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Priser
Priser anges i SEK exkl moms (inom parentes inkl moms), exkl frakt och emballage. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel och prisförändringar som uppkommer efter prislistans tryckning.

Leveransvillkor
Ydre Grindens allmänna leveransvillkor

Fraktkostnader
Vid leveranser då maskin krävs för att lossa godset är det kunden som ombesörjer avlastningen. 
Är detta omöjligt måste godset bokas in för transport av en speciell bil mot extra kostnad.

Fraktkostnad inkl emballage enligt nedanstående tabell (vid leverans inom Sverige)

Ordervärde Fraktkostnad Fraktkostnad
Netto inkl moms exkl moms inkl moms
0 - 500:- 80:- 100:-
500 – 1.000:- 103:- 129:-
1.000 – 3.000:- 135:- 169:-
3.000 – 6.000:- 175:- 219:-
6.000 – 9.000:- 239:- 299:-
9.000 – 12.000:- 320:- 399:-
12.000 – 20.000:- 479:- 599:-
20.000:- > 799:- 999:-

För skrymmande gods, tungt gods mm. tillkommer 300:- på fraktpriset i tabellen ovan.
Detta gäller: stallmattor, combisladden, skottkärror, seminspiltor, sadelskåp, täckeshängarset maxi, skivor.

Transportskador
Skulle din leverans vara skadad, anmäl det direkt vid mottagandet genom att tillsammans 
med distributören notera på frakthandlingen och dokumentera med foto.

Betalningsvillkor
Faktura 30 dagar mot kreditupplysning, alternativt förskottsbetalning. 

Finansering kan även ske genom Wasa Kredit:
För privatperson minst 20 år fyllda (ej företag)

Wasa Kredit Orderbelopp inkl moms       Avgift       Aviavgift Ränta
3 mån betalningsfritt 6.000 – 30.000:- 195:- 45:- 0:-
Räntefritt 12/24 mån 6.000 – 100.000:- 495:- 45:- 0:-

Samtliga Wasa Kredits lån är annuitetslån, dvs man kan förtidslösa hela lånet eller extraamortera utan extra kostnad. 

Köpinformation
Prislista: 2019-11-05

Det går förstås också ringa vår växel 0381-50250 för 
personlig service.

Prislista: 2019-11-05

Köpinformation
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INNEHÅLL

Kontakta vår säljsupport. Vårt säljteam Kontakta vår säljsupport. Vårt säljteam Kontakta vår säljsupport. Vårt säljteam Kontakta vår säljsupport. Vårt säljteam 
svarar på frågor och hjälper dig att svarar på frågor och hjälper dig att svarar på frågor och hjälper dig att svarar på frågor och hjälper dig att 
beställa rätt.beställa rätt.beställa rätt.beställa rätt.
Vi är måna om att det ska bli rätt när du beställer från oss på Ydre-Grinden. Därför är du mer än välkommen att kontakta
vår säljsupport om du har frågor eller funderingar. Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla våra produkter
och vi kan därför ge dig många och värdefulla tips!

INNEHÅLL

4. Redskap

6. Foderhantering

8. Förvaring

11. Uppbindningsplatsen

14. Ventilation

18. Stallmattor

20. Vattensystem

24. Värmelampa

25. Skivor

26. Fönster och dörrar

Jakob Winblad
Säljare

0381-508 78
jakob.winblad@ydre-grinden.se

Marita Hjelm
Säljare

0381-508 47
marita.hjelm@ydre-grinden.se
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REDSKAPREDSKAP

S-cut Säkerhetskniv
En enastående kniv som snabbt kan skära genom läder utan att skada hästen. En häst som 
skadar sig eller sitter fast kan lätt hamna i panik. Med en S-cut till hands kan du i ett enda 
handgrepp befria hästen. Bladet roterar ej vid skärning och när skärytan blivit oskarp
roteras en ny skäryta fram genom att skruven lossas.
Art. nr: 631211

328:- (410:- inkl. moms)

Högaffel, 2-horn
Tillverkat i stål, askskaft 
med krycka. 
Mått 280x160 mm.
Totallängd 1 400 mm.
Art. nr: 631173

332:- (415:- inkl. moms)

Grep okrossbar inkl. skaft
Extra stark stallgrep.
Art. nr: 631169

184:- (230:- inkl. moms)

Elektronisk gödselgrep
Uppladdningsbar. Grepen skakar
av överflödigt spån. Underlättar
väsentligt vid mockning speciellt
om man har en bädd av sågspån.
Art. nr: 631285

2316:- (2 895:- inkl. moms)

Grep inkl. skaft
Stallgrep med förhöjda kanter.
Art. nr: 631168

252:- (315:- inkl. moms)

Redskapshängare
Praktisk redskapshängare
med plats för fyra redskap.
Art. nr: 631210

288:- (360:- inkl. moms)

Stallborste inkl. skaft
Borst av basina. Mått 500x45 mm.
Skaft 24x1350 mm.

Art. nr: 631175

144:- (180:- inkl. moms)

Sopborste riskvast
Totallängd 1 380 mm.
Bredd 300 mm.
Art. nr: 631174

60:- (75:- inkl. moms)

Plastskyffel
Skyffel med plastblad och 
träskaft.
Bladstorlek 320x470 
mm.
Art. nr: 631176

384:- (480:- inkl. moms)
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REDSKAPREDSKAP

Fodervagn 255 liter
Plastkorg som rymmer 255 liter, 
2 st kullagrade luftgummihjul. 
Mått Längd 1 800 mm, 
bredd 720 mm, höjd 865 mm.
Art. nr: 631167

3 784:- (4 730:- inkl. moms)

Skottkärra 100 liter
Plastkorg som rymmer 100 
liter, mått: Längd 
1 260 mm, bredd 590 mm, 
höjd 680 mm. Vikt 12 kg. 
Helsvetsat underrede, 
korgen av återvunnen
Plast och finns i grönt eller 
lila, punkteringsfritt hjul.
Art. nr: 631165

928:- (1 160:- inkl. moms)

Skottkärra 160 liter
Plastkorg som rymmer 160 liter, 
mått: Längd 1 650 mm, bredd 720 
mm, höjd 780 mm. Vikt 24 kg. 
Helsvetsat underrede, korgen av 
återvunnen plast, 
punkteringsfritt hjul.
Art. nr: 631166

1 820:- (2 275:- inkl. moms)

Fodervåg digital 50kg
Max 50kg. Skalindelning 20 gram
Art. nr: 631156

275:- (344:- inkl. moms)

Fodervåg
Vågen är tarerbar och har en 
noggrannhet av 0,25% av den 
maximala kapaciteten (10 kg). 
Krokar medföljer.
Art. nr: 631155

190:- (238:- inkl. moms)

Träsladd
En smidig och billig lösning för att 
få en sladd till ditt banunderlag. 
Levereras utan plank och rep.
Art. nr: 631505

720:- (900:- inkl. moms)

Combisladd
För att luckra upp materialet 
använd sladden med piggarna 
nedåt. Behövs ytterligare tyngd, 
placera en vikt på mittdelen. För 
att jämna till – vänd på sladden.
Mått: 1700x600 mm BxL
Vikt: 52 kg
Längd piggar: 70 mm
Art. nr: 631500

2 500:- (3 125:- inkl. moms)
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FODERHANTERING

Saltstensbox 2 kg
Saltstensbox i svart plast för 
saltsten 2 kg.
Inkl. vagnsbult M8x50, mutter 
och bricka.
Längd: 240 mm, djup: 120 mm
Art. nr: 603117

55:- (69:- inkl. moms)

Saltstensbox 10kg
Saltstensbox i svart för 
saltsten 10 kg.
Art. nr: 603118

50:- (63:- inkl. moms)

Krubba svart
Foderkrubba svart. Volym 12 
liter. Inkl. vagnsbult
M8x50, mutter och bricka. 
Bredd: 450 mm,
höjd kant fram: 160 mm, 
höjd kant bak: 320
mm. Byggmått från vägg och 
ut: 290 mm
Art. nr: 631130

175:- (219:- inkl. moms)

Aluminiumkrubba
Hörnplacerad. Ø35 cm/18 l. 
Vikt 3,5 kg.
Mått 37x37x23.
Art. nr: 631128

425:- ( 531:- inkl. moms)

Plastkrubba
Grön foderkrubba av plast 
med kastram.
Mått: Bredd 420 mm, höjd 
300 mm, djup 320
mm, volym 15 liter.
Art. nr: 572261

165:- (206:- inkl. moms)

Foder/vattentunna
Grå foder/vattentunna av 
plast.
Mått: Höjd 610 mm, 
diameter 445 mm, volym
46 liter
Art. nr: 572263

130:- (163 inkl. moms

Fodertråg av gummi
Svart fodertråg av gummi.
Mått: Höjd 140 mm, 
diameter 400 mm
och volym 11 liter.
Art. nr: 572264

100:- (125:- inkl. moms)

Fodertunna
Svart fodertunna av plast.
Mått: Höjd 570 mm, 
diameter 450 mm och
volym 60 liter
Art. nr: 572266

170:- (213:- inkl. moms)

Höpåsehållare
Gör som många andra. 
Använd vår suveräna
höpåsepållare. Exkl. påse.
Art. nr: 631150

468:- (585:- inkl. moms)

FODERHANTERING

Aluminiumkrubba
Monterad på vägg
Ø35 cm/18 l. Vikt 3,5 kg. 
Mått 44x38x23.
Art. nr: 631129

425:- ( 531:- inkl. moms)
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FODERHANTERINGFODERHANTERING

Kastramspinne
Set om två styck att 
monteras i bef. Foderkrubba
Längd ca 30 cm.
(art. nr. 631130).
Art. nr: 631138

208:- (260:- inkl. moms)

Vattensäck
Vattensäck till 
skottkärra.Volym 80 l inkl.
Mått: 100x70 cm
Art. nr: 572265

125:- (156:- inkl. moms)

Skylthållare
Skylthållare i galvad plåt.

Passar inplastad A4.

Art. nr: 603120

110:- (138:- inkl. moms)§

Foderstatskylt Ydre
Skylt att fästa på exempelvis 
boxfronten.
Grön/vit. Storlek: 185x260 mm.
Art. nr: 603122

16:- (20:- inkl. moms)

Vikbar ram till krubba
Bredd: 540 mm, höjd: 378 mm.
Art. nr:

631100 32 mm plank

63110042 42 mm plank

1 185:- (1 481:- inkl. moms)

Vikbar ram inkl. krubba
Fodra säkert utan att gå in i 
boxen. Bredd: 540 mm, höjd: 
378 mm. Inkl. svart krubba.
Art. nr:

631110 32 mm plank

63111042 42 mm plank

1 350:- (1 688:- inkl. moms)

Svängbar ram inkl. krubba
Låsbar modell tillåter 
förberedelse av kraftfoder. 
Bredd: 825 mm,
höjd: 440 mm. Inkl. svart 
krubba. Minsta front 
Magnifik duo: 3 026
mm.
Art. nr:

631125 32 mm plank

63112542 42 mm plank

1 685:- (2 106:- inkl. moms)

Svängbar ram till krubba
Bredd: 825 mm, höjd: 440 mm.
Inkl. svart krubba. Minsta front
Magnifik duo: 3 026 mm.
Art. nr:

631115 32 mm plank

63111542 42 mm plank

1 530:- (1 913:- inkl. moms)
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FÖRVARING

Stallkrok (5-pack)
Krok i klassisk modell, längd 10
cm, färg svart. Förpackning med
fem krokar.
Art. nr: 631190

30:- (38:- inkl. moms)

Hängare med fyra krokar
Svart hängare med fyra 
krokar.
Art. nr: 631179

60:- (75:- inkl. moms)

Tränshängare
Traditionell tränshängare i 
plastöverdragen
metall, svart.
Art. nr: 631185

22:- (28:- inkl. moms)

Tränshängare Ydre
Tränshängare Ydre, 
tillverkad av ek. Finns även 
i ponnystorlek.
Art. nr: 631186

Art. nr: 530679 (ponny)

190:- (238:- inkl. moms)

Stallkrok ”Ankare”
Krok modell ankare, färg svart.
Art. nr: 631178

25:- (31:- inkl. moms)

Sadelhängare Ydre
En exklusivare sadel-
hängare i fällbar modell i 
svartlackerat stål med
översida av ek. Snygg och 
praktisk hängare i stabil 
konstruktion. Inkl. skruv 
för montering i trävägg.
Art. nr: 631205

345:- (431:- inkl. moms)
Sadelhängare klassisk
Sadelhängare i svartlackerat 
stål. Robust fast modell som 
skruvas på vägg.
Art. nr: 631180

78:- (98:- inkl. moms)

Sadelhängare Twin
Sadelhängare med vojlock och 
sadelgjord separat för lättare 
torkning efter ridning. Du behöver 
inte ta loss vojlocken efter varje ritt. 
Skyddar sadeln från fuktig vojlock 
och sandig gjord. Finns som 
väggmonterad eller löstagbar då den 
kan hängas på en regel eller skena. 
Höjd=34 cm, djup=52 cm.
Väggmonterad Hängmodell

Art. nr: 631182 Art.nr: 631183

415:- (519:- inkl. moms)

Sadelhängare vikbar
Svart sadelhängare som är 
tillverkad av slitstarkt stål med
PVC-beläggning. Inklusive 
väggfäste.
Art.nr: 631181

Pris: 103:- (129:- inkl. moms)

Sadelhängare portabel
Svart portabel sadelhängare, 
som är lämplig att ha med sig
vid t. ex. tävling. Går bra att 
hänga över boxvägg, max 65 
mm
tjock.
Art.nr: 530313

Pris: 92:- (115:- inkl. moms)

FÖRVARING

Tränshängare karusell
Vägghängd tränshängare med 
plats för 8 st träns. Mått från 
vägg och ut 620 mm. Diameter 
karusell 510 mm.
Art. nr: 631187

1196:- (1 495:- inkl. moms)

8

8



FÖRVARING

Täckeshängare
Keyhold
Gör det enkelt och
snabbt att fästa täcket
utan att knäppa, hängs
i manken. Tillverkad i
zinkfosfaterad pulverlackerad
stål. Bredd: ca 12 cm, djup: 6
cm, höjd: 20 cm.
Art. nr: 631226

68:- (85:- inkl.
moms)

Täckeshängare
Keyhold Rund
Roterande hängare med
plats för sex täcken som
hängs i manken. Tillverkad
i zinkfosfaterad
pulverlackerad stål.
Art. nr: 631231

396:- (495:- inkl. moms)

Y-hängare för fem
benskydd
Smidig och enkel hängare
för benskydd, de behöver
inte knäppas utan bara kila
fast dem. 66 cm x 20 cm x
6 cm.
Artikel nr: 631206

198:- (248:- inkl. moms)

Y-hängare enkel
För t.ex. täcke, enkelt och
snabbt fästa täcket utan
att knäppa. Köp flera och
många täcken får plats på
liten väggyta. Passar alla
täcken, tjocka och tunna.
Zinkphosfaterad
pulverlackad
stål. Bredd: 9 cm,
Djup: ca 20cm
Artikel nr: 631208

40:- (50:- inkl. moms)

Sadelskåp Cabinet
Mobil med två extra kraftiga hjul 
baktill, två handtag baktill. 
Inredd med två sadelhängare,
fyra tränshängare. Lock upptill 
med 4-facks låda. Låsbart. 
Galvaniserat. Mått: H=120,
D=60, B=60. Vikt 40 kg.
Art. nr: 631290

4 040:- (5 050:- inkl. moms)

Sadelskåp Cabinet M
Mobil med fyra kraftiga hjul, två 
av dem med broms. Fyra 
handtag. Inredd med två
sadelhängare, fyra tränshängare, 
två hyllor. Låsbart. Galvaniserat. 
Mått: H=145, D=60,
B=100. Vikt=50 kg.
Art. nr: 631293

7 692:- (9 615:- inkl. moms)

Sadelskåp Cabinet L
Mobil med fyra kraftiga hjul, två 
av dem med broms. Fyra 
handtag. Inredd med tre 
sadelhängare, sex tränshängare, 
två hyllor, två lådor, klädstång. 
Låsbart. Galvaniserat. Mått:
H=165, D=60, B=140. 
Vikt=120 kg.
Art. nr: 631296

15 736:- (19 670:- inkl. moms)

FÖRVARING

Sadelbock Ydre
Sadelbock Ydre är en robust 
modell tillverkad i stål, varm-
galvaniserat. Plats för skiva eller
backar till putstillbehören. Mått: 
Höjd 935
mm, längd 870 mm.
Art. nr: 631212

1196:- (1 495:- inkl. moms)
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FÖRVARINGFÖRVARING

Täckeshängare Swingarm
Enkelt och snabbt fästa täcket 
utan att knäppa. Svängbar 180 
grader. Många täcke får plats på 
liten vägg yta. I utfällt läge går
bågen ut ca 85 cm från vägg 
Zinkphosfaterad pulverlackad 
stål. Djup=83 cm, höjd=52 cm
Art. nr: 631209

151:- (189:- inkl. moms)

Täckeshängarset
Set med svängbara bågar. 
Praktisk modell med
plats för fem täcken varav en 
båge är förberedd
för t. ex. vojlockar. Laserade 
väggfästen inkl.
skruv för montering på trävägg.
BxDxH 550x800x1 100 mm.
Art. nr: 631200

1 696:- (2 120:- inkl. moms)

Täckeshängarset Maxi
Set med svängbara bågar. 
Praktisk modell med plats för 
hela 20 täcken. Justerbar höjd.
Maxbredd 2 700mm, djup 1 
470mm. Varmgalvaniserad.
Art. nr: 631202

6 310:- (7 888:- inkl. moms)

Täckeshängare täckt för boxdörr
Täckeshängare med fyra 
utsvängbara armar. Hållbar hylla 
över täckeshängaren hindrar att 
hästarna biter i täckena och kan 
fastna mellan boxdörren och 
hängaren. Kraftig armerad vävplast 
skyddar täckena och gör att det ser 
prydligt ut. Bredd: 102 cm, 
djup 17 cm, höjd 120 cm. 
Finns i färgerna: röd, mörkblå, grön, 
svart och silver.

Komplett med enfärgad gardin

Art. nr: 631227

2 076:- (2 595:- inkl.
moms)

Komplett med gardin egen logga

Art.nr: 631198

2 976:- (3 720:-
inkl. moms)

Täckeshängare exkl. gardin

Art.nr: 631199

1 385:- (1 731:- inkl.
moms)

Täckeshängare
Elförzinkat utförande, skruvas 
på vägg. Av rör ø34. Den här 
täckeshängaren ”sväljer” många
täcken.

Längd 2 000 mm. 
Art. nr: 631215

310:- (388:- inkl. moms)

Elförzinkat rör ø25 
inkl. träskruv. Längd 800 mm. 
Art. nr: 631225

224:- (280:- inkl. moms)

Elförzinkat rör ø25 
inkl. träskruv. Längd 1 060 mm. 
Art. nr: 631220

264:- (330:- inkl. moms)
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UPPBINDNINGSPLATSEN

Plastkätting 2m Svart/gul
2 meter lång plastkätting med 
karbinkrok, 70 mm. Kättingen 
klarar 150 kg dragningskraft 
och har 70 kg elasticitet. 
Säljs styckvis.
Art.nr: 530314

Pris: 72:- (90:- inkl. moms)

Uppbindningsgrimskaft
FLEXIBLE
Uppbindningsvajer att
använda i stallet. Insida i 
stål med PVC-hölje. 
Försedd med panikhake i 
en sida, och karbinhake i 
den andra sidan.
Art.nr: 530315

Pris: 79:- (99:- inkl. moms)

Uppställningsbåge
Båge av rör Ø76, fotplattor
bultas med expander
(ingår). Höjd 1 300 mm,
längd 2 000 mm. Bindring
ingår ej.
Art. nr: 603100

1 720:- (2 150:- inkl moms)

Uppbindningsstolpe
Stolpe 70x70x4, varm-
galvaniserad. Längd 1 500 mm 
inkl. toppkula och 4 st
expanderbultar.
Art. nr: 603105

960:- (1 200:- inkl moms)

Bindring,
maskingänga
10x100 mm.
Art. nr: 631197

28:- (35:- inkl. moms)

Bindring med platta
Bindring med platta.
Förzinkad.
Art. nr: 631195

28:- (35:- inkl. moms)

Bindring, trägänga
9x90
Bindring med trägänga
9x90 mm. Förzinkad.
Art. nr: 631196

28:- (35:- inkl. moms)

Uppställningsbåge
med stolpe
Båge av rör Ø76, Stolpe
70x70x4mm, fotplattor
bultas med expander (ingår)
Höjd 1 300/1 500 mm Längd
2 000mm. Inkl. toppkula.
Art.nr 603101

2 680:- (3 350:- inkl moms)

UPPBINDNINGSPLATSEN11
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UPPBINDNINGSPLATSEN

Duscharm inkl slangset
Teleskopisk spolarm. Inkl
slangset och infästningsbult.
Teleskopisk från 1 350 till 2 300 
mm. Svängbar. Inkl 6,25
m 1/2”-slang som håller sig 
smidig i låga temperaturer.
Kraftigt m etallmunstycke med 
justerbar stråle.
Art. nr: 631230

1 680:- (2 100:- inkl. moms)

Spolbrunn med galler
Spolbrunn med avtagbart 
stålgaller. Galvaniserat 
utförande. Längd 610 mm, 
bredd 315 mm, höjd 280 mm.
Avloppets ytterdiameter 75 mm.
Art. nr: 631280

2 530:- (3 163:- inkl. moms)

UPPBINDNINGSPLATSEN

Semin och 
undersökningsspilta
Spiltan består av fyra hörn-
stolpar av 50x50 längd 3000 
mm med teleskopfäste. 
Stolparna monteras mellan golv 
och tak. Två plankförsedda 
sidoväggar längd 1700 mm, 
höjd från golv till överkant 1300 
mm. En plankförsedd slagdörr 
(vändbar, hängning 
höger/vänster), höjd från golv 
till överkant 1000 m m samt en 
frontbom av rör Ø48 mm. 
Invändig bredd 750 mm. 
Utvändiga byggmått 850x1900 
mm. Vi rekommenderar 
plastplank för en enklare 
rengöring. Pris inklusive grått 
plastplank.
Art. nr: 621000

7 460:- (9 325:- inkl. moms)

Seminspilta Extra
Stolpar och båge Ø76mm som 
med fördel gjuts ned 300 mm i 
golvet. Det går även beställa 
seminspiltan med stolpar som 
bultas fast i betonggolvet –
kontakta säljsupport. Två 
plankförsedda sidoväggar längd 
1750 mm, höjd från golv till 
överkant plankvägg 1120 mm, 
höjd från golv till överkant rör 
1390 mm. En plankförsedd 
slagdörr (vändbar hängning 
höger/vänster), höjd från golv 
till överkant 1000 mm. En 
frontbom av rör Ø60 mm, 
justerbar i tre olika höjder, 
högsta 1200 mm och lägsta 975 
mm från golv till överkant bom. 
Invändig bredd 750 mm. 
Utvändiga byggmått 900x1900 
mm. Pris inklusive grått 
plastplank.
Art. nr: 621010

7 630:- (9 538:- inkl. moms)
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INFÅNGARE

Kontakta vår säljsupport. Vårt säljteam Kontakta vår säljsupport. Vårt säljteam Kontakta vår säljsupport. Vårt säljteam Kontakta vår säljsupport. Vårt säljteam 
svarar på frågor och hjälper dig att svarar på frågor och hjälper dig att svarar på frågor och hjälper dig att svarar på frågor och hjälper dig att 
beställa rätt.beställa rätt.beställa rätt.beställa rätt.
Vi är måna om att det ska bli rätt när du beställer från oss på Ydre-Grinden. Därför är du mer än välkommen att kontakta
vår säljsupport om du har frågor eller funderingar. Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla våra produkter
och vi kan därför ge dig många och värdefulla tips!

Jakob Winblad
Säljare

0381-508 78
jakob.winblad@ydre-grinden.se

Marita Hjelm
Säljare

0381-508 47
marita.hjelm@ydre-grinden.se
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BOMMARVENTILATION FÖR DITT STALL
För de tekniskt avancerade kraven finns även 
smarta styrenheter som hjälper dig att få full 
kontroll över ventilationens alla funktioner. 
Oavsett om du bygger ett helt nytt stall eller 
gör om i ett befintligt kan vi hjälpa dig att 
utforma en ventilationslösning som är 
anpassad till just ditt stall. Det är mycket att 
tänka på - kontakta oss, så ser vi till att det blir 
rätt redan från början. Ett bra inomhusklimat i 
stallet är A och O för hästens hälsa.

Kolla i tabellen för att ta 
reda på vad dina hästar har 
för ventilationsbehov!

Ventilation är 
viktigt för att både 
djur och människor 
som vistas i stallet 
ska må bra. I vårt 
sortimentet hittar
du bland annat 
frånluftsfläktar, 
ventiler, 
värmefläktar.

14



VENTILATIONVENTILATION

Tilluftsventil vägg (1)
Luftmängd vid 10 Pa 700m ³/h.
Mått 300x270x110/300 mm. 
Utvändig vindskyddshuv av 
svartlackad plåt ingår.
Art. nr. 631323

765:- (956:- inkl. moms)

Tilluftsventil tak (1)
Modell 84P tillverkad av 
polyuretan. Luftmängd vid 10 
Pa: 760m³/h. Inbyggnadsmått 
540x240 mm LxB.
Art. nr: 631320

488:- (610:- inkl. moms)

Brythjul 90 mm med s-krok (4)
Till huvudwire, i hörn och ned till 
manuellt reglage.
Art. nr: 631353

76:- (95:- inkl. moms)

Montagesats (3)
Till ventiler eller spjäll i 
frånluftstrumma.
Art. nr: 631356

32:- (40:- inkl. moms)

Manuellt reglage för
Ventiler (2)
Används till tak och 
väggventiler.
Art. nr: 631348 inkl. 

väggfäste

712:- (890:- inkl. moms)

Wire (6)
4mm plastad wire. 
Används som huvudwire 
för att styra ventiler.
Art. nr: 631357

12:- (15:- inkl. moms)

Wirelås (7)
Låser wire vid motvikt eller 
fjäder.
Art. nr: 631354

8:- (10:- inkl. moms)

Wirekaus (8)
Används till motvikt eller 
fjäder för att skydda wire 
mot för skarp vikning.
Art. nr: 631355

8:- (10:- inkl. moms)

Motvikt (5)
Används som motvikt till 
huvudwire. Fylls med 
cement eller sand.
Art. nr: 631352

180:- (225:- inkl. moms)

Fjäder (5)
Används som motfjäder till 
huvudwire.
Art. nr: 540322

108:- (135:- inkl. moms)

15
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VENTILATION

Jalusi
Utvändigt jalusi till väggfläkt 
Ø250 mm.
Passar fläkt 631370
Art. nr: 631 343
412:- (515:- inkl. moms)

Utvändigt jalusi till väggfläkt 
Ø400 mm.
Passar fläkt 631341 och 631339
Art. nr: 631344

440:- (550:- inkl. moms)

Komplett frånluftstrumma 2,5 m
Max kapacitet 4400 m³/h
4 st rörskål Ø404, längd 1 000 mm
2 st rörskål Ø404, längd 500 mm
1 st inlopp Ø404 med vippspjäll
1 st takhatt Ø800 inkl. beslag
1 st taktätningsduk
1 st trumfläkt Ø400 FC 040-4ET, enfas
3 st spännband 45 mm
1 st spännband 25 mm
4 st upphängningsbeslag för trumma 
och fläkt
Art. nr: 631380

9 340:- (11 675:- inkl. moms)

Styrskåp Pellon Digi
10A
Strömkälla 10A. 
Temperaturinställning.
Används till väggfläktar och 
trumfläktar.
Art. nr: 631330

6 520:- (8 150:- inkl. moms)

Väggfläkt Ø400 mm
Enfas väggfläkt med
kapacitet 4 400 kbm/h.
vid 30Pa, 4 730kvm/h vid
0Pa. 0,26kW. 49db. 1,2A.
För montage på vägg.
Ø400 mm.
Art. nr: 631341

2 936:- (3 670:- inkl. moms)

Trumfläkt
Enfas trumfläkt 1,2 A.
För montage i trumma
med diam 400 mm.
Kapacitet 4 400 m3
vid 30 Pa.
Art. nr: 631366

2 632:- (3 290:- inkl. moms)

Styrskåp ESA 5A
Strömkälla 5A. Av/på,
varvtal. Används till
väggfläktar och trumfläktar.
Art. nr: 631335

2 016:- (2 520:- inkl. moms)

Kompletteras
med styrskåp

Väggfläkt FN025
Enfas väggfläkt med 
kapacitet 980 m3 vid 30 Pa.
0,24A För montage på vägg.
Ø250 mm. Exempelvis för
spolspiltan.
Art. nr: 631370

1 368:- (1 710:- inkl. moms)

Kompletteras med
timer, arbetsbrytare
eller styrskåp.

VENTILATION 16
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VENTILATION

Energisnålare och 
tystare fläkt- och 
reglageserie

Styrs elektroniskt 0-10V. Fläktserien kallas ”Uggla” då 
utformningen av vingarna gör fläktarna nästan
ljudlösa. Elektronisk styrning ger även den jämfört med 
spänningsreglering en ljudlös justering.
Maxkapacitet på fläktarna vid 30Pa är 6 500m³/h och kan 
styras ända ned till 650m³/h. Styrning sker
antingen på temperatur (art.nr 540372 & 540373) eller varvtal 
(art.nr 540374).

Väggfläkt FN040-ZIQ
0-10V
Art.nr: 540370

9 452:- (11 815:- inkl. moms)

Trumfläkt FN040-ZIT
0-10V
Art.nr: 540371

8 212:- (10 265:- inkl. moms)

Tempreglering CTG-150AV
0-10V. Mäter temperaturen där
enheten är placerad och styr
ventilationen på förvald 
temperatur.
Art.nr: 540372

Pris: 1 856:- (2 320:- inkl. moms)

Tempgivare TFR
0-10V. Används 
tillsammans med
540372 och placeras på 
önskvärd plats i stallet för 
att flytta mätpunkten av
temperaturen från 
tempregleringen.
Art.nr: 540373

236:- (295:- inkl. moms)

Vridpotentiometer
0-10V. Varvtalsstyrning av 
fläkten (av/på – varvtal). 
Bestäm själv hur fort 
fläkten ska gå och därmed 
hur mycket luft som 
ventileras.
Art.nr: 540374

456:- (570:- inkl. moms)

Värmefläkt 9kW
Effekt 9kW. Spänning 400V. 
Ljudnivå ~65dB. Kapslingsklass 
IP 55Mått 440x350x330 mm.
Art.nr: 631312

Pris: 5 060:- (6 325:- inkl. moms)

Luftavfuktare AD620S
Används i slutna utrymmen för 
att sänka fuktnivån i luften.
Spänning 230 V
Kapslingsklass IP X4
Energiförbrukning 330 W
Arbetsområde +7 - +34°
Art.nr: 631300

10 650:- (13 313:- inkl. moms)

Kompletteras
med styrskåp

VENTILATION17
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STALLMATTOR

Sagustu 16 mm
För stallgång och box
Klassisk matta för boxgolv och 
gångytor med ovansida med 
mönster av hästhuvud och 
räfflad undersida.
• Tjocklek: 16 mm
• Storlek: 100x100 cm
• Pusselmönster på fyra sidor
• Tål broddar
Art. nr: 631235

360:- (450:- inkl. moms)

STALLMATTOR

Sagustu 16 mm
För stallgång och box
Klassisk matta för boxgolv och 
gångytor med ovansida med 
mönster av hästhuvud och 
räfflad undersida.
• Tjocklek: 16 mm
• Storlek: 100x50 cm
• Pusselmönster på tre sidor
(en rak sida)

• Tål broddar
Art. nr: 631236

195:- (244: - inkl. moms)

Belmondo Classic 18 mm
För stallgång och box
En kvalitetsmatta för boxgolv och 
gångytor med hästskoformad 
ovansida med 2 mm ytskikt
av rågummi. Räfflad undersida.
• Tjocklek: 18 mm
• Storlek: 100 x 100 cm
• Pusselmönster på fyra sidor
• Tål broddar.
Art. nr: 631245

440:- (550:- inkl. moms)

Belmondo WalkPro 16 mm
För stallgång
En matta för stallgångar. 
Mosaikmönstrad ovansida och 
räfflad undersida. Toppskikt av 
rågummi.
• Tjocklek: 16 mm
• Storlek: 100x100 cm
• Pusselmönster på fyra sidor
• Tål broddar och hakar
Art.nr: 631252

375:- (469:- inkl. m oms)

18
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STALLMATTORSTALLMATTOR

Unimat 11 mm

Vägg- & gångmatta
Används till t.ex. boxväggar när 

man inte vill att hästen ska 

skada sig själv eller boxväggen. 

Kan även läggas på golv där man 

själv vill få ett halkfritt och 

mjukare golv att stå på, t.ex. 

skötselplatsen. Räfflad 

undersida, rosettmönstrad 

ovansida, formstabil.

OBS!OBS!OBS!OBS! TålTålTålTål ejejejej broddabroddabroddabroddarrrr

• Tjocklek: 11 mm

• Storlek: 1,2x3,5 m

Art. nr. 631256

1 916:- (2 395:- inkl. moms)

Belmondo Rodeo 11 mm

Väggmatta
En snygg matta avsedd för att 

skydda boxväggar. Ovansida

med stående plankmönster.

Undersidan har räfflor med 

luftkanter.

• Tjocklek: 11 mm

• Storlek: 1,3x3,5 m

Art. nr: 631255

1 130:- (1 413:- inkl. moms)

Installera stallmattor och spara både på strökostnader och hästarnas hovar och leder. Skydd och välbefinnande 
är en av många fördelar med stallmattor. Den halkfria ovansidan uppmuntrar till en säker gång och är nyttig för 
hovmekanismen. Mattorna är mjuka och stötabsorberande och motverkar överbelastning av senor och leder. Gummit har 

också en isolerande effekt. Ger ett bra grepp när hästen reser sig och motverkar skavsår. Naturlig ljudisolering gör 

dessutom att miljön i ditt stall blir tystare. Mattorna är hygieniska, lätta att underhålla, torkar fort och reducerar lukten 

av ammoniak.

Installation
Mattan installeras enkelt tack vare pusselmönstret och den kan skäras till önskad bredd med vanlig kniv eller sticksåg. 

Tänk på att lämna ca 2 cm glapp från boxväggar och ytterväggar.

19
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VATTENSYSTEMVATTENSYSTEM

Vattenkopp mod 12P
Tillverkad i ett kraftigt brott-säkert plastmaterial. Pendel-ventil med vattenkapacitet
10 l/min vid 5 kg tryck. Vattenanslutning ½” ovanifrån alt. underifrån. Skålens bredd 250 mm. 
Skålen djup 90 mm. Byggmått från vägg och ut 300 mm. 
Infästningsmått 75x100/120 mm. Lämpligt att använda till cirkulerande system. Finns i svart, 
grön och rosa.
Art. nr: 603116 (grön) Art. nr: 530643-01 (svart) Art. nr: 530643-02 (rosa)

464:- (580:- inkl. moms) 592:- (740:- inkl. moms) 484:- (605:- inkl. moms)

Vattenkopp mod. 130P
Flottörvattenkopp tillverkad i högvärdigt plastmaterial.  Anslutning ½” rör, både från höger & 
vänster. Vattengiva vid 3 kg tryck 6,5 l/min. Skålens diameter 230 mm. Byggmått från
vägg och ut 290 mm. Infästningsmått 2 hålsfäste 135 mm. Lämpligt att använda till 
cirkulerande system.
Art. nr: 603109

675:- (844:- inkl. moms)

Vattenkopp Suevia rostfri Mod. 1200
En stor, kraftig, rostfri vattenkopp med bakstycke av emaljerat gjutjärn. Fasad stålkant som 
förhindrar vattenspill. Anslutning ½” ovanifrån och underifrån som gör den mycket lämpligt
att använda till cirkulerande system. Vattengiva vid 5 kg tryck: 20 l/min. 
Skålens diameter: 260 mm. Byggmått från vägg och ut: 300 mm. 
Infästningsmått: 60x76/100 mm.
Art. nr: 100730

825:- (1 031:- inkl. moms)

Vattenkopp Universal
Tillverkad i syrafast blåemaljerat gjutgods. Rörventil universal, vattengivan är justerbar vilket 
gör att man kan ta ut maximalt med vatten. Vattengiva vid 3 kg tryck 0-20 lit/min. Skålens 
diameter 235 mm. Byggmått från vägg och ut: 285 mm. Lämpligt att använda till cirkulerande 
system.
Art. nr: 603112

950:- (1 188:- inkl. moms)

Krok och hink
Hink med plan baksida för upphängning mot vägg. Tillverkad i svart plast, volym 17,5 l.
Karbinhake med platta 50x50x5 mm. Karbinhake med säkerhetslås (spärrskruv) för extra 
säkerhet.
Art. nr: 603121

140:- (175:- inkl. moms)
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Autotank Special
En flottör som används till 
befintliga vattenkar, ex badkar 
för automatisk påfyllning av 
vatten. Anslutning R15. 
Rostfritt stål, kraftig ventil. 
Vattengiva vid 5 kg tryck, 25 
liter/minut. Skruvas med
fästbyglar - se bild.
Art. nr: 631145

610:- (763:- inkl. moms)

Plastbalja rund
Universalbalja med extra 
förstärkning.
65 liter
Höjd 345 mm. Diameter 
560 mm
Art. nr: 631163

105:- (131:- inkl. moms)

90 liter
Höjd 385 mm. Diameter 
630 mm
Art. nr: 631164

130:- (163:- inkl. moms)

Vattentråg med en boll
Frostskyddat vattentråg med 1 boll. Volym 40 l inkl. flottörventil med Vatten-flödeshastighet 
på upp till 35 l/min. Ingen strömanslutning behövs. Utmärkt isolering tack vare dubbelvägg 
med termisk skumfyllning. Frostfri tack vare kontinuerligt strömmande vatten. Konstant 
vattentemperatur under året för djuren (ca. 3-5 ° C på vintern, ca. 10-12 ° C på sommaren). 
Snabb tömning tack vare stor utloppsöppning med en diameter på 100 mm. ½” anslutning. 
Slutet hus förhindrar nedsmutsning och garanterar maximal vattenhygien. Rekommenderat 
djurantal: 10 djur.
Art. nr: 100836

3 522:- (4 403 inkl. moms)

Vattentråg med två bollar
Frostskyddat vattentråg med två bollar. Volym 100 l inkl. flottörventil med vatten-
flödeshastighet på upp till 35 l/min. Ingen strömanslutning behövs. Utmärkt isolering tack 
vare dubbelvägg med termisk skumfyllning. Frostfri tack vare kontinuerligt strömmande 
vatten. Konstant vattentemperatur under året för djuren (ca. 3-5 ° C på vintern, ca. 10-12 ° C 
på sommaren). Snabb tömning tack vare stor utloppsöppning med en diameter på 100 mm. ½” 
anslutning. Slutet hus förhindrar nedsmutsning och garanterar maximal vattenhygien. 
Rekommenderat djurantal: 20 djur.
Art. nr: 100837

4 596:- (5 745 inkl. moms)

Värmekabel Ekonomi 2 m
Kan användas både utvändigt 
och invändigt i vattenledningar 
och avloppsrör. Kan även 
installeras invändigt i 
dricksvattenledningar.
Levereras med 2 meter 
anslutningskabel.
Spänning 230V, effekt
10W/m. Finns från
2 meter till 60 meter.
Pris 2 meter: Art. nr: 631154

400:- (500:- inkl. moms)

Värmekabel Ekonomi plug-in
Kan användas både utvändigt och
invändigt i vattenledningar och
avloppsrör. Kan även installeras
invändigt i dricksvattenledningar.
Levereras med 2 meter anslutnings-
kabel. Självreglerande, vilket innebär 
att den själv känner av den 
omgivande temperaturen och 
reglerar sin effekt därefter. Spänning 
230V, effekt 10W/m. Finns från 
2 meter till 25 meter.
Pris 2 meter: Art. nr: 631162

415:- (519:- inkl. moms)

21

Kabelförskruvning
Används vid anslutning i invändigt rör.
Art. nr: 631152

160:- (200:- inkl. moms)
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Värmebalja ”Isobar” 65 liter
Vikt 9,1 kg. Elektriskt 
uppvärmd balja. Effekt 114W. 
Transformator 24V och 
anslutningskontakt medföljer. 
Matarkabel ingår ej.
Art. nr: 631161

1 520 :- (1 900:- inkl. moms)

Värmehink ”Isobar” 17 liter
Vikt 3,5 kg. Elektriskt 
uppvärmd hink, 20 liter.
Frostfri ned till -25°. Effekt 
60W. Väggfäste, transformator 
24V och anslutningskontakt
medföljer. Tillverkad av PP plast 
motsvarande livsmedelskvalité. 
Mått 415x415x315 mm LxBxH.
Matarkabel ingår ej.
Art. nr: 631151

1 336:- (1 6 70:- inkl. m oms)

Värmebalja ”Isobar” 140 liter
Elektriskt uppvärmd balja, 140 
liter. Frostfri ned till -25°. 
Effekt 240W. Transformator 
24V och anslutningskontakt 
medföljer. Tillverkad av PP plast 
motsvarande livsmedelskvalité.
Invändig gradering. 
Mått 890x680x430 mm
LxBxH. Vikt 21,2 kg. 
Matarkabel ingår ej.
Art. nr: 631153

3 680:- (4.600:- inkl. moms)

Matarkabel
Tvåledarkabel som används 
mellan värmebalja
och transformator. Finns i tre 
olika modeller.
2 x 2,25 - upp till 20 m 
Art. nr: 631157

10:- (13:- inkl. m oms) / meter

Stickpropp 
värmebalja/värmehink
Art. nr: 631149

56:- (70:- inkl. m oms)

Uttag 
värmebalja/värmehink
Reservdel: Uttag till 
värmebalja och värmehink.
Passar: 631151 & 631161 
& 631153
Art. nr: 631148

86:- (108:- inkl. moms)

Värmebalja 60 liter
Elektriskt uppvärmd balja 
Tillverkad i livsmedelsgodkänd 
plast. Frostfri ned till -20°C. 
Inbyggd termostat som startar 
när den omgivande temperaturen 
är ca 3°C. Effekt 130W/24V. 
Skyddsöverdrag medföljer. 
Anslutning 230V Storlek 
61x44x40cm LxBxH
Transformator IP 68 ingår med 
fast längd på koppling till baljan 
Längd kablar: 3,8m (matarkabel ) 
och 1,25m elkabel med 
stickkontakt för enfas.
Art. nr: 530696

1 500 :- (1 875- inkl. moms)

Glöm inte
matarkabel 
till Värme-
baljorna

Frostvakt Control
Frostskyddskontakt med stick-
propp. Övervakar så att värmen 
bara slås på när omgivnings-
temperaturen närmar sig frys-
punkten. Energisnål och 
ekonomisk. Används med fördel 
tillsammans med värmebaljorna
Teknisk data:
• Anslutningsspänning: 230 V
• Givarkabel: 3 m
• Aktiveringstemperatur: + 3 
grader C
• Led-ljus: Röd = värme på. Grön = 
värme av.
Art. nr: 631144

599:- (749:- inkl. m oms)
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Cirkulationsenhet Suevia M300
Max längd vattenledning 150 m.
Värmepatronen har en effekt på
3000W. Försedd med reglerbar
termostat. Automatisk luftnings-, 
övertrycks- och backventil medföljer.
Till vattensystemet ska jordfelsbrytare 
användas.
Art. nr: 100771

11 245:- (14 056:- inkl. moms)

Cirkulationsenhet Suevia M312
Max längd vattenledning 300 m.
Värmepatronen har en effekt på
6000W. Försedd med reglerbar
termostat. Automatisk luftnings-, 
övertrycks- och backventil 
medföljer. Till vattensystemet ska 
jordfelsbrytare användas.

Art. nr: 100772

21 349:- (26 686:- inkl. moms)

Alla stall har olika förutsättningar vad gäller vattenförsörjning. Antingen man har behovet av att frost skydda 
eller ej, så har Ydre-Grinden ett brett sortiment med en lösning för alla. Kontakta säljsupport om du behöver 
hjälp att välja ut ett vattensystem som passar.

Ventiluppvärmningsplatta
Till vattenkopp mod 46. Monteras
mellan ventilvinkel och bakstycke.
Vattenkoppen blir då frostfri till -35°.
Art. nr: 603111

970:- (1 213:- inkl. moms)

VATTENSYSTEM

Flottörvattenkopp mod. 43A
Uppvärmd kopp i gjutjärn med 
vitemaljerad skål. Reglerbar 
vattennivå. Frostfri ner till
-20° / -30°. Värmekapacitet 
80W och 180W beroende på om 
koppen placeras inne eller ute. 
24V, R15 anslutning från 
undersidan. Skålens diameter 
230 mm. Vattengiva vid 3
kg tryck: 7 l/min.
Art. nr: 100734

2 380:- (2 975:- inkl. moms)

Vattenkopp mod. 46
Tillverkad i emaljerat gjutjärn.
Inbyggd värmeslinga på
80W/24V (kräver transformator).
Pendelventil med vattenkapacitet 7 
l/min vid 3 kg tryck. 
Vattenanslutning ½” ovanifrån alt 
underifrån. Skålens bredd 220 mm. 
Skålens djup 90 mm. Byggmått från 
vägg och ut 290 mm.
Infästningsmått 136x136 mm.
Frostfri -15.
Art. nr: 603114

1 850:- (2 313:- inkl. moms)

Thermorör mod. 345
Isolerat rör passande 
vattenkopp mod 43A.
Modell för nedgjutning 300 mm 
i golv. Höjd total 1 100 mm 
(800 mm ovan golv)
Art. nr: 100784

1 643:- (2 054:- inkl. moms)

Thermorör mod. 344
Isolerat rör passande 
vattenkopp mod 43A. Modell 
för bultning i golv. 
Höjd 600 mm.
Art. nr: 100785

1 165:- (1 456:- inkl. moms)

Transformator
Transformator till EL-vattenkoppar.
Kapslingsklass IP54. Två storlekar 
120W alt. 220W.
Art. nr: 100780 (120W)

404:- (505:- inkl. moms)

Art. nr: 100782 (220W)

591:- (739:- inkl. moms)
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VÄRMELAMPA

• Kapslingsklass: IP65.
• Garanti: 5 år.
• Drifttid: Upp till 10 000 h.
• Installation: Levereras med stickkontakt på 1,8 m kabel för enkel installation samt gör den lätt att flytta.
• Effekt: Låg energiförbrukning, 2 500W ger en driftskostnad på ca 2,40:-/h med ett elpris på 0,95:-.
• Placering: Placeras 1,5 - 1,8 m ovanför hästen.
• Övrigt: Värmestrålarna från lampan värmer enbart upp de föremål den träffar vilket gör att onödig värme inte 

sprids. Ända upp till 97% av den tillsatta energin omvandlas till värme i komfortzonen.
• Dimmerfunktion styrs med fjärrkontroll.

Art. nr: 561000

8 796 :- (10 995 inkl. moms)

Öka din hästs 
välbefinnande 
och få bättre 
utbyte av 
träningspasset

Det infraröda ljuset som används i lampan tränger ner i
muskulaturen och värmer inifrån med ökad blodcirkulation
som följd vilket innebär att hästens muskelmassa till
stor del är uppvärmd och avslappnad - ”En bra start på
ridpasset”. En stund under lampan efter ridpasset gynnar
också återhämtningen. Värmelampan är också mycket
effektiv till torkning av hästen efter tvätt. Passar även lika
bra vid hovslagarplatsen som på läktaren. Hög IP-klass gör
att den kan användas i stallmiljö.

Solamagic Horse 2500
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SKIVOR

En ljudabsorberande och brand-skyddande 
innertaksskiva för  Stallmiljöer. 
Träullit Agro har med sin öppna struktur en 
dokumenterat god ljudabsorption, men den 
har också flera andra goda egenskaper.

Skiva 600x1200x25 
Skruvas 6 st/skiva.
Art. nr. 631260 

95:- (119:- inkl. moms)

Skiva 600x2400x25 
Skruvas 10 st/skiva. 
Art. nr. 631261 

185:- (231:- inkl. moms)

Montageskruv 
100 st/förp
Art. nr. 631262

136:- (170:- inkl. moms)

Träullit är även fuktreglerande och har stor 
förmåga att reglera rumsluftens relativa 
fuktighet. Detta ger ett behagligt och jämnare 
rumsklimat. En annan egenskap är resistensen 
mot röta och mögel, även i aggressiva miljöer. 
Dessutom ger det ett bra brandskydd. 
Innertaksskivan är typgodkänd som 
tändskyddande beklädnad med
ytskikt klass 1.

Färg: Trävit

TRÄULLIT AGRO

SKIVOR

Plastskiva PE LD grå
För att exempelvis skydda väggar 
i boxar eller spolspilta. Blank yta 
gör skivan enkel att tvätta,
dessutom är den väldigt slitstark. 
Kapas enkelt till önskad storlek 
med cirkelsåg eller grovtandat
blad till sticksåg. Tillverkat av 
100% återvunnet plast (polyeten
PE). Färg: Grå. 
Mått: 6x3000x1200 mm.
Tolerans ± 5 mm.
Art. nr: 631270

796:- (995:- inkl. moms)

Plastskiva vit
För att exempelvis skydda väggar 
i boxar eller spolspilta. Blank yta 
gör skivan enkel att tvätta, 
dessutom är den väldigt slitstark. 
Kapas enkelt till önskad storlek 
med cirkelsåg eller grovtandat 
blad till sticksåg. Tillverkad av 
polyeten, HD300. Färg vit
matt. RAL 9010. 
Mått: 6x3000x1200 mm
Tolerans ± 5mm.
Art. nr: 631271

796:- (995:- inkl. moms)
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FÖNSTER OCH DÖRRAR

Parytterdörr, kattlucka
Levereras med urtag för lucka.
(kunden står själv för lucka).

Valvad parytterdörr
Rostfri sparkplåt

Valvad parytterdörr
Tvådelat dörrblad, annan
gångbredd, sparkplåt.

Y-TE exklusiv ytterdörr
Y-TE exklusiv är tillverkad för
att tåla mer belastning och
blåst, med tjockare dörrblad
och grövre gångjärn. Dörren kan 
tillverkas som pardörr upp
till 3x3 m. Du kan till och med
beställa din ytterdörr i 
specialmått. Levereras 
grundoljad, trycke, täckskylt, 
droppbleck, karmskruv och olja 
medföljer.

Branddörr stål
Denna brandklassade dörr finns
även som pardörr. Ståldörren
kan även fås som inbrottsskyddande
dörr med laminatbeklädnad
för att bättre smälta in i stallmiljön. 
Dörren finns både som inner- och 
ytterdörr. Tjocklek 54 mm. 
Foderbildande karm av stål.

Tänk på godkänt mått 1,2 m fri bredd och 2,2 m fri höjd. 
Det innebär att dörren skall vara 13x23 (hålmått).
Utrymningsdörr skall ha en bredd på 1,6 m, höjd 2,2 m 
(17x23 hålmått).

TILLVAL DÖRRAR
Tvådelad (hästdörr)

Pardörr

Valvad

Mönstrad utsida (fiskben, dekormönster, kryssdekor m.m.)

Gångdörr i valfri bredd

Sparkplåt

Täckmålad

Trätröskel, fyrkantströskel eller släplist

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Våra dörrar och fönster finns i 
många olika standardmodeller och 
storlekar. Skulle du ändå inte 
hitta rätt storlek så kan de
flesta fås kundanpassade, ring 
oss och begär offert. Prisexempel dörr 10x21 BxH

4 488:- (5 610:- inkl. moms)

Prisexempel dörr 10x21 BxH

3 900:- (4 875:- inkl. moms)

Prisexempel port 25x23 BxH

9 344:- (11 680:- inkl. moms)
2-delad ytterdörr
Så kallad hästdörr

26

26



FÖNSTER OCH DÖRRAR

För fler modeller surfa in på vår hemsida www.ydre-grinden.se

FÖNSTERGALLER
Ydre-Grindens fönstergaller finns både som rak och
välvd modell. Enkel infästning med typen överfallsbrickor
ingår i leveransen. Gallret kan även fås
fällbart/öppningsbart. Tillverkat av rundjärn Ø12
mm. Varmgalvaniserat. Lagerstorlek: 1 200 x 874 mm.

Kan även kundanpassas efter dina fönstermått.

Hästfönster Thermo
Ett fönster för isolerade stall och 
uteboxar. Grundoljat med 
kinaolja. Fönstret kan
kompletteras med V-galler. 
Behandlas med kinaolja. 
Öppnas utifrån.

Finns som rakt eller valvat.
Rakt 10x10
Valvat 10x8,7/10

Eco Thermo kompositfönster
Finns i standardstorlekarna 
10x7, 10x8, 12x8. Ett fönster 
med tvåglas energi. Öppnas inåt. 
Kulör vit. 
Tillval: Fast, ej öppningsbart. 
Spröjs mellan glasen. valvat.

Stålfönster Basic
Finns i storlekarna: 8x8 och 10x8.
Ett enkelt hästfönster för det 
oisolerade stallet och uteboxar. 
Karm av varmförzinkad Z-profil. 
Båge av varmförzinkad stålprofil.
Enkelglas och galler på insidan. 
Sidohängt. Öppnas utifrån.

Stålfönster Unik rakt
Finns i standardstorlekarna: 
8x8, 10x8, 10x10 och 12x8 .
Kan beställas från bredd 8-12 
och höjd från
8-12.

Stålfönster Unik välvt
Finns i standardstorlekarna: 
10x6,67/8, 10x8,67/10, 
12x8/10. Kan beställas från 
bredd 8-12 och höjd från 8-12.

Prisexempel fönster 10x10

5 698:- (7 123:- inkl. moms)

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Prisexempel fönster 10x8,67/10

7 686:- (9 608:- inkl. moms)

Prisexempel fönster 8x8

3 084:- (3 855:- inkl. moms)

Prisexempel rakt 10x10

Inklusive V-galler.

5 367:- (6 709:- inkl. moms)

Prisexempel valvat 10x8,7/10

Inklusive V-galler.

7 251:- (9 064:- inkl. moms)

Prisexempel fönster 12x8

Exklusive fönstergaller

1 285:- (1 606:- inkl. moms)

Pris lagerstorlek 1200x874mm

Art.nr: 611010

930:- (1 163:- inkl. moms)
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