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Svensktillverkad 
stallinredning
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 er-

farenhet 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 garan-

tera!

LEVERANTÖR 
TILL SVENSKA 
GÅRDAR SEDAN 

1944

LEVERANTÖR 
TILL SVENSKA 
GÅRDAR SEDAN 

1944

Alla våra boxar 
tillverkas i våra 
egna lokaler i 

Rydsnäs
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Klicka hem direkt i vår webbshop

PÅ 1940-TALET BÖRJADE VI FÖRSE SVENSKA LANTBRUKARE 
MED EGENTILLVERKADE  PRODUKTER AV HÖG KVALITET. 

Mycket har hänt sedan dess, och idag har du möjlighet att 
beställa tillbehör och komponenter till ditt stall direkt i vår 
webbshop. 

Kika in på ydre-grinden.se och gör din beställning redan 
idag. Du beställer, vi levererar - enklare än så blir det inte. 
Oavsett hur du väljer att beställa så är alltid grunden för oss 
på Ydre-Grinden densamma. Svensktillverkade produkter 
av hög kvalitet - en affärsidé som håller, trots att omvärlden 
ständigt förändras. 

Blanketter och monteringsanvisningar

På ydre-grinden.se har vi samlat kataloger, monteringsbe-
skrivningar, djurskyddsbestämmelser och blanketter. 

Saknar du något kan du kontakta kundtjänst. Vill du hellre 
få katalogen/prislistor skickade hem till dig så använd 
formuläret på webben.

ANSÖKAN– förprövning av häststall enligt 

djurskyddsförordningen (2019:66) 

Ansökan om förhandsgodkännande för 

ny-, till- eller ombyggnad för häst. 

Ansökan ska innehålla

• Denna ansökningsblankett

• Ritningar (se ruta D)
A. Sökande

Namn eller firma och adress

Person-/organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

E-postadress
Fastighetsbeteckning

Socken

B. ByggnadsåtgärdNybyggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

C. TidplanByggnadsåtgärden 

beräknas påbörjad

Byggnadsåtgärden 

beräknas avslutad

D. Till ansökan bifogas

Sektionsritning (ritningsnummer):

SJ
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F

Bilaga/ritning nr

Kommun

Bilaga nr

• Beskrivning av inredning eller ritning på inredning (se ruta D)

Beskrivning av inredning eller ritning på inredning

Övriga handlingar (numreras)

Ansökan skickas till länsstyrelsen

Annan åtgärd

Bilaga nr

Bilaga nr

Situationsplan (2 ex)

ritningsnummer:

Planritning (2 ex) 

ritningsnummer:

D173A

www.jordbruksverket.se

Bra att veta om

mindre häststallar



Ladda ner
på ydre- 

grinden.se

Vårt säljteam svarar på frågor och 
hjälper dig att 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 pro-
dukter och vi kan därför ge dig många och värdefulla 
tips!

VÄXEL TEL. 0381 - 502 50 

Kontakta oss på Ydre--grinden
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Våra vanligaste fronter och mellanväggar i boxserierna Ydre basic, Ydreboxen, Ydre Magnifik och Ydre Safir.

Fyra boxmodeller - oändliga        möjligheter för ditt stall

Fler kombinationer är 
möjliga - prata med 
din  säljare. Här presente-
rar vi våra vanligaste fron-
ter och mellanväggar. Har 
du andra önskemål? Ring 
våra säljare så får du hjälp 
att ta fram ditt drömstall.

Alla våra boxar är 
tillverkade i våra egna 
lokaler i Rydsnäs!
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Fyra boxmodeller - oändliga        möjligheter för ditt stall
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Ydre basic

Fasta mått. Beställ 
direkt på nätet. 
Enklare blir det inte.

EN ENKEL OCH PRISVÄRD BOX

Nyhet!

 8



Ydre basic
EN ENKEL OCH PRISVÄRD BOX

Ydre Basic levereras enbart med skjutdörr och du väljer själv 
om du vill montera gallret i dörren. Skjutdörrens låsning sker 
med det klassiska kisthandtaget som faller ned bakom dörren 
när den är i stängt läge. Handtaget lyfts enkelt upp för att 
kunna öppna skjutdörren. Boxens profilsystem är avsett för 
42 mm granplank.

I serien Ydre Basic finns front, mellanvägg och stolpe. 
Enklare kan det inte bli. De enda val du behöver ta ställning 
till är vilken längd och hur många. Tänk dock på att front och 
mellanvägg är tillverkade med fasta mått på 3 meter eller 3,5 
meter och därför finns ingen justeringsmöjlighet. Front och 
mellanvägg levereras komplett med granplank.

Ydre basic

Ydre Basic är en boxmodell som bygger på enkelhet. Här har vi skalat bort valmöjligheterna 
och har kvar en enkel box som bara finns med två mått, 3 meter och 3,5 meter. 

“Snabb leverans och den 
var enkel att montera”

Maja är nöjd med boxarna till sina hästar och 

tycker de är enkla att öppna och stänga.

FINNS 
PÅ LAGER I 

WEBBSHOPEN

YDRE BASIC
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Ydre basic

VAL AV FRONT

VAL AV MELLANVÄGG

MATERIAL

Front 3 meter.

Mellanvägg 3 meter.

Front 3,5 meter.

Mellanvägg 3,5 meter.

Granplank

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

Obehandlat.

STOLPE

Stolpe 50x50

GLÖM INTE 
HÖRNSTOLPEN 

NÄR DU 
BESTÄLLER

BESTÄLL ENKELT DIREKT 
PÅ WEBBEN 

I serien Ydre Basic finns 
front, mellanvägg och stolpe. 
Enklare kan det inte bli. De 
de enda val du behöver ta 
ställning till är vilken längd 
och hur många. Tänk dock på 
att front och mellanvägg är 
tillverkade med fasta mått på 
3 meter eller 3,5   meter och 
därför finns ingen justerings-
möjlighet.

SMARTA TILLBEHÖR TILL BOXEN

På sid. 61 och framåt kan du välja ut passande tillbehör till boxen. Kanske 
en stötabsorberande stallmatta, krubba eller vattenkopp. Vi har prylarna 
som gör ditt stall komplett.
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Ydre basic

Snyggt och enkelt med Ydre basic.
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Ydre basic

Enkel låsfunktion av skjutdörren.

Dörrstopp. Styrdubb. Låsplatta till plank.
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Ydre basic

YTBEHANDLING: VARMGALVANISERAT.

PROFILSYSTEM: U-PROFIL 3 MM FÖR 42 MM PLANK.

GALLERRÖR: Ø25 MM, 70 MM MELLAN RÖR. REH 235.

BOXSTOLPE: 50X50X3 MM LÄNGD 2260 MM.

PLANK: HYVLAT, FASAT, SPONTAT GRANPLANK 42 MM.
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Materialspecifikation Ydre basic

Dörröppning 1400 mm

22
60

m
m

Stolpe3000/3500 mm
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Ydreboxens inbyggda 
justerbarhet gör den 
enkel att montera.

PRISVÄRDA BOXAR AV HÖG KVALITET
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Ydreboxen
HÖG KVALITET, FLEXIBELT OCH PRISVÄRT

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

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

Vi vet hur vardagen i ett stall fungerar - både utrustning och inredning utsätts stund-
tals 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. 

“Vi är grymt nöjda med  
service och bemötande, 

enkla instruktioner”

Patrik och Malin Loumanen i Vadstena beställde 
Ydreboxen, och är helnöjda med sina nya boxar.

YDREBOXEN
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Front med stående galler och ekplank. 
Tillval: Liggande planka och vikbar krubba.

Front med stående galler och plastplank Gova grå. 
Tillval: Vikbar krubba.

Ydreboxen
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Seminstation som valt Ydreboxen med liggande galler och skjutdörr   
med tillvalet horisontell planka. Utfyllnad med Gova grå plastplank.

Front med stående galler och plastplank Gova grå. Tillval: Foderöppning i frontgallret.

Front med stående galler och plastplank Gova grå.

MER INSPIRATION PÅ 
YDRE-GRINDEN.SE

Ydreboxen
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Front utan galler.

VAL AV BOXDÖRR

Ydreboxen

Skjutdörr med öppningsbart 
galler.

Skjutdörr utan galler.

Skjutdörr för ponny/häst.
Tillverkas också som slagdörr.

Skjutdörr för ponny.
Tillverkas också som slagdörr.

Slagdörr tvådelad med galler.

Slagdörr låg modell. Gallerdel för montering
över låg boxdörr.

Horisontell planka kan tillämpas 
på de flesta modeller.

Skjutdörr med fast 
liggande galler.

Skjutdörr med liggande 
öppningsbart galler.

Slagdörr med öppningsbart 
galler.

Slagdörr utan galler.

Front med liggande galler.

I samtliga modeller kan tillval göras på 
horisontell planka.

VAL AV FRONT

Front med skjutdörr. Front med tvådelad slagdörr.

TIPS! En stötabsorberande stallmatta 
minskar belastningen på din hästs 
senor och leder. 
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Boxvägg tät - hög.

Boxvägg med liggande galler.

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

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

I samtliga modeller kan tillval 
göras på horisontell planka.

Boxvägg med stående galler.

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

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

Ydreboxen

VAL AV MELLANVÄGG

Utöver grundutförandet med galler 
av stående Ø25 mm finns dessutom 
i standardsortimentet: Boxvägg tät, 
kontaktgaller med delvis tät boxvägg 
och boxvägg med galler av liggande 
rör Ø34 mm. För de kunder som mu-
rar upp boxväggar finns möjlighet att 
beställa endast galleröverdel i både 
rak och välvd modell.

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

Boxvägg med bågformad tät 
del ca 1500 mm. 

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

MATERIALVAL BOXAR
På sid 38 kan du välja boxfyllnad i olika material och färger. Även pulverlack-
ering, kryssplank och dekorationsspår finns som möjliga val. Anpassa och gör 
den boxen som du drömmer om.
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Två stora gruppboxar som enkelt görs om till fyra boxar då slagdörrarna redan är på plats. Fronter och dörrar utan galler. Delvis 
galler mellan boxarna 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.

 Ydreboxen med tillvalet horisontell planka och svängbar krubba. Plankfyllning av ek.

Ydreboxen
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Ydreboxen

• PROFILSYSTEM MED 3 MM C-PROFIL.

• GALLERRÖR Ø25 MM, 70 MM MELLAN RÖREN. REH 235.

• LIGGANDE GALLERRÖR Ø34 MM. GALLERAVSTÅND 197, 197, 197 OCH 163 MM (FYRA ÖPPNINGAR).

• BOXSTOLPAR 50X50X4 MM.

• HYVLAT, FASAT OCH SPONTAT GRAN-/EKPLANK 42/32 MM FASAD, SPONTAD PLAST 32 MM.

• VARMGALVANISERAT.
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Materialspecifikation Ydreboxen

1350 mm

TILLVERKAT EFTER 
DINA MÅTT OCH BEHOV!

Vi tillverkar efter kundens 
mått och önskemål och 

alltid med ställbarhet. Prata 
med en säljare om vad som 

är möjligt.
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Med Ydre Magnifik får du ett 
högkvalitativt och praktiskt stall 
som dessutom är riktigt snyggt.

Ydre Magnifik

FÖR DIG SOM SÖKER DET DÄR LILLA EXTRA
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Ydre Magnifik
LUFTIG OCH STILREN KÄNSLA

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.

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.

“Stallet blir en plats 
där vi kan umgås 

kring hästarna”

Med smart planering och omsorg om 
detaljer har Folåsa Ridhus ett helt 
nybyggt stall. Här finns plats för elva 
hästar med närhet till hagar och pad-
dock. Läs mer på ydre-grinden.se.

Ydre Magnifik
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Ydre Magnifik
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MER INSPIRATION PÅ 
YDRE-GRINDEN.SE

Ydre Magnifik

Magnifik duo hög med ekplank i kombination med Magnifik hög 
slagdörrar måttanpassade efter kundens önskemål.

Låg modell med utfyllnad av laserat granplank.

Boxfront Magnifik låg med granplank som kunden laserat.

Pulverlackering är ett tillval. det ger en snygg finish, men kräver lite mer underhåll...
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VAL AV FRONT

Ydre Magnifik

Magnifik boxfront enkel med tvådelad 
slagdörr.

Magnifik boxfront enkel med 
skjutdörr.

Magnifik boxfront enkel med 
slagdörr.

Magnifik boxfront duo med lig-
gande rör och tvådelad slagdörr.

Magnifik boxfront duo med slagdörr.Magnifik boxfront duo med tvådelad 
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.

Magnifik boxfront duo låg rak. Magnifik boxfront duo låg 
rak ponnymodell.

Magnifik boxfront duo låg.

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

MATERIALVAL BOXAR
På sid 38 kan du välja boxfyllnad i olika material och färger. Även pulver- 
lackering, kryssplank och dekorationsspår finns som möjliga val. Anpassa  
och gör den boxen som du drömmer om.

 26



Ydre Magnifik

VAL AV MELLANVÄGG

Utöver grundutförandet med galler av stående Ø25 mm finns dessutom i standardsortimentet: Tät boxvägg, kontakt-
galler med delvis tät boxvägg, boxvägg med galler av liggande rör Ø34 mm. För de kunder som murar upp boxväg-
gar finns möjlighet att beställa endast galleröverdel i både rak och välvd modell.

Magnifik boxvägg tät med båge 
och galler.

Magnifik boxgaller - stående galler. Kontaktgaller 1 m för murad vägg. Kontaktgaller 2 m för murad vägg.

Magnifik boxvägg tät låg.Magnifik boxvägg låg rak. Magnifik boxgaller - liggande galler.

Magnifik boxvägg tät med 
liggande kontakgaller.

Magnifik boxvägg tillval horison-
tell planka.

Magnifik boxvägg tät med 
stående kontakgaller.

Magnifik boxvägg med galler. Magnifik boxvägg tät hög.
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Magnifik duo hög modell. Fällbart galler i dörren som standard. Laserat granplank.

Magnifik duo låg med ekplank: Tillval: Fällbar krubba. 
Mellanväggar tät med båge.

Magnifik duo låg med ekplank. Tillval: Fällbar krubba.

Ponnyanpassad skjutdörr. Plastplank Gova svart.

Ydre Magnifik
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• PROFILSYSTEM MED 3 MM C-PROFIL. 

• ÖVERLIGGARE: RÖR Ø48X3,25 MM.

• GALLERRÖR Ø25 MM, AVSTÅND 70 MM MELLAN RÖREN, REH 235.

• DÖRRSTOLPAR 70X70X4 MM.

• BOXHÖRNSTOLPE 70X70X4 MM.

• HYVLAT, FASAT OCH SPONTAT GRAN-/EKPLANK 42/32 MM FASAD SPONTADPLAST 32 MM.

• VARMGALVANISERAT.

Ydre Magnifik

Materialspecifikation Ydre Magnifik
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TILLVERKAT EFTER 
DINA MÅTT OCH BEHOV!

Vi tillverkar efter kundens 
mått och önskemål och 
alltid med ställbarhet. 

Prata med en säljare om vad 
som är möjligt.
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Ydre MagnifikYdre Safir

Är du ute efter en lite mer exklusiv 
känsla i ditt stall? Då är Ydre Safir 
det självklara  valet för dig.

FÖR DIG SOM SÖKER DET DÄR LILLA EXTRA
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”Det bästa val vi gjort för 
att lyfta livet på landet”

...säger Mari Forsgård, här 
tillsammans med dottern Anni. 
Familjen Forsgård strax utanför 
Habo driver både skogsbruk, 
bygghandel och åkeri. Gå in på 
ydre-grinden.se för att läsa mer 
om deras stall.

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 sidohängt 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.

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. 

HÖG KVALITÉ, FLEXIBELT OCH ELEGANT.

Ydre Safir
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Ydre SafirYdre Safir

Hög och låg modell i kombination. Ekplank. Tillval: Dekorationsspår i dörr och kryssplank.
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Låg modell. Plastplank Gova rödbrun. 

Hög och låg modell i kombination. Ekplank. Tillval: Dekorationsspår i dörr och kryssplank.

MER INSPIRATION PÅ 
YDRE-GRINDEN.SE

Ydre Safir
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Ydre Safir

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

Boxfront låg med slagdörr. Tillval: Kryssplank.

VAL AV FRONT

BOXFRONT LÅG  Finns endast som duo-modell 
(mittplacerad dörröppning) och tillverkas endast med 
slagdörr.

BOXFRONT HÖG  Finns endast som duo-modell (mittpla-
cerad dörröppning) och tillverkas endast med slagdörr.

MATERIALVAL BOXAR
På sid 38 kan du välja boxfyllnad i olika material och färger. Även 
pulverlackering, Kryssplank och dekorationsspår finns som möjliga 
val. Anpassa och gör den boxen som du drömmer om.

STALLTILLBEHÖR
Skapa ordning och reda i stallet 
med smarta stalltillbehör.
På sidan 61 kan du kolla in vårt 
utbud av stalltillbehör.

TIPS! 
En stötabsorberande stallmatta 
minskar belastningen på din 
hästs senor och leder. 
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VAL AV MELLANVÄGG

Utöver grundutförandet med galler av stående Ø25 mm finns dessutom i standardsortimentet: Tät boxvägg, 
kontaktgaller med delvis tät boxvägg, boxvägg med galler av liggande rör Ø34 mm. För de kunder som mu-
rar upp boxväggar finns möjlighet att beställa endast galleröverdel i både rak och välvd modell.

Ydre Safir

Safir boxvägg tät med båge och 
galler.

Safir boxvägg tät med liggande 
kontaktgaller.

Safir boxvägg tillval horisontell 
planka.

Safir boxvägg tät med stående 
kontaktgaller.

Safir boxvägg med galler. Safir boxvägg tät hög.

Safir boxvägg tät låg.Safir boxvägg låg rak. Safir boxgaller - liggande galler.

Safir boxgaller - stående galler.Kontaktgaller 1 m för murad vägg. Kontaktgaller 2 m för murad vägg.
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Ydre Safir

Safir duo låg modell med ekplank. Tillval: Fällbar krubba, kryssplank, ventilationsspår.

Safir duo hög modell med plastplank Gova grå. Tillval: Svartlackerat.

INSPIRERAS AV FLER 
KOMBINATIONER PÅ 
YDRE-GRINDEN.SE
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Ydre Safir

25
00

 m
m

22
10

 m
m

15
00

 m
m

13
05

 m
m

13
05

 m
m

90
5 

m
m

1230 mm

1230 mm

Materialspecifikation Ydre Safir

• PROFILSYSTEM MED 3 MM C-PROFIL 

• ÖVERLIGGARE: RÖR Ø48X3,25 MM.

• GALLERRÖR Ø25 MM, AVSTÅND 70 MM MELLAN RÖREN, REH 235.

• DÖRRSTOLPAR 70X70X4 MM.

• BOXHÖRNSTOLPE 70X70X4 MM. 

• HYVLAT, FASAT OCH SPONTAT GRAN-/EKPLANK 42/32 MM FASAD OCH SPONTAD PLAST 32 MM.

• VARMGALVANISERAT.

TILLVERKAT EFTER 
DINA MÅTT OCH BEHOV!

Vi tillverkar efter kundens 
mått och önskemål och 
alltid med ställbarhet. 

Prata med en säljare om vad 
som är möjligt.
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GRANPLANK 
Ett ljusare träslag som mörknar efter hand, ska 
behandlas med olja, lasyr eller målarfärg.

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

Återvunnen plast som ej är tugg och bitvänligt för 
hästen, underhållsfritt och hygieniskt. Färgskiftningar 
kan förekomma. Finns i grått som lagerkulör,  men även 
som svart och brun.

PLASTPLANK

Obehandlat

Materialval boxar

KRYSSPLANK & DEKORATIONSSPÅR

Till ekplank kan vi erbjuda kryssplank 
till fronter. Dessa levereras i en stan-
dardlängd där man får kapa i montaget 
till rätt längder eftersom fronterna är 
justerbara. 

Dekorationsspår kan vi erbjuda i ek-
plank till fronter och/eller dörrar.

Gäller Ydreboxen, Ydre Magnifik och Ydre Safir

När du har valt boxmodell är det dags för materialval. Sätt din personliga prägel på boxen genom att välja typ av ma-

terial, färg, kryssplank och/eller dekorationsspår. Även pulverlackering finns som tillval, men tänk på att det kräver lite 

mer underhåll. Kontakta oss redan i planeringsstadiet så kan vi hjälpa dig att skapa optimala hästboxar för dig och dina 

hästar. På sidan 61 kan du kolla in vårt utbud av övrigt stalltillbehör.

Materialval boxar

Obehandlat

UNDERHÅLLS-
FRITT
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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.

Materialval boxar

Pulverlack i valfri 
färg, ger en snygg 
finish, men kräver 
lite mer underhåll...
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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 70X70 MM.
• VARMGALVANISERADE STÅLPROFILER.
• VENTILATIONSÖPPNING MED VINDNÄT PÅ BAKVÄGGEN.
• VI REKOMMENDERAR ATT VINDSKYDDET MONTERAS PÅ 

BETONGPLATTA (INGÅR EJ).

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 (3,14 eller 4,74 meter) kan du 
skräddarsy 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.

Certifierade enligt 
EN 1090

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.

Ydre Vindskydd

PRAKTISKT & EKONOMISKT.

KONSTRUERADE 
FÖR SNÖZON 4,5
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Ydre Vindskydd

VINDSKYDD MÅTT

VINDSKYDD MÅTT

 Psst!
Trött på fruset 
vatten? Köp en 
värmebalja! 

 YTA MÅTT	

19 M2  6 210 X 3 140 MM 

28 M2 9 280 X 3 140 MM 

38 M2  12 350 X 3 140 MM 

48 M2  15 420 X 3 140 MM 

 YTA MÅTT	

29 M2  6 210 X 4 740 MM 

44 M2 9 280 X 4 740 MM 

58 M2  12 350 X 4 740 MM 

73 M2  15 420 X 4 740 MM 
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Ydre Uteboxar

ENKELRAD
Det här är en enkel och billig lösning när du har behov av att 
utöka boxplatserna. Modellen enkelrad kan placeras antingen 
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 för-
del 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 leve-
reras i grundutförande som tät. 

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. 

STALLKÄNSLA - TILL EN BRÅKDEL AV PRISET.

Ydre Uteboxar

Våra uteboxar är 
utrustade med venti-

lation enligt jordbruks-
verkets föreskrifter.

Certifierade 
enligt EN 1090

KONSTRUERADE 
FÖR SNÖZON 4,5
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Ydre Uteboxar

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.
• Galler alt. täta mellanväggar.  
 Uteboxen går även att  
 komplettera med öppningsbara   
 stålfönster. 
• Stallgången är 2 m.

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

Välj mellan: 
• Fronter modell Ydreboxen.
• Skjutdörr, slagdörr eller  
 tvådelad slagdörr med V-galler.
• Galler alt. täta mellanväggar.  
 Uteboxen går även att  
 komplettera med öppningsbara   
 stålfönster. 
• Stallgången är 3 m.

ENKELRAD MED GÅNG

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.
• Galler alt. täta mellanväggar.

ENKELRAD

DUBBELRAD

PLASTPLANK - för dig som vill slippa underhålla uteboxen. 
Plastplanket är hygieniskt och underhållsfritt. 

UNDER-
HÅLLSFRITT! 
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Ydre Uteboxar

• VÄGGAR AV SPONTAT, HYVLAT GRANPLANK 42 MM, 
ALTERNATIVT PLASTPLANK.

• TAKPLÅT MED KONDENSSKYDD.
• HÖRNSTOLPAR 70X70 MM.
• STOMME AV C-PROFIL.
• FRÅN-/TILLUFT SKER GENOM VENTILATIONSSPRINGOR I

BAK- OCH FRAMVÄGGAR TÄCKTA MED VINDNÄT.  
• VARMGALVANISERAT.

• SKJUTDÖRR/SLAGDÖRR ÖPPNINGSBART GALLER.
• MELLANVÄGG  MED GALLER ALT. TÄT MELLANVÄGG. HÖJD 2 260 MM. 
• GALLERRÖR Ø25 MM, AVSTÅND 70 MM MELLAN RÖREN. REH 235.
• C-PROFIL 40X50X40X3 MM.
• TILLVAL STÅLFÖNSTER.

Materialspecifikation Ydre Uteboxar

TIPS! 
Investera i en stallmatta som 
isolerar mot kyla. 

STÅLFÖNSTER BASIC
Till Ydre uteboxar passar 
stålfönstret Basic bra, Kolla 
in det och våra andra fönster 
på sid 59.

YDRE UTEBOXAR PASSAR BRA MED:
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Stallbyggnader



Trästall

Trästallet kan beställas antingen isolerat eller oisolerat. 
Det levereras som en komplett materialsats där ytterväg-
garna kommer 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 isole-
ras 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, 
ansökningar 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.

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. 

KLASSISKT OCH PRISVÄRT

Trästall
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Betongstall

Vi levererar en materialsats som är komplett med plin-
tar och betongväggar (monterade). Därefter tar du över 
monteringsarbetet; 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. Väg-
garna 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 underhållsfritt. Du kan också välja fönster och dörrar 
och ge stallet en mer personlig prägel. Stallet finns även 
i kombination med lagerutrymme där väggarna som alter-
nativ 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 investe-
ring för framtiden som du och dina hästar kommer att ha 
glädje av i många, många år.

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

UNDERHÅLLSFRITT OCH GEDIGET.
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PLANLÖSNINGSFÖRSLAG MED FYRA BOXAR

• Totalt 168 m²

• Två boxar á 10,5 m²

• Två boxar a´11,9 m²

• Skötselplats

• Sadelkammare/foderrum

• Oisolerat/isolerat lagerutrymme

PLANLÖSNINGSFÖRSLAG MED FEM BOXAR
• Totalt 168 m²

• Fem boxar á 10,5 m²

• Skötselplats/spolspilta

• Sadelkammare

• Tvätt- torkrum

• Foderkök/plats för redskap

• Oisolerat/isolerat lagerutrymme

PLANLÖSNINGSFÖRSLAG MED FYRA BOXAR
• Totalt 168 m²

• Två boxar á 10,5 m²

• Två boxar a´13,12 m²

• Skötselplats

• Sadelkammare/foderrum

• Oisolerat/isolerat lagerutrymme

Planlösningsförslag för stall

Planlösning

Vi har tagit fram ett antal olika förslag på stall som du hittar här nedan. Vi har i dessa förslag utgått från samma grundmått för 
att se hur det går att tänkta olika fast med samma förutsättning. De olika förslagen går förstås att ändra och anpassa för just dina 
behov så börja din resa mot ett nytt stall genom att prata med någon av våra säljare.
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PLANLÖSNINGSFÖRSLAG MED SEX BOXAR

• Totalt 168 m²

• Sex boxar á 10,5 m²

• Skötselplats/spolspilta

• Sadelkammare

• Tvätt- torkrum

• Oisolerat/isolerat lagerutrymme

PLANLÖSNINGSFÖRSLAG MED FEM BOXAR 

• Totalt 168 m²

• Tre boxar á 10,5 m²

• Två boxar a´13,12 m²

• Skötselplats/spolspilta

• Sadelkammare

• Tvätt- torkrum

• Plats för redskap

• Oisolerat/isolerat lagerutrymme

PLANLÖSNINGSFÖRSLAG
MED FEM BOXAR. 

• Totalt 168 m²

• Två boxar á 10,5 m²

• Två boxar a´11,0 m²

• En box a´13,12 m²

• Skötselplats/spolspilta

• Sadelkammare

• Tvätt- torkrum

• Förvarings- lagerutrymme

Planlösning

PRATA MED NÅGON AV 
VÅRA SÄLJARE, så hjäl-
per vi dig att förverk-

liga din stalldröm!
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Ventilation för ditt stall

För de tekniskt avancerade kraven finns även smarta 
styrenheter som hjälper dig att få full kontroll över venti-
lationens alla funktioner. 

Oavsett om du bygger ett helt nytt stall eller gör om i 
ett befintligt kan vi hjälpa dig att utforma en ventilations-

lösning 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.

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.

VÄLJ TYP AV SYSTEM SOM PASSAR DIG OCH DITT STALL BÄST:

• FRÅNLUFT

• TILLUFT

• STYRENHET

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

 * Vinter = Klimatreglerat värmeisolerat stall där man kan reglera lufttemperatur genom att styra flödet av luften och vid behov tillföra värme 
 ** Sommar = Klimatreglerat värmeisolerat stall där man kan reglera lufttemperatur genom att styra flödet av luften och vid behov tillföra värme
 *** Väderskyddande stall = Enkelt stall med fri luftväxling som ger skydd mot vind, regn, sol och värmeutstrålning nattetid

RIDHÄST/AVELSHÄST 
LÄTT/MÅTTLIG TRÄNING

Vikt Vinter* Sommar** Väderskyddande***

200 kg 27 m³/h 165 m³/h 215 m³/h

300 kg 37 m³/h 220 m³/h 290 m³/h

400 kg 46 m³/h 275 m³/h 360 m³/h

500 kg 54 m³/h 325 m³/h 425 m³/h

600 kg 62 m³/h 370 m³/h 485 m³/h

700 kg 70 m³/h 415 m³/h 545 m³/h

TÄVLINGSHÄST/ARBETSHÄST  
HÅRD REGELBUNDEN TRÄNING ELLER I ARBETE

Vikt Vinter* Sommar** Väderskyddande***

200 kg 33 m³/h 195 m³/h 215 m³/h

300 kg 44 m³/h 265 m³/h 290 m³/h

400 kg 55 m³/h 325 m³/h 360 m³/h

500 kg 65 m³/h 390 m³/h 425 m³/h

600 kg 75 m³/h 445 m³/h 485 m³/h

700 kg 84 m³/h 495 m³/h 545 m³/h

VÄGGFLÄKT 
FRÅNLUFT

TAKLUFTSINTAG

FRÅNLUFTSTRUMMA

VÄGGLUFTSINTAG
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1. Tilluftsventil vägg

Luftmängd vid 10 Pa:
700m ³/h. Mått 300x270x110 
mm. Utvändig vindskydds-
huv av svartlackad plåt ingår. 

Art. nr. 631323 

1. Tilluftsventil tak

Modell 84P tillverkad av 
polyuretan. Luftmängd vid 10 
Pa: 760 m³/h. Inbyggnadsmått 
540x240 mm LxB.

Art. nr. 631320 

2. Manuellt reglage för 
ventiler

Används till tak och 
 v äggventiler. 

Art. nr. 631348 inkl. väggfäste

4. Brythjul 90 mm  
med s-krok

Till huvudwire, i hörn 
och ned till manuellt 
reglage.

Art. nr. 631353  

3. Montagesats

Till ventiler eller spjäll i 
frånluftstrumma. 
 
Art. nr. 631356  

5. Wirelås, wire, kaus och fjäder

TILLUFT

3

Exempel på montering ventiler/reglage

1
2

5

4

Wirelås 

Wirelås till huvudwire.
Det behövs två för att 
låsa wire vid motvikt.

Art. nr. 631354

Kaus till huvudwire

Används tillsammans 
med motvikt/fjäder och 
wirelås.

Art. nr. 631355   

Motviktsfjäder

Motviktsfjäder som 
används istället för 
traditionell motvikt där 
möjligheten inte finns 
att ha en hängande vikt 
som drar tillbaka wire   vid 
stängning av ventiler.

Art. nr. 540322

Wire

Plastad 4 mm galvad 
wire. Används som 
huvudwire för att styra 
ventiler.

Art. nr. 631357

Välj mellan tak- 
och väggventil
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FRÅNLUFT

Komplett frånluftstrumma 2,5 m
Max kapacitet 6 500 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 FN 040-ZIT

3 st spännband 45 mm 
1 st spännband 25 mm 
4 st upphängningsbeslag för trumma 
och fläkt. 

Art. nr: 631385   

Jalusi

Utvändigt jalusi till väggfläkt Ø250 mm.
Passar fläkt 540368.
Art. nr: 631343.   

Utvändigt jalusi till väggfläkt Ø400 mm.
Passar fläkt 540370.

Art. nr: 631344   

Väggfläkt FN040-ZIQ 

Väggfläkt 0-10V styrning.
För montering på vägg. Hål i vägg diame-
ter 40 cm. Fungerar endast i serien 0-10V 
styrsignal.

Art. nr. 540370

Trumfläkt FN040-ZIT 

Trumfläkt 0-10V styrning
För montering i trumma/rör med invändig 
diameter 40 cm. Fungerar endast i serien 
0-10V styrsignal.

Art. nr. 540371

Tempreglering CTG-150AV 

0-10V. Mäter temperaturen där enheten 
är placerad och styr ventilationen på 
förvald temperatur. 

Art.nr: 540372 

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 

Vridpotentiometer 

0-10V. Varvtalsstyrning av fläkten. 
Bestäm själv hur fort fläkten ska gå 
och därmed hur mycket luft som 
ventileras. 

Art.nr: 540374

Väggfläkt FN025-4IL

Väggfläkt 0-10V styrning. För montering 
på vägg. Hål i vägg diameter 28 cm.
Fungerar endast i serien 0-10V styr-
signal.

Art. nr. 540368
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BRA VAL!

Träullit Agro är en ljudabsorberande och brandskyddande innertaksskiva för stallmil-
jöer. Den har med sin öppna struktur en dokumenterat god ljudabsorption, men den 
har också flera andra goda egenskaper.

SKIVA 600 X 1200 X 25  Skruvas 6 st/skiva.  Art. nr. 631260

SKIVA 600 X 2400 X 25   Skruvas 10 st/skiva.  Art. nr. 631261

MONTAGESKRUV  100 st/förp   Art.nr. 631262 

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
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Dörrar

 54

Fönster & dörrar



Valvad parytterdörr

 Rostfri sparkplåt

Parytterdörr

Tvådelad, annan gångbredd.

Valvad parytterdörr

Tvådelat dörrblad, annan
gångbredd, sparkplåt.

2-delad ytterdörrY-TE exklusiv ytterdörr

Branddörr stål

DÖRRAR

Dörrar

Y-TE exklusiv är tillverkad för att tåla mer belast-
ning och blåst, med tjockare dörrblad och grövre 
gångjärn. Dörren är så kallad varmförrådsdörr 
och 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 kinaolja medföljer.

Ytterdörrarna kan mot tillägg fås med delat dörrblad 
s.k. hästdörr.

Denna brandklassade dörr finns även som par-
dörr. 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.

Parytterdörr

TÄNK PÅ ATT GODKÄNT MÅTT 
FÖR STALLDÖRR ÄR 1,2 M FRI 
BREDD OCH 2,2 M FRI HÖJD. 

Det innebär att dörren 
ska vara 13x23 (hålmått). 

Utrymningsdörr ska ha en 
bredd på 1,6 m och höjd 
2,2 m (17x23 hålmått).
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Våra fönster finns i många olika standardmodeller och storlekar. 
Skulle du ändå inte hitta rätt storlek så kan de flesta fönster fås 
kundanpassade, ring oss och begär offert. 

Fönster
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FÖNSTERGALLER
Ydre-Grindens fönstergaller finns både 
som rak och välvd modell. Enkel infäst-
ning 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 	
Valvat (träfönster) finns i storleken: 10x8,7/10

Hästfönster Thermo  
Rakt (träfönster) finns i storleken: 10x10.	

Ett fönster för isolerade stall och ute-
boxar. Grundoljat med kinaolja. Fönstret 
kan kompletteras med V-galler. Behandlas 
med kinaolja. Öppnas utifrån.

Plastfönster Eco Thermo

Finns i standardstorlekarna 10x7, 10x8, 
12x8. Kan beställas från bredd 8-15 och 
höjd från 6-12. Ett fönster med tvåglas 
energi. Öppnas inåt. Kulör vit. 

Tillval: Fast, ej öppningsbart. Spröjs mel-
lan glasen. Annan kulör, t.ex. brunsvart. 
Skyddsgaller till standardstorlekar. 

Thermo Garantifönster Thermo Kulturfönster

Garantifönster Thermo är impregnerat med kinaolja i brunsvart kulör. Överfalsat. 
Karmtätningslist av EPDM-gummi runt hela bågen och runt glaset. Aluminiumlist 
nedtill på bågen. Öppnas inåt. Steglösa öppningsbeslag av rostfritt stål. Finns även 
som fast (ej öppningsbart) utförande. Tvåglas isolerruta. 10 års garanti.

Finns i standardstorlekarna:  
10x7, 10x8, 11,4x8, 12x8.
Kan beställas från bredd 8-15 och höjd 
från 6-12.

Finns i standardstorlekarna:  
10x6,7/8, 12x8/10. Kan beställas från 
bredd 7-12 och höjd från 6-14.

Tillval Garantifönster:
• Spröjs, utanpåliggande eller mellan glasen.
• Skyddsgaller monterat på insidan.
• Specialmått

• Tvåglas isolerruta energi.
• Kinaolja med andra kulörer eller  
 Kinaolja+täckmålat enligt NCS/RAL-skalan

Grundoljat med kinaolja.

FÖNSTER

10ÅRS 
GARANTI!

10ÅRS 
GARANTI!

Stålfönster Basic

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

Stålfönster Unik rakt

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

Stålfönster Unik välvt

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

10ÅRS 
GARANTI!

Sidohängt utåtgående fönster. Galvaniserat stål. Bruten köldbrygga, vilket innebär att 
du slipper kondens på insidan av fönstret. 10-års garanti. 2-glas isolerruta. 

10ÅRS 
GARANTI!
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Rännan täcks och du kan sedan göra lämpligt antal 
luckor, vanligtvis en i varje box, där gödseln på ett mycket 
smidigt sätt kan mockas ner. Rännorna transporterar 
automatiskt ut gödseln på din gödselplatta eller till en 
transportör som tar den vidare. 

Med vår lösning för gödselhantering får du ett stall som 
blir enklare att hålla rent och du slipper både skottkärran 
och gödselspill i stallgången.

 För att underlätta gjutningen av gödselplattan finns prak-
tiska L-stöd som placeras på en väl packad och avvägd 
grusbädd. Gjutningen sker sedan mellan blocken och 
på så vis slipper du göra en gjutform för gödselplattan. 
L-stöden finns i flera olika höjder från 0,3 till 2,2 meter. 
Varje sektion är 2,0 meter lång.

En lucka i boxen där gödseln lätt mockas ner. L-stöd till gödselplatta.

TIPS!
Använd  Gabelmaxx 
”elgödselgrep” 
för att ytterligare 
underlätta mock-
ningen. Se sid 69.

Gödselhantering
GLÖM SKOTTKÄRRAN OCH GÖDSELSPILL I STALLGÅNGEN!

En skraputgödsling förenklar hanteringen av gödsel i ditt stall. Den löper under boxarna eller i stall-
gången i försänkta rännor och gör mockningen betydligt smidigare. Du får ett stall som blir enklare 
att hålla rent och du sparar massor av tid och arbete.

Stalltillbehör
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Installera stallmattor, spara både på strökostnader och hästarnas hovar samt leder. 

Skydd och välbefinnande är en av många fördelar med stallmattor.

Stallmattor

STALLMATTOR - BOXVÄGGAR OCH TRANSPORTER

Sagustu 16 mm
För stallgång och box

Klassisk matta för boxgolv och gångytor med ovansida med möns-
ter av hästhuvud och räfflad undersida. 

• Tjocklek: 16 mm 
• Storlek: 100x100 cm 
• Pusselmönster på fyra sidor
• Tål broddar
 
Art. nr: 631235

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
• Tål broddar
 
Art. nr: 631236
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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

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: 100x100 cm
• Pusselmönster på fyra sidor
• Tål broddar.
 
Art. nr: 631245

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

Sagustu Paving Stone

Beläggningsstenar av gummi för stallgångar. Halkfria och flexi-
bla att sammankoppla. Kan läggas på betong eller bädd av grus. 
Det viktiga är att det är fast och plant.

• Storlek per sten 20x16,5 cm
• Tjocklek 4,3 cm
• Åtgång 35 st per m²
• Finns halvstenar och kantstenar.
Vi rekommenderar att stenarna läggs i en gjuten “ränna/kanal” 
i stallgången för att inte stenarna ska kunna glida iväg.

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.
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Vattensystem
Alla stall har olika förutsättningar vad gäller vattenförsörjning. Oavsett om 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.

VATTENKOPPAR

Vattenkopp 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 

Vattenkopp E21

Vattenkopp i rostfritt stål med mässings-
ventil och robust bakstycke i emaljerat 
gjutjärn. Stor kopp (Ø27 cm, höjd 12 cm) 
med 5 liters vattenkapacitet. Optimal 
vattenhygien tack vare rostfritt stål.
Fästes med fyra skruvar i vägg (skruv 
ingår ej). Möjlighet att ansluta inkom-
mande vatten antingen ovanifrån eller 
underifrån. Anslutning ½”. Fungerar med 
cirkulerande vattensystem.

Artikelnr: 100729

Vattenkopp 12P

Tillverkad i ett kraftigt brottsäkert 
plastmaterial. Pendelventil med vattenka-
pacitet 10 l/min vid 5 kg tryck. Vattenan-
slutning ½” ovanifrån alt. underifrån. 
Skålens bredd 250 mm. Skålen djup 90 
mm. Byggmått från vägg och ut 300 mm. 
Infästningsmått 75x100/120 mm. Lämp-
ligt att använda till cirkulerande system. 
Finns i svart, grön och rosa. 
 

Art. nr: 
530643-01 svart, 530643-02 rosa 
603116 grön

Vattenkopp 46

Tillverkad i emaljerat gjut-
järn. Inbyggd värmeslinga 
på 80W/24V (kräver trans-
formator). Pendelventil med 
vattenkapacitet 7 l/min vid 
3 kg tryck. Vattenanslutning 
½” ovanifrån alt underifrån. 
Skålens bredd 220 mm. Skå-
lens djup 90 mm. Byggmått 
från vägg och ut 290 mm. 
Infästningsmått 136x136 mm. 
Frostfri -15.
 

Art. nr: 603114

Transformator

Transformatorer som svarar 
mot lantbrukskraven. De 
garanterar högsta möjliga 
säkerhet för djur, människor 
och egendom. Skyddstransfor-
mator 24 V, skyddsklass IP54, 
med återställbara säkringar på 
sekundärsidan för matning av 
el-vattenkoppar med värmes-
lingor mm.
 

100W
 

Art. nr. 100500

Cirkulationsenhet Suevia 
M300

Max längd vattenledning 150 
m. Värmepatronen har en 
effekt på 3000W. Försedd med 
reglerbar termostat. 
 

Art. nr: 100771

OBS! Jordfelsbrytare ska användas till all vatteninstallation. 
All elinstallation ska utföras av behörig elektriker.

FROSTFRITT VATTEN

Plastflottörkopp 
Suevia mod. 130 P-H

En eluppvärmd flottörkopp 
som håller frostfritt ner till 
ca -10°C. Värmeplattan är på 
24V/20W. Termostat och en 
3 m lång anslutningskabel 
ingår. Termostaten slår på vid 
5°C och av vid 12°C. R15 utv. 
anslutning som kan anslutas 
både från vänster och höger.
 

Art. nr: 603110
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Art. nr: 631144 

Värmebalja ”Isobar”  65 liter

Vikt 9,1 kg. Elektriskt uppvärmd balja. 
Effekt 114W. Transformator 24V och 
anslutningskontakt medföljer. Matarkabel 
ingår ej. 
Art. nr: 631161

Värmehink ”Isobar” 17 liter

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

Värmebalja ”Isobar” 140 liter

Elektriskt uppvärmd balja, 140 liter. 
Frostfri ned till -25°. Effekt 240W. Trans-
formator 24V och anslutningskontakt 
medföljer. Tillverkad av PP plast motsva-
rande livsmedelskvalité. Invändig grade-
ring. Mått 890x680x430 mm LxBxH. Vikt 
21,2 kg. Matarkabel ingår ej. 
Art. nr: 631153

FROSTFRITT VATTEN OCH TILLBEHÖR

Uttag värmebalja/värmehink

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

Glöm inte matarkabel till värmebaljorna

Matarkabel

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

Stickpropp värmebalja/värmehink

Stickpropp reservdel till värmebalja och 
värmehink 
Passar till 631151, 631161, 631153 
Art. nr: 631149

Frostvakt Control

Frostskyddskontakt med stickpropp. Övervakar så att värmen bara slås på när omgiv-
ningstemperaturen närmar sig fryspunkten. Energisnål och ekonomisk. Används med 
fördel tillsammans med värmebaljorna men passar även utmärkt till styrning av värme-
kabel med stickpropp samt andra produkter för frostskydd och varmhållning.

Teknisk data:
• Anslutningsspänning: 230V
• Givarkabel: 3 m
• Aktiveringstemperatur: + 3 grader C
• Led-ljus: Röd = värme på. Grön = värme av.
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BOXTILLBEHÖR

SPOLSPILTA

Duscharm inkl slangset

Teleskopisk spolarm inklusive 
slangset och infästningsbult.
Teleskopisk från 135 till 230 cm, 
Svängbar. 6,25 m ½”-slang med-
följer samt kraftigt metallmun-
stycke med justerbar vattenstråle.
 
Art. nr: 631230

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% återvunnen plast (polyeten PE). Färg: Grå. 
Mått: 1200 x 3000 mm.
Tjocklek: 6 mm.

Art. nr:  631270

Slitstark  
och enkel 

att rengöra!

Plastskiva vit  

För att exempelvis skydda väggar i boxar eller spolspilta. 
Blank yta gör skivan enkel att tvätta, dessutom är den väl-
digt slitstark. Kapas enkelt till önskad storlek med cirkel-
såg eller grovtandat blad till sticksåg. 

Tillverkad av polyeten, HD300. Färg vit matt. RAL 9010. 
Mått: 1200 x 3000 mm.
Tjocklek: 6 mm.

Art. nr:  631271

Spolbrunn 
Spolbrunn med avtagbart stålgaller. Varmgalvaniserat 
utförande. Mått 61 x 31,5 x 28 cm L x B x H

Avloppets ytterdiameter Ø75 mm.

Art.nr 631280
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Fodervåg

Vågen är tarerbar och har en noggrann-
het av 0,25% av den maximala kapacite-
ten (10 kg). Krokar medföljer.
 

Art. nr: 631155

Fodertråg av gummi

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

Art. nr: 572264

Höpåsehållare

Gör som många andra. Använd 
vår suveräna höpåsehållare. 
Exkl. påse.
 

Art. nr:  631150

STOR- 
SÄLJARE

BOX- OCH FODERTILLBEHÖR

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. Bygg-
mått från vägg och ut: 290 mm 
Art. nr:  631130 

Plastkrubba svart 17L vägg

Svart foderkrubba av plast med inbyggd 
kastram. Hörnmodell. Volym 17 l.  
Art. nr:  631137

Plastkrubba svart 17L vägg

Svart foderkrubba av plast med inbyggd 
kastram. Väggmodell. Volym 17 l. 
Art. nr:  631136

Skylthållare

Skylthållare i galvad plåt. Passar inplas-
tad A4, A5 och miniformatet 15×5 cm

Mini Art. nr: 530859
A5 Art. nr: 530861
A4 Art. nr: 603120

Foderstatskylt Ydre 

Skylt att fästa på exempelvis boxfronten. 
Grön och vit med måtten 18.5 x 26 cm.

Art. nr: 603122
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UPPBINDNING

EN BILLIG FÖRSÄKRING

Uppställningsbåge

Båge av rör Ø60, fotplattor bultas med 
expander (ingår). Höjd 1 300 mm, längd 
2 000 mm. Bindring ingår ej.

 

Art. nr: 603100

Uppbindningsstolpe

Stolpe 70x70x4 mm, 
varmgalvaniserad. Längd 
1 500 mm inkl. toppkula 
och 
4 st expanderbultar.

 
Art. nr: 603105

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

Uppställningsbåge med stolpe

Båge av rör Ø60, Stolpe 70x70x4mm, 
fotplattor bultas med expander (ingår) 
Höjd: 1 300/1 500 mm Längd: 
2 000 mm. Inkl. toppkula.
 

Art.nr: 603101 

Bindring,  
maskingänga

Bindring med maskin-
gänga 10×100 mm. 
Förzinkad.
 

Art. nr: 631197

Bindring med platta

Bindring med platta för 
fastskruvning med fyra 
skruvar. Förzinkad
 

Art. nr: 631195

Bindring, trägänga 
9x90

Bindring med trägänga 
9x90 mm. Förzinkad.
 

Art. nr: 631196

Plastkätting 2 m 
Svart/gul

2 meter lång plastkät-
ting med karbinkrok, 
70 mm. Kättingen 
klarar 150 kg drag-
ningskraft och har 70 
kg elasticitet. Säljs 
styckvis.

Art.nr: 530314

Uppbindnings-
grimskaft FLEXIBLE

Uppbindningsvajer att 
använda t. ex. i trans-
porten eller i stallet. 
Insida i stål med PVC-
hölje. Försedd men 
panikhake i en sida,  
och karbinhake i en 
sida.

Art.nr: 530315
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Praktisk redskapshängare, med flera andvändningsområden!

Redskapshängare

Praktisk redskapshängare med plats 
för fyra redskap. Sätt i grupp, passar 
perfekt som tränshängare 

Art. nr: 631210

Elektronisk gödselgrep

Uppladdningsbar. Grepen skakar av 
överflödigt spån. Underlättar väsent-
ligt vid mockning speciellt om man 
har en bädd av sågspån.

Art. nr: 631285

STALLUTRUSTNING
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FÖRVARING KROKAR OCH HÄNGARE

Täckeshängare 
 Keyhold

Gör det enkelt och 
snabbt att fästa täcket 
utan att knäppa, hängs 
i manken. Tillverkad i 
zinkfosfaterad pulver-
lackerad stål.  
Bredd: ca 12 cm, djup: 
6 cm, höjd: 20 cm.

Art. nr: 631226

Täckeshängare täckt för boxdörr

Täckeshängare med fyra utsvängbara armar. Hållbar hylla över täckeshäng-
aren 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.

Täckeshängare 
 Keyhold Rund

Roterande hängare med 
plats för sex täcken som 
hängs i manken. Tillver-
kad i zinkfosfaterad  
pulverlackerad stål.

Art. nr: 631231

Komplett med enfärgad 
gardin 

Art. nr: 631227

Komplett med gardin 
egen logga

Art.nr: 631198

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

Y-hängare enkel

För t.ex. täcke. Det går enkelt och snabbt 
att 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 20 cm.

Artikel nr: 631208

STOR- 
SÄLJARE!

Täckeshängare Swingarm

Det går enkelt och snabbt att fästa täcket 
utan att knäppa. Svängbar 180 grader. 
Många täcke får plats på liten väggyta. 
I utfällt läge går bågen ut ca 85 cm från 
vägg. Zinkphosfaterad pulverlackad stål.
Djup: 83 cm, höjd: 52 cm.

Art. nr: 631209
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FÖRVARING KROKAR OCH HÄNGARE

Täckeshängarset

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

Art. nr: 631200

Elförzinkat utförande, skruvas på vägg. Av rör Ø34. Längd 2 000 mm. 
Den här täckeshängaren ”sväljer” många täcken. 

Art. nr: 631215

Elförzinkat rör Ø25 inkl. träskruv. 
Längd 800 mm. 

Art. nr: 631225

Elförzinkat rör Ø25 inkl. träskruv. 
Längd 1 060 mm. 

Art. nr: 631220

Rejäl hängare - med plats för många täcken!

Tränshängare Ydre

Tränshängare Ydre, tillverkad av ek. 
Finns även i ponnystorlek.

Art. nr: 631186

Tränshängare karusell

Roterande tränshängare för 
8 st träns. 

Artikelnr: 631187

Sadelhängare Ydre

En exklusivare sadelhängare i fällbar modell i svart-
lackerat stål med översida av ek. Snygg och praktisk 
hängare i stabil konstruktion. Inkl. skruv för monte-
ring i trävägg.

Art. nr: 631205

Sadelhängare Twin

Sadelhängare med schabrak och sadelgjord separat för lättare tork-
ning efter ridning. Du behöver inte ta loss schabraket efter varje 
ritt. Skyddar sadeln från fuktigt schabrak 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

Platsbesparande!
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FÖRVARING KROKAR OCH HÄNGARE

Sadelskåp Cabinet

Mobil med två extra kraftiga hjul bak-
till, två handtag baktill. Inredd med två 
sadelhängare och fyra tränshängare. 
Lock upptill med 4-facks låda. Låsbart. 
Galvaniserat. Mått: H:120, D:60, B:60. 
Vikt 40 kg.

Art. nr: 631290   

Sadelskåp Cabinet M
 

Mobil med fyra kraftiga hjul, två av dem 
med broms. Fyra handtag. Inredd med två 
sadelhängare, fyra tränshängare och två 
hyllor. Låsbart. Galvaniserat. Mått: H:145, 
D:60, B:100. Vikt:50 kg.

Art. nr: 631293   

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 och klädstång. Låsbart. 
Galvaniserat. Mått: H:165, D:60, B:140. 
Vikt:120 kg.

Art. nr: 631296

Plank går att beställa i färdigkapade längder där gran och grått plastplank är 
lagerfört. Svart och brunt plastplank samt ek är beställningsvara.

ObehandlatObehandlat

PLANK FÄRDIGKAPADE LÄNGDER

1520 mm
1340 mm
1280 mm
1220 mm

1120 mm
1060 mm
870 mm

Längder
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Boxlås stor inkl. ring 
Kraftigt boxlås av metall där 
sprinten hålls på plats av en 
kraftig fjäder. Inkl. en använ-
darvänlig ring.

Art. nr:  602029

Vinkelfäste till konsol
Exkl. bult för infästning mot 
vägg/front etc. 3 st/dörr. 

Art. nr:  603026

Skjutportsskena
2,6 m
Art. nr: 603022

3 m
Art. nr: 603023

Konsol till skena 
Inkl. försänkt skruv och mut-
ter. 3 st/dörr.

Art. nr: 603025

Låsbleck rakt
Passar boxlås stor 
modell.

Art. nr:  602024

Boxlås infällt  
till slagdörr
Inkl. 2 st självborrande skruv 
6,3x25.

Art. nr: 602030. 42 mm plank.

Art. nr: 602032. 32 mm plank

Skjutregel
Skjutregel i stål med 
ingjutningshylsa. 

Längd 380 mm.

Art. nr: 631172

Porthållare
Kraftig hasp.

Art. nr: 631213

Dörrhållare 
”fästingen”
För montering på dörr/
lucka och vägg.
Art. nr: 631170

Handtag  
bågformat
Båghandtag av 
förzinkat järn.
Mått 159x46 mm.

Art. nr: 631171

Väggbeslag
Anslutningsbeslag för 
profiler och boxväggar 
mot vägg. Används 
även för stabilisering 
av stolpar.

Art. nr:  603010

Fästbeslag
Till fönstergaller (Ø12). 
4-pack inkl. fransk 
skruv.

Art. nr: 611005

Topplatta ”caps” 

Insticket passar för 70-stolpe.

Art. nr: 603036

Toppkula för 70-stolpe
Toppkula guldlaserad. Passar 
stolpe 70x70 invändigt. Finns 
även för 50-stolpe.

70-stople. Art. nr: 603030

50-stolpe. Art. nr: 603035

Hängrulle till skena
Inkl. försänkt skruv och 
mutter. 2 st/dörr.

Art. nr: 603024

Dörrstopp i skena 
Placeras i skena. 1 st/
dörr.

Art. nr:  603027

Golvstyrning 
Inkl. fransk skruv 
och plugg. 2 st/dörr.

Art. nr: 602026

Stolpbeslag
Anslutningsbeslag för 
profiler och boxväg-
gar mot stolpe. Passar 
50-profil.

Art. nr:  603000

LÅS, BESLAG OCH RESERVDELAR
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Hinder, ridbanor 
och tillbehör
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Kvalitetshinder

Jump4joy har ett komplett produktsortiment av hinder. 
Bland annat finns träningshinder, grindar, murar och 
vattenmattor i många olika utföranden. Även till fälttäv-
lan finns det flera olika hindermodeller. 

Säkerhet, styrka och kvalité är ett kännetecken för pro-
dukterna. Bland annat är säkerhetsbomhållarna prövade 

och godkända av FEI. På alla produkter från Jump4joy 
lämnar vi hela fem års garanti.

För den som önskar finns möjligheten att få sitt eget 
gårds-, företags- eller klubbnamn tryckt på ett hinder. 
För komplett utbud - beställ vår hinderkatalog!

Säkerhet, styrka och kvalitet. Ydre-Grinden kan erbjuda hinder från välkända Jump4joy i England. Företaget 
är marknadsledande på sin hemmamarknad och produkterna av polymerplast kännetecknas av hög kvalitet och 
säkerhet.

Hinder
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Hindret innehåller:

2 st infångare
2 st bommar
1 st utfyllnad H=58 med design på 
båda sidor
4 st bomhållare
2 st flaggor
Egen design

Hinder

Designa ditt eget hinder, exempelvis med egen logotype eller med ett annat motiv. För den som önskar finns 
möjligheten att få sitt eget gårds-, företags- eller klubbnamn tryckt.

Vi hjälper dig med designen och vi arbetar tillsammans fram ett förslag. 

Ring oss för pris!	Växel tel. 0381-502 50 

Designa ditt eget hinder

www.ydregrinden.se

JUMP     JOY® PROOF No: 2

 Telephone: 01386 793 339 Email: sales@jump4joy.co.uk www.jump4joy.co.uk

Svenska 18/9/2018

VINNARE RIDBORGARMÄRKET 2022
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Hinder

HINDERPAKET

Familjepaket

Hinderpaket ”familj” mellanviktsbommar 
innehåller:
6 st hinderstöd vit
2 st hinderstöd ljusblå
7 st bommar mellanvikt
6 st FEI bomhållare
8 st bomhållare 20 mm
4 st bomhållare plan
1 st staket rakt
1 st planka “No entry”
1 st planka “Sugercubes”

Färgkombination enligt bild.
Utbytesfärger kan förekomma.

Art. nr. 670005

Paket infångare

Hinderpaket ”Infångare” mellanvikts-
bommar innehåller:
4 st hinderstöd vit
2 st infångare Combi B helvit
2 st infångare Combi E helvit
2 st infångare Combi C helvit
1 st planka vågig blå
12 st bommar mellanvikt
8 st FEI bomhållare
16 st bomhållare 20 mm
2 st bomhållare plan
1 st staket rakt
2 st oval stående utfyllnad “Irish sphere”
Färgkombination enligt bild.
Utbytesfärger kan förekomma.

Art. nr. 670007

Ponnypaket

Hinderpaket ”ponny ”mellanviktsbom-
mar innehåller:
4 st hinderstöd
7 st bommar mellanvikt
1 st planka ponnyhästar
8 st cavalettiblock små
2 st bomhållare flat
4 st bomhållare
2 st FEI Bomhållare

Färgkombination enligt bild.

Art. nr. 670036

Startpaket

Hinderpaket ”start” mellanviktsbommar 
innehåller:
6 st hinderstöd vit
2 st hinderstöd ljusblå
7 st bommar mellanvikt
6 st FEI bomhållare
8 st bomhållare 20 mm
4 st bomhållare plan
1 st staket rakt
1 st planka “No entry”
1 st planka “Sugercubes”
Färgkombination enligt bild.
Utbytesfärger kan förekomma.

Art. nr. 670005

Combipaket lilla

Hinderpaket ”Combi lilla” med mellan-
viktsbommar innehåller
6 st hinderstöd
6 st bommar
4 st cavalettibommar
2 st FEI bomhållare
10 st bomhållare 20 mm
1 st murutfyllnad
8 st cavalettiblock små

Färgkombination enligt bild.
Utbytesfärger kan förekomma.

Art. nr. 670030

Combipaket stora

”Combipaket stora” med 
mellanviktsbommar innehåller:
6 st hinderstöd
6 st bommar
4 st cavalettibommar
2 st FEI bomhållare
10 st bomhållare 20 mm
1 st utfyllnad
8 st cavalettiblock stora
Färgkombination enligt bild.
Utbytesfärger kan förekomma.

Art. nr. 670038
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Hinder

Bomhållare

Bomhållare till våra bommar, plank och utfyllnader. Finns skålade, plana och 
säkerhetsbomhållare FEI.

Art. nr: 670140, FEI
Art. nr: 670145, 20 mm
Art. nr: 670150, plan

BOMHÅLLARE OCH  HINDERSTÖD

Flagga röd

Röd flagga som passar i toppkulan på 
våra hinderstöd och infångare.

Art. nr: 670130

Flagga vit

Vit flagga som passar i toppkulan på 
våra hinderstöd och infångare.

Art. nr: 670135

Nummerset

Nummerset som passar hinderstöden 
och infångarna. Innehåller: Siffrorna 
1-15, två A, två B, C, Start och Mål.

Art. nr: 670165

Hinderstöd

Hinderstöd med markerade höjder. Toppkula med hål för flagga (flagga ingår ej). 
Hål för bomhållare i tre olika riktningar ger stor variation vid banbyggandet.

Lägsta höjd att lägga bom på: 30 cm.
Högsta höjd att lägga bom på: 160 cm.

Färg: Vit, ljusblå, mörkgrön, rosa, mörkblå eller brun.
Höjd hinderstöd: 175 cm (185 cm med toppkula).

Bomhållare köps separat, ingår ej.
Finns även i flera olika färger. Prata med en säljare.

Blomlåda

Vit blomlåda som passar att placeras 
över stödfötterna på infångarna.

Längd 70 cm. Fint att dekorera till 
tävlingar m.m.

Art. nr: 670168

Plan 20 mm, skålad FEI, säkerhetsblomhållare
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Polepods

4 st / förpackning. Används som 
”bomhöjare” vid markarbete eller när 
hinderstöden inte har tillräckligt låga 
hål för understa bommen vid hinder-
byggnad. 

Art. nr:  670065

Cavalettiblock

Per styck

Stora 50x50x20, vita 
Art. nr:  670172

Små 30x30x14, vita 
Art. nr:  670171

Finns fler färger på webben.

Cavalettipaket

Små block 30x30x14.
8 st cavalettiblock 30x30x14.
4 st cavalettibom mellanvikt.

Art. nr:  670064

Cavalettipaket

Stora block 50x50x20.
8 st cavalettiblock 50x50x20.
4 st cavalettibom mellanvikt.

Art. nr:  670062

Hinder

HINDER

Infångare

HINDERKATALOG
 
Hela vårt hindersortiment hittar du på webben 
eller i vår hinderkatalog. 

Ladda ner katalogen genom 
att skanna QR-koden. 

HELA VÅRT
SORTIMENT

Säkra och stabila, lätta att flytta runt.
Finns i flera färgkombinationer och 
utföranden. Tryckta höjdmarkeringar.
Infångarna kan användas för flera 
riktningar och byggas ihop till flera 
hinderkombinationer.
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Staket

DRESSYRSTAKET

Dressyrbokstav Pelare på kon

Dressyrbokstäver i en exklusivare design. 
Pelare placerad på kon. Set om 12 st. 
Höjd: 65 cm.

Art. nr. 676025

Dressyrkon Hörn

Dressyrkon för dressyrplanka. Hörnplacerad kona.
Mått: Höjd kon 34 cm. Höjd till överkant planka 29,5 cm
34×34 cm nedtill. 20×20 cm upptill.

Art. nr. 676036

Dressyrkon rak

Dressyrkon för dressyrplanka. Hörnplacerad kona.
Mått: Höjd kon 34 cm. Höjd till överkant planka 29,5 cm
34×34 cm nedtill. 20×20 cm upptill.

Art. nr. 76035

Dressyrbokstav standard
Stor kon med bokstäver på fyra sidor. 
Höjd: 63 cm. Paket med 12 st.

Art. nr. 676010

Dressyrbokstav pelare
Dressyrbokstav i lite mer exklusiv stil.
Set om 12 st. Höjd: 65 cm.

Art. nr. 676027

Dressyrstaket 20×40

Komplett dressyrstaket 20×40 inkl koner. Material: PVC.
Planket: 140x38 mm L: 4000 mm, vikt ca 4,8 kg/st
Kon: vikt ca 1,4 kg. Höjd på staketet: ca 295 mm
Bokstäver ingår ej.

Art. nr. 676005

Dressyrstaket 20x60

Komplett dressyrstaket 20×60 inkl koner. Material: PVC
Planket: 140x38 mm L:4000 mm, vikt ca 4,8 kg/st
Kon: vikt ca 1,4 kg. Höjd på staketet: ca 295 mm
Bokstäver ingår ej.

Art. nr. 676000

 80



Staket

STAKET TILL RIDBANA OCH HAGE

10års 
garanti!

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. 

Art. nr. 631500

Träsladd
En smidig och billig lösning för att få en sladd till ditt 
banunderlag. Levereras exklusive plank och rep.  

Art. nr. 631505

Plaststaket
Lättskött plaststaket till hagar eller trädgårdar.
Plaststaketet är helt underhållsfritt och väldigt enkelt att montera. Vi rekommenderar att använda jordborr 
Ø30-35cm när staketet ska fästas och att stolparna åker ca 65-70cm ner i marken. Därefter är det bra att 
återfylla runt om varje stolpe med grus. De stolpar som är vid grindöppningar bör gjutas för bästa hållbarhet. 
Avståndet mellan stolparna ska vara 2,5 meter.

Dressyrbokstav pelare
Dressyrbokstav i lite mer exklusiv stil.
Set om 12 st. Höjd: 65 cm.

Art. nr. 676027
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De flesta av våra terränghinder är utvecklade tillsammans med 
det brittiska fälttävlansteamet. Dessa hinder måste vara extremt 
säkra och robusta eftersom de används hundratals gånger och 
flyttas till olika platser. Efter 10 års leveranser till teamet har vi 
nu terränghinder som är framgångsrikt testade.

TERRÄNGHINDER

Half roll top

Höjd 75–95 cm. Bredd 165 cm.

Art. nr:  675120

Brush -1 lager

Brush 3 meter med ett lager.

Art. nr:  675140

Terrängflagga med clips

Terrängflagga med clips. Passar 
diametern på våra hinderstöd och 
infångare. Finns röd och vit.

Vit: Art. nr:  675140
Röd: Art. nr:  675205

Terrängflagga utan clips

Terrängflagga med clips. Finns röd 
och vit.

Art. nr:  675140

Ski jump 70cm

Höjd 75–105 cm. Bredd 180 cm
Utfyllnaden består av 7 st bommar, 
därav namnet 70 cm. Finns även som 
80, 90, 100 cm. 

Art. nr:  675118

Palisade Brush Jump

Höjd 85–115 cm.

Bredd 165 cm.

Art. nr: 675122

Hinder
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Klicka hem direkt i vår webbshop

PÅ 1940-TALET BÖRJADE VI FÖRSE SVENSKA LANTBRUKARE 
MED EGENTILLVERKADE  PRODUKTER AV HÖG KVALITET. 

Mycket har hänt sedan dess, och idag har du möjlighet att 
beställa tillbehör och komponenter till ditt stall direkt i vår 
webbshop. 

Kika in på ydre-grinden.se och gör din beställning redan 
idag. Du beställer, vi levererar - enklare än så blir det inte. 
Oavsett hur du väljer att beställa så är alltid grunden för oss 
på Ydre-Grinden densamma. Svensktillverkade produkter 
av hög kvalitet - en affärsidé som håller, trots att omvärlden 
ständigt förändras. 

Blanketter och monteringsanvisningar

På ydre-grinden.se har vi samlat kataloger, monteringsbe-
skrivningar, djurskyddsbestämmelser och blanketter. 

Saknar du något kan du kontakta kundtjänst. Vill du hellre 
få katalogen/prislistor skickade hem till dig så använd 
formuläret på webben.

ANSÖKAN– förprövning av häststall enligt 

djurskyddsförordningen (2019:66) 

Ansökan om förhandsgodkännande för 

ny-, till- eller ombyggnad för häst. 

Ansökan ska innehålla

• Denna ansökningsblankett

• Ritningar (se ruta D)
A. Sökande

Namn eller firma och adress

Person-/organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

E-postadress
Fastighetsbeteckning

Socken

B. ByggnadsåtgärdNybyggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

C. TidplanByggnadsåtgärden 

beräknas påbörjad

Byggnadsåtgärden 

beräknas avslutad

D. Till ansökan bifogas

Sektionsritning (ritningsnummer):

SJ
V 

D1
73

A 
 2

01
9-

03
-1

8 
  w

w
w.

jo
rd

br
uk

sv
er

ke
t.s

e-
PD

F

Bilaga/ritning nr

Kommun

Bilaga nr

• Beskrivning av inredning eller ritning på inredning (se ruta D)

Beskrivning av inredning eller ritning på inredning

Övriga handlingar (numreras)

Ansökan skickas till länsstyrelsen

Annan åtgärd

Bilaga nr

Bilaga nr

Situationsplan (2 ex)

ritningsnummer:

Planritning (2 ex) 

ritningsnummer:

D173A

www.jordbruksverket.se

Bra att veta om

mindre häststallar



Ladda ner
på ydre- 

grinden.se

Vårt säljteam svarar på frågor och 
hjälper dig att 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 pro-
dukter och vi kan därför ge dig många och värdefulla 
tips!

VÄXEL TEL. 0381 - 502 50 

Kontakta oss på Ydre--grinden
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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 w
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