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Materialspecifikation Trästall

Markarbete för grund och betonggolv
Markarbeten och grundläggning svarar beställaren för (ingår ej).

Material och arbete till golvgjutning
Material och arbete för gjutning av betongplatta svarar beställaren för (ingår ej).

Träväggar stalldel
Väggblock 1,2m med utvändig z-panel 28mm samt vindskydd. Vägg 145-170mm beroende på stallets 
bredd. ISOVER UNI-skiva 35 600x1200mm. Mellanstolpar. Åldersbeständig plast. Invändig beklädnad 
av liggande 34mm panel. Vägghöjd som standard 2,7m plus sockelhöjd ca 200mm. Vägghöjden kan 
även beställas i andra höjder. (montering ingår ej).

Gavelspetsar på stall
Gavelspetsar utförs med utvändig yta av träpanel, vindskydd, mellanliggande isolering av mineralull, 
plastfolie, invändig yta av träpanel (montering ingår ej).

Tak stalldel
Yttertak utifrån sett Trp 20 plåt, tegelprofil eller takpannor. Takåsar, fribärande takstol med 27°
taklutning utvändigt och 12° invändigt. Som isolering till taket föreslår vi att man sprutar med 
lösullsisolering vilket ej ingår i leveransen. Vit innertaksplåt. (montering ingår ej)

Övriga utrymmen
Invändiga väggar till övriga utrymmen levereras antingen isolerade, oisolerade eller som 
brandklassade. (Montering ingår ej).

Takavvattning
Takrännor och stuprör med renssil mot mark.(Montering ingår ej).

Fönster och dörrar
Stålfönster 11×10 öppningsbara, sidohängda med fönstergaller. Dörrar enligt jordbrukverkets
riktlinjer. Andra storlekar på fönster och dörrar kan offereras om så önskas (montering ingår ej).

Ventilation stalldel
Luftintag vid varje box. Utsugsfläkt med trumma och taktätning som placeras vid nock.
Manuellt reglage till luftintag med wire, brythjul etc. Styrskåp som reglerar frånluftsfläkten i varvtal 
och av/på (montering ingår ej).
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Lagerutrymme oisolerad
Lagerutrymme i oisolerat utförande, träregelväggar med utvändig träpanel samt en skjutport på 
gaveln. Takplåt, takavvattning etc. OBS! Endast invändig panel på vägg mot stalldel.

Lagerutrymme isolerad
Lagerutrymme utförs i motsvarande material som stalldelen.

Möjliga val

Stalldelen
• Träullitskivor som innertak inklusive glespanel.
• Panel i innertak och på invändiga gavelspetsar inklusive glespanel.

Snickerier
• Välvda fönster och dörrar.
• Spröjs.
• Stålfönster raka/välvda, gallerförsedda, sidohängda.

Hästboxar
• Horisontell planka till front och dörr Ydreboxen, slagdörrar, många andra utförande av fronter 
och mellanväggar.
• Vikbar/svängbar krubba.
• Plankfyllnad, ek, gran eller plastplank i olika kulörer.
• Ydreboxen, Ydre Magnifik eller Ydre Safir boxinredning.

Detta ingår ej:
VVS, El, Målning, byggnadsarbeten, montering boxar, Grund/platta

Övrigt:
Byggnaderna kan göras i bredderna: 3,6m, 4,8m, 6,0m, 7,2m, 8,4m, 9,6m, 10,8m
Byggnadernas längd kan ökas/minskas med intervallet 1,2m.
Planlösning inuti stallet kan givetvis ändras; såsom placering av dörrar, fönster, boxar och andra 
invändiga väggar. Lagerutrymmet kan helt tas bort eller minskas/ökas. Vill man bygga invändiga 
väggar i egen regi går det givetvis bra.
Byggnaden kan även beställas oisolerad.
Kontakta oss med dina önskemål eller funderingar!


