande galler och tvådelad slagdörr. Utfyllnad med laserat granplank.

Inspireras av fler 

kombinationer på 

ydre-grinden.se

YDRE MAGNIFIK

Ställbar från 95 mm till 190 mm

Magnifik skjutdörr med fällbart galler. Svängbar 
krubba. Gova svart plastplank.
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Hög modell enkel med skjutdörr, fällbart galler i skjutdörren. Tillval vikbar 
krubba. Svart Gova plastplank.

Hög modell med tvådelad slagdörr. Den övre halvan låser i den undre med ett gummidämpande rörlås. Svartlaserat ekplank.

Ydre Magnifik låg. Laserat granplank.

Ponnyanpassad skjutdörr. Plastplank Gova svart.

YDRE MAGNIFIK
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TILLVAL

Pulverlackering
Inredningen kan beställas 
pulverlackerad i alla RAL-färger. 
Den är då primad på obehandlat 
stål och därefter pulverlackerad. 
Observera att det ej är ett fullgott 
rostskydd utan bättringsmålning 
måste ske kontinuerligt. 

OBS! Ingen garanti lämnas på 
pulverlackering.

Kryssplank
Till ekplank kan vi erbjuda 
kryssplank till fronter. Dessa leve-
reras i en standardlängd där man 
får kapa i montaget till rätt längder 
eftersom fronterna är justerbara. 

Dekorationsspår
Dekorationsspår kan vi erbjuda 
i ekplank till fronter och/eller 
dörrar.

MATERIALVAL

YDRE MAGNIFIK

Psst! Komplettera 
boxen med vikbar 

eller svängbar 
krubba.

Granplank
Ett ljusare träslag som 
mörknar efter hand, 
ska behandlas med olja, 
lasyr eller målarfärg.

Ett lite exklusivare alternativ till granplank 
där du får ett vackert ådrat, hårt och starkt 
material. Planket bör oljas. 

Ekplank
Återvunnen plast som ej är tugg och bitvänligt för 
hästen, underhållsfritt och hygieniskt, färgskiftningar 
kan förekomma. Finns i ljusgrått som lagerkulör, begär 
offert för övriga kulörer (Svart och rödbrun).

Plastplank

Pulverlack i valfri färg, ger en snygg finish, men kräver lite mer underhåll...

DekorationsspårObehandlat

Underhålls-
fritt
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VAL AV FRONT

Boxfront låg  finns endast som duo-modell (mittplacerad dörröppning) och är då utrustad med slagdörr.

Boxfront hög  kan beställas som duo-modell (mittplacerad dörröppning) eller som enkel modell (sidoplacerad dörr). 
Modellen finns både med slagdörr (helt och delat dörrblad) och som skjutdörr.

16

Boxfront låg. 
Minsta boxfrontsmått 2750 mm

Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER

16

Boxfront låg. 
Minsta boxfrontsmått 2750 mm

Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER

16

Boxfront låg. 
Minsta boxfrontsmått 2750 mm

Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER
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Boxfront låg. 
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Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER

16

Boxfront låg. 
Minsta boxfrontsmått 2750 mm

Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER

16

Boxfront låg. 
Minsta boxfrontsmått 2750 mm

Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER
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Boxfront låg. 
Minsta boxfrontsmått 2750 mm

Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER

16

Boxfront låg. 
Minsta boxfrontsmått 2750 mm

Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER

16

Boxfront låg. 
Minsta boxfrontsmått 2750 mm

Boxfront duo med slagdörr

Boxfront enkel med slagdörr

Boxfront enkel med skjutdörr

Boxfront låg rak

Boxfront duo med 2-delad slagdörr

Boxfront enkel med 2-delad slagdörr

Boxfront ponny

Boxfront duo liggande galler med 
2-delad slagdörr

Boxfront enkel liggande galler med 
2-delad slagdörr

Y DRE  MAGNI FIK F RONTER

Boxfront låg. Minsta boxfrontsmått 
2 750 mm.

Boxfront duo med slagdörr
öppningsbart, fällbart galler.

Boxfront enkel med slagdörr
öppningsbart, fällbart galler.

Boxfront enkel med skjutdörr
öppningsbart, fällbart galler.

Boxfront duo med tvådelad slagdörr.

Boxfront enkel med tvådelad slagdörr.

Boxfront duo med liggande galler  
med tvådelad slagdörr.

Boxfront enkel med liggande galler med  
tvådelad slagdörr.

Boxfront låg rak. Denna modell finns ej 
med ställbarhet.

Boxfront ponny. Vid beställning ange 
totalhöjd. Denna modell finns ej med 
ställbarhet.

Tips!  En stötabsorberande 
stallmatta minskar belast-
ningen på din hästs senor 
och leder. 

YDRE MAGNIFIK
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VAL AV MELLANVÄGG

YDRE MAGNIFIK

Boxvägg med stående galler.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg med kontaktgaller,
liggande rör (gallret finns i
tre storlekar: 1, 1,5, 2 meter).

Boxvägg tät - hög.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg låg - tät. Höjden anpassas beroende 
på vilken planklängd som används.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

I samtliga modeller kan tillval
göras på horisontell planka.

Boxvägg med liggande galler.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg med kontaktgaller  
(gallret finns i tre storlekar:  
1, 1,5, 2 meter).
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Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Kontaktgaller för t. ex. murad vägg.  
Bredd 1 038 mm, höjd 800/900 mm.

Kontaktgaller för t. ex. murad vägg. 
Bredd 1 970 mm, höjd 600/680 mm.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Mellanväggen levereras i grund- 
utförandet med galler av stående rör ø25 
mm, alternativt helt eller delvis tät med 
plankfyllning. Möjligheten finns även att 
få mellanväggen med liggande rör Ø34 
mm. För den som kanske murar upp sin 
mellanvägg men ändå vill att hästarna 
skall ha kontakt mellan boxarna, kan 
galleröverdel beställas i både rak och 
välvd modell.

”Skarvad” mellanvägg med stolpe golv 
- tak i mitten för bästa stabilitet vid 
längre mått.

Kontaktgaller i murad vägg. Bredd 1 970 
mm, höjd 600/800 mm.

Boxvägg med bågformad tät del  
ca 1 500 mm. 

14

front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret finns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla-
cering över befintlig vägg. To-
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över befintlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret finns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

front med liggande galler

front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

front utan galler

YDRE-BOXEN – fRONTER

YDRE-BOXEN, YDRE mAGNIfIk  – BOXväGGAR

Boxgaller stående/liggande rör, för 
placering över befintlig vägg. Totalhöjd: 
935 mm.

14

front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret finns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla-
cering över befintlig vägg. To-
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över befintlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret finns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

front med liggande galler

front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

front utan galler

YDRE-BOXEN – fRONTER

YDRE-BOXEN, YDRE mAGNIfIk  – BOXväGGAR

Låg mellanvägg rak med galler.
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Materialspecifikation Safir

Boxhöjd hög modell
Mått till överkant toppklot ca 2 500 mm. Raka överdelen  
på front och mellanvägg 2 210 mm.

Boxhöjd låg modell
Mått till överkant raka överdelen på front 2 210 mm, mått 
överkant dörr lägsta punkten 1 500 mm.

Plankhöjd i front/mellanvägg 1 307 mm.
Dörröppning 1 230 mm.

• Profilsystem med 3 mm C-profil vid 32 mm plankfyllnad, alt.   
  U-profil 3 mm vid 42 mm granfyllnad.

• Överliggare: Rör Ø48x3,25 mm.

• Gallerrör Ø25 mm, avstånd 70 mm mellan rören, sträckgräns 235.

• Dörrstolpar 70x70x4 mm.

• Boxhörnstolpe 70x70x4 mm alt. 50x50x3 mm.

• Övriga stolpar 80x80x4 alt. 100x100x4 mm.
• Hyvlat, fasat och spontat gran-/  
 ekplank 42/32 mm fasad och 
 spontad plast 32 mm.

• Varmgalvaniserat.

YDRE SAFIR
Är du ute efter en lite mer exklusiv känsla i ditt stall - ja, då är 
Ydre Safir det självklara valet för dig.
Överkant dörr på den låga fronten är 1 500 mm. Vilket är 

högre än Ydre Magnifik men fortfarande en öppen och luftig 
box. Den höga modellen har en annan form och dörren har ett 
praktiskt sidhängt galler istället för Ydre Magnifiks fällbara. 

Horistontell planka överst levereras som standard.   
Båda modellerna har samma höga justerbarhet som våra 

övriga boxar och som tillval finns pulverlackerat profilsystem 
samt kryssplank, som ytterligare förstärker den exklusiva 
framtoningen.

YDRE SAFIR

Hög kvalité, flexibelt och elegant. Din häst förtjänar det bästa. Därför har vi tagit fram Ydre Safir, en box 
som är lite utöver det vanliga. Boxfronten finns i två olika modeller, en hög och en låg. 

Ställbar från 95 mm till 190 mm
 18 18



Låg modell. Plastplank Gova rödbrun. Tät mellanvägg.

Hög och låg modell i kombination. Ekplank. Tillval, dekorationsspår i dörr och kryssplank.

YDRE SAFIR

Ställbar från 95 mm till 190 mm

Inspireras av fler 

kombinationer på 

ydre-grinden.se
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YDRE SAFIR

Inspireras av fler 

kombinationer på 

ydre-grinden.se

 20



TILLVAL

Pulverlackering
Inredningen kan beställas 
pulverlackerad i alla RAL-färger. 
Den är då primad på obehandlat 
stål och därefter pulverlackerad. 
Observera att det ej är ett fullgott 
rostskydd utan bättringsmålning 
måste ske kontinuerligt. 

OBS! Ingen garanti lämnas på 
pulverlackering. 

Kryssplank
Till ekplank kan vi erbjuda 
kryssplank till fronter. Dessa leve-
reras i en standardlängd där man 
får kapa i montaget till rätt längder 
eftersom fronterna är justerbara. 

Dekorationsspår
Dekorationsspår kan vi erbjuda 
i ekplank till fronter och/eller 
dörrar.

MATERIALVAL

Granplank
Ett ljusare träslag som 
mörknar efter hand, 
ska behandlas med olja, 
lasyr eller målarfärg.

Ett lite exklusivare alternativ till granplank 
där du får ett vackert ådrat, hårt och starkt 
material. Ekplanket bör oljas.

Ekplank
Återvunnen plast som ej är tugg och bitvänligt för hästen, 
underhållsfritt och hygieniskt, färgskiftningar kan före-
komma. Finns i ljusgrått som lagerkulör, begär offert för 
övriga kulörer (svart och rödbrun).

Plastplank

Pulverlack i valfri färg, ger en snygg finish, men kräver lite mer underhåll...

YDRE SAFIR

Psst! Komplettera 
boxen med vikbar 

eller svängbar 
krubba.

DekorationsspårObehandlat

Underhålls-
fritt
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VAL AV FRONT

TILLBEHÖR

Boxfront duo med slagdörr, öppningsbart sidohängt galler 
i dörren. Tillval kryssplank.

Boxfront låg  Finns endast som duo-modell (mittplacerad 
dörröppning) och tillverkas endast med slagdörr.

Boxfront hög  Finns endast som duo-modell 
(mittplacerad dörröppning) och tillverkas endast 
med slagdörr.

Boxfront låg med slagdörr. Tillval kryssplank.

Tips! En stötabsor-
berande stallmatta 
minskar belastningen 

på din hästs senor  
och leder. 

Aluminiumkrubba finns 
både som hörn/vägg- 
placerad. Enkel att rengöra 
tack vare bottenventil. 18 
liter.

Rostfri vattenkopp med 
pendelventil.  

BRA VAL!

YDRE SAFIR
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VAL AV MELLANVÄGG

Boxvägg med stående galler.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg med kontaktgaller,
liggande rör (gallret finns i
tre storlekar: 1, 1,5, 2 meter).

Boxvägg tät - hög.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg låg - tät. Höjden anpassas beroende 
på vilken planklängd som används.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

I samtliga modeller kan tillval
göras på horisontell planka.

Boxvägg med liggande galler.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret finns i tre storlekar:  
1, 1,5, 2 meter).

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Kontaktgaller för t. ex. murad vägg.  
Bredd 1 038 mm, höjd 800/900 mm.

Kontaktgaller för t. ex. murad vägg. 
Bredd 1 970 mm, höjd 600/680 mm.

14

Front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret �nns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. Höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla -
cering över be�ntlig vägg. To -
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över be�ntlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret �nns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

K ontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

Front med liggande galler

Front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

Front utan galler

Mellanväggen levereras i grund- 
utförandet med galler av stående rör 
ø25 mm, alternativt helt eller delvis tät 
med plankfyllning. Möjligheten finns 
även att få mellanväggen med liggande 
rör Ø34 mm. För den som kanske 
murar upp sin mellanvägg men ändå 
vill att hästarna skall ha kontakt mellan 
boxarna, kan galleröverdel beställas i 
både rak och välvd modell.

”Skarvad” mellanvägg med stolpe golv - tak  
i mitten för bästa stabilitet vid längre mått.

”Skarvad” mellanvägg med stolpe golv - tak  
i mitten för bästa stabilitet vid längre mått.

Kontaktgaller i murad vägg. Bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

14

front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret finns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla-
cering över befintlig vägg. To-
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över befintlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret finns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

front med liggande galler

front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

front utan galler

YDRE-BOXEN – fRONTER

YDRE-BOXEN, YDRE mAGNIfIk  – BOXväGGAR

Boxgaller stående/liggande rör, för placering 
över befintlig vägg. Totalhöjd: 935 mm.

14

front med foderöppning

Boxvägg med stående galler

Boxvägg med kontaktgaller, 
liggande rör (gallret finns i 
tre storlekar: 1,  1,5,  2 meter)

Plankvägg. höjden anpassas 
beroende på vilken planklängd 
som används.

Boxvägg tät

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1038 mm, 
höjd 800/900 mm.

Boxgaller stående rör, för pla-
cering över befintlig vägg. To-
talhöjd: 935 mm

Boxvägg med liggande galler

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka

Boxgaller liggande rör, för 
placering över befintlig vägg. 
Totalhöjd: 935 mm

Boxvägg med kontaktgaller 
(gallret finns i tre storlekar: 
1, 1,5,  2 meter)

kontaktgaller för ex. murad 
vägg. Mått: bredd 1970 mm, 
höjd 600/680 mm.

front med liggande galler

front utan foderöppning

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka

front utan galler

YDRE-BOXEN – fRONTER

YDRE-BOXEN, YDRE mAGNIfIk  – BOXväGGAR

Boxvägg med bågformad tät del  
ca 1 500 mm. 

YDRE SAFIR
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YDRE VINDSKYDD

Materialspecifikation Ydre vindskydd

• Höjd i framkant under regel: 3,0 m.
• Höjd i bakkant över regel: 2,75 m.
• Väggar av granplank 42 mm hyvlat spontat.  
 Som alternativ kan plastplank väljas.
• Takplåt med kondensskydd.
• Hörnstolpar 50x50x3 mm.
• Varmgalvaniserade stålprofiler.
• Ventilationsöppning med vindnät på bakväggen.
• Vindskyddet monteras på plintar, marksyll eller  
 betongplatta (ingår ej). 
• Vid montering på plint och till viss del syll, se till att  
 inga farliga mått uppstår under bottenprofilen. 

Ydre vindskydd är ett enkelt och billigt system som bygger på 
samma konstruktion och har samma höga kvalitet som våra 
uteboxar. Eftersom vindskydden finns i längdsektioner om tre 
meter och med två olika djup (3 eller 5 meter) kan du skräd-
darsy en lösning, perfekt anpassad efter dina egna och dina 
hästars behov.

Våra vindskydd är utrustade med godkänd ventilation, allt 
enligt jordbruksverkets föreskrifter.
Tänk på att lösdrift kräver större hagar än traditionell 

hästhållning. Markförstärk därför gärna runt de mest utsatta 
ställena kring vindskyddet.

Våra vindskydd har 
godkänd ventilation 
enligt jordbruksver-
kets föreskrifter.

Praktiskt & ekonomiskt.  Lösdrift blir en allt populärare form av hästhållning. Det gör att dina hästar får leva ett 
naturligt flockliv som stärker både deras fysiska och mentala hälsa. När hästarna vistas ute hela dagarna måste det 
finnas tillgång till bra vindskydd. Med Ydre vindskydd får du en ekonomiskt fördelaktig lösning som både du och 
dina hästar kommer att ha stor glädje av.

 Psst!
Trött på fruset 

vatten? Köp en 

värmebalja! 

YDRE VINDSKYDD
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VINDSKYDD MÅTT

 YTA MÅTT 

19 m2  6 150 x 3 100 mm 

28 m2 9 200 x 3 100 mm 

37 m2  12 250 x 3 100 mm 

47 m2  15 300 x 3 100 mm 

Vindskydd, djup 3 100 mm

För godkända storlekar se jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser, www.sjv.se. 

19 m2 28 m2

47 m237 m 2

46 m230 m2

76 m 261 m 2

19 m2 28 m2

47 m237 m 2

46 m230 m2

76 m 261 m 2

19 m2 28 m2

47 m237 m 2

46 m230 m2

76 m 261 m 2

19 m2 28 m2

47 m237 m 2

46 m230 m2

76 m 261 m 2

19 m2 28 m2

47 m237 m 2

46 m230 m2

76 m 261 m 2

19 m2 28 m2

47 m237 m 2

46 m230 m2

76 m 261 m 2

19 m2 28 m2

47 m237 m 2

46 m230 m2

76 m 261 m 2

Vindskydd, djup 5 000 mm

 YTA MÅTT 

30 m2  6 150 x 5 000 mm 

46 m2 9 200 x 5 000 mm 

61 m2  12 250 x 5 000 mm 

76 m2  15 300 x 5 000 mm 

YDRE VINDSKYDD
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YDRE UTEBOXAR

Materialspecifikation  Ydre uteboxar

• Väggar av spontat, hyvlat granplank 42 mm,  
 alternativt plastplank.
• Takplåt med kondensskydd.
• Hörnstolpar 50x50x3 mm.
• Stomme av U-profil 40x50x40x3 mm.
• Från/tilluft sker genom ventilationsspringor i       
   bak- och framväggar täckta med vindnät.  
• Varmgalvaniserat.

Boxar: Ydre-Boxen 42 mm granplank, alternativt plastplank.
• Alt. tät eller gallerfront.
• Skjutdörr/slagdörr öppningsbart galler.
• Alt. tät mellanvägg eller mellanvägg  med galler. 
 Höjd 2 260 mm. 
• Gallerrör Ø25 mm, avstånd 70 mm mellan rören.  
 Sträckgräns 235.
• U-profil 40x50x40x3 mm.
• Tillval stålfönster.

Enkelrad
Det här är en enkel och billig lösning när du har behov av 
att utöka boxplatserna. Modellen enkelrad kan placeras an-
tingen som fristående eller vänd mot en befintlig byggnad.
Du kan också beställa enkelrad med förlängt tak, då skapas 
automatiskt en praktiskt gång framför boxarna som med 
fördel kan användas till uppställning eller förvaring av 
redskap. 

Dubbelrad
Med dubbelrad får du riktig stallkänsla, men det är fortfa-
rande ett enkelt och billigt sätt att utöka antalet boxplatser 
när behovet finns. Boxarna är placerade mittemot varandra 
och på så vis bildas en tre meter bred stallgång under tak. 
Boxarna utrustas med fronter av modell Ydreboxen. En 
gavel förses med en dubbel skjutport och motsvarande gavel 
levereras i grundutförande som tät. 

Våra uteboxar är 

utrustade med 

ventilation enligt 

jordbruksverkets 

föreskrifter.

Stallkänsla - till en bråkdel av priset. En uteboxlösning är det perfekta alternativet för dig som inte har möjlighet 
att investera i ett fullskaligt stall. Dina hästar får en trevlig och skyddad miljö samtidigt som du får en smidig och 
lättskött lösning utan att det behöver kosta skjortan. 

YDRE UTEBOXAR
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Finns i boxstorlekarna 3x3 m, 
3x3,5 m, 3,5x3,0 m och 3,5x3,5 m.

Välj mellan 
• Täta eller delvis täta fronter.
• Skjutdörr, slagdörr eller  
 tvådelad slagdörr med V-galler.
• Täta alt. gallermellanväggar.  
 Uteboxen går även att  
 komplettera med öppningsbara  
 stålfönster. 

ENKELRAD MED GÅNG

Tips! Till Ydre uteboxar 
passar stålfönstret Basic bra, 
Kolla in det och våra andra 
fönster på ydre-grinden.se.

Finns i boxstorlekarna 3x3 m, 3x3,5 m, 
3,5x3,0 m och 3,5x3,5 m. 

Välj mellan 
• Täta eller delvis täta fronter.
• Skjutdörr, slagdörr eller  
 tvådelad slagdörr med V-galler.
• Täta alt. gallermellanväggar.

ENKELRAD

YDRE UTEBOXAR

Underhållsfritt!
Plastplank - för dig som 
vill slippa underhålla 
uteboxen. Plastplanket 
är hygieniskt och under-
hållsfritt. 
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DUBBELRAD

Tips! Investera 
i en stallmatta 
som isolerar 
mot kyla. 

YDRE UTEBOXAR

Underhållsfritt!
Plastplank - för dig som 
vill slippa underhålla 
uteboxen. Plastplanket 
är hygieniskt och under-
hållsfritt. 
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TRÄSTALL

Trästallet kan beställas antingen isolerat eller oisolerat. Det 
levereras som en komplett materialsats där ytterväggarna kom-
mer som prefabricerade väggblock i svensk byggstandard 1,2 m. 
Trästallet är lätt att anpassa efter både behov och
den yttre omgivningen. Du kanske vill färgsätta stallet så att 

det smälter in bra med omgivande byggnader? 
Väggarna har naturligtvis träpanel utvändigt och isoleras 

med mineralull för bästa funktion. Invändigt en 34 mm tjock 
liggande träpanel. 

Vi kan erbjuda mängder med olika val för att anpassa stallet 
efter dina behov. 
Kontakta oss så hjälper vi dig med en offert, ritningar, ansök-

ningar och annat praktiskt innan det är dags för byggstart.
Ett trästall från Ydre-Grinden är en prisvärd satsning på dina 

hästar. Ge dem ett stall att längta hem till.

Klassiskt och prisvärt. Med vårt isolerade trästall kan du själv välja ambitionsnivå; antingen gör du arbetet själv 
eller så låter du någon entreprenör hjälpa dig bygga. Oavsett vad du väljer får du ett stall med rejäl konstruktion 
och bra funktion för dina hästar. 

TRÄSTALL
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BETONGSTALL

Vi levererar en materialsats som är komplett med plintar och 
betongväggar (monterade). Därefter tar du över monterings-
arbetet; antingen själv eller med en inhyrd byggare. Stallet är 
framtaget för att kunna monteras snabbt och därmed flytta 
kostnader från arbetstimmar till högbeständiga material.
Stallet finns i flera utföranden och kan anpassas efter din 

personliga smak och din verksamhets behov. Väggarna är av 
högkvalitativ isolerad betong där ytskiktet kan vara borstad 
betong, ströpplad yta eller frilagd sten. Detta ger stallet ett 
mycket tilltalande utseende som dessutom är underhålls-

fritt. Du kan också välja fönster och dörrar och ge stallet en 
mer personlig prägel. Stallet finns även i kombination med 
lagerutrymme där väggarna som alternativ kan väljas med 
träpanel.
Givetvis hjälper vi dig med ritningar, ansökningar och annat 

praktiskt innan det är dags för själva bygget.
Ett isolerat betongstall från Ydre-Grinden är en investering 

för framtiden som du och dina hästar kommer att ha glädje 
av i många, många år.

Underhållsfritt och gediget.Vårt isolerade betongstall är ett gediget stall som samtidigt kan anpassas på 
många olika sätt - helt efter din smak och dina behov. Utifrån våra exempel resonerar vi oss fram till en lösning 
som passar just dig och dina hästar.

BETONGSTALL
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Ydre-Grinden AB
Rydsnäs industriområde 3
573 75 Ydre
Tel: 0381-502 50
info@ydre-grinden.se
www.ydre-grinden.se
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