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DEN TRYGGE 
LANDBRUKSHALLEN
Borga kommer fra landet og har bena trygt plantet på jorden. Virksomheten 
vår er på den ene siden basert på lang erfaring innen bygging av stålhaller 
til landbruk, dyrehold og skogbruk, og på den andre siden tuftet på godt, 
gammeldags bondevett.

Skreddersydde fjøs
For kufjøs gjelder det helt spesielle krav tilknyttet blant annet luftsirkulasjon, lysinnslipp og 

bestandighet. Kravene kan dessuten variere avhengig av hva fjøset skal brukes til: kalveoppdrett eller 

kjøttproduksjon, løsdrift eller om det skal innredes med båser.

Vi i Borga kan alt om fjøs. Og siden vi er et selskap med røtter på landsbygden, vet vi at det i praksis 

finnes like mange fjøsløsninger som det finnes bønder. Derfor har vi utviklet et byggesystem som kan 

tilpasses ønskene du har for nettopp ditt fjøs og ditt gårdsmiljø.

Her er noen av fordelene ved en Borga-hall

• Alltid 0,6 mm takplater av høy kvalitet fra egen produksjon

• Skjermtakhøyde på inntil 4,5 meter uten pilarer 

• Veggsider av perforerte metallplater

• Mange muligheter for kundeunike løsninger 

• Vakre veggplater med trepanelfølelse

• EN-sertifisert, dokumentert og kvalitetssikret produksjon
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Vårt gode navn og rykte er beviset på 
at vår byggeprosess er trygg
Når du kjøper en hall fra oss, er vårt mål å gi deg en byggeprosess 

fri for bekymringer. For at du helt sikkert skal bli fornøyd, setter vi 

sammen et team bestående av en kunnskapsrik prosjektleder og en av 

våre meget erfarne monteringssjefer. Disse følger deg opp gjennom 

hele prosessen. Byggingen utføres av våre profesjonelle og raske 

montører som rett og slett er eksperter vårt byggesystem.  

Våre innovative reisverk i stål
Det knekte livet på Borgas rammer gir bygningen personlighet i tillegg 

til fordeler som lav vekt, høy styrke og god totaløkonomi.

Korrosjonsbeskyttelse er en viktig faktor når det gjelder fjøs. I Borgas 

haller lakkeres hovedkonstruksjonens reisverk med en godkjent lakk 

med svært god korrosjonsbestandighet mot aggressive miljøer. De 

øvrige konstruksjonselementene lages av forsinket stål. Det betyr at 

ingen deler av bygningen består av organisk materiale som kan ta 

skade av et fuktig og aggressivt miljø.

Kontakt oss for å høre mer om hva det betyr for deg at 
vi kontrollerer hele kjeden! Tlf 69 67 60 28.

Typiske egenskaper – kufjøs:

Reisverk

Rammetype Skara eller Gdansk

Ekstra bestandig ytterbelegg for aggressive miljøer

Skjermtak på en eller to sider av bygningen

Rette pilarer som forenkler installasjonen av fjøsinnredning

Takhelling
Tilpasses bygningens bredde for å gi maksimal lufting i 

kombinasjon med den beste økonomien

Isolering
Vanligvis uisolert

Sandwichpaneler som tilvalg for isolerte fjøs (husdyrbygning)

Løsninger

Takplate med kondensbeskyttelsesmembran på undersiden

Ventilert fjøsmøne med overlysvindu

Helt eller delvis åpne veggsider med perforerte stålplater

Veggelementer av betong

Veggprofiler med trepanelutseende

Flere åpninger med skyveporter



SVERIGES NYE 
HALLBYGGERKONSERN
Borga er et hallbyggerkonsern med røtter i 
Sverige. Konsernet har utstrakt forretnings-
virksomhet i store deler av Europa. Vi er eksperter 
på stålhaller og byggeplater. Så lenge vi finnes 
på markedet vil det alltid være enkelt å kjøpe og 
bygge moderne stålhaller.

Siden starten i 1973 har Borga forandret oppfatningen av 

hva en stålhall kan være. I 2014 kjøpte vi opp den svenske 

totalentreprenøren Bygglant og skapte med det Sveriges nye 

hallbyggerkonsern. Vårt totaltilbud er helt unikt. Vi er en 

internasjonal aktør og en av de ledende leverandørene av 

prefabrikkerte stålhaller.

Vi produserer alle nøkkelkomponenter selv, vi har egne 

monteringsteam og vi jobber i henhold til et egenutviklet 

byggesystem. I tillegg tar vi totalansvar for byggeprosessen 

og har full kontroll over hele byggekjeden. Denne 

forretningsmodellen gjør Borga til markedets mest komplette 

hallbygger. Om det er skreddersydd eller standardisert 

spiller ingen rolle for oss. Vårt forretningskonsept garanterer 

kvalitetskontroll, prisstabilitet og leveringssikkerhet.
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Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara 
Borga Stålbygg AS • Holteveien 5 • N-1400 Ski

Tlf.:69 67 60 28 • mail@borga.no

www.borga.no


