STÅLHALLER

RIDEHALL OG STALL

Ting å tenke på – sjekkliste
• Isolert eller uisolert?
• Hvor stor ridebane vil du ha i ridehallen?
• S kal hallen bare brukes til trening eller til
konkurranser også?
• Hva

med plassering, himmelretning og
omkringliggende miljø?
• H
 vilken disiplin skal utøves i ridehallen?
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• H
 ar du behov for kontorlokaler,
omkledningsrom, kafé, publikumsgalleri
eller stall?
• H
 vordan ligger det an med adkomstveier
og parkeringsmuligheter?
• H
 vilken type porter og inngangsdører
skal du ha, og hvor ønsker du disse
plassert?

FOR OSS ER ROBUSTE HESTESPORTHALLER ET ABSOLUTT KRAV
Borga kommer fra det området i Sverige som har størst tetthet av hester.
Her er de fleste interessert i ridning eller trav, og mange eier dessuten hest
selv eller trener andres hester. At ridehaller må være robuste og holdbare er
rett og slett et ufravikelig krav.
Borga er den ledende ridehallbyggeren i Sverige og har mer enn 40 års erfaring. Vi har hundrevis
av fornøyde kunder og mange ulike typer referansebygg å vise for oss – alt fra det helt enkle til
luksuriøse og påkostede løsninger. Vi gir deg stor mulighet for å tilpasse løsningen, slik at du
alltid får det du ønsker og trenger til hestene dine.
Med Borga kan du bygge uten bekymringer. Våre løsningsorienterte selgere og prosjektledere
veileder deg fra idé til ferdig bygg, akkurat som du vil ha det.

Standardstørrelser for ridehallbaner:

Noen av fordelene:

• Minst 20 x 42 meter, gjerne 22 x 48 meter –
normalmål for hverdagsbane og leksjoner

• K
 valitetsprodukt fra hjertet av Sveriges mest
hesterike region

• 22 x 60 eller 24 x 80 meter, for internasjonale
dressurridningskonkurranser og nasjonale
sprangridningskonkurranser

• Borga er Sveriges ledende ridehallbygger
• R
 eisverk i stål malt i lyse farger gir et robust, lyst
og trivelig treningsmiljø
• 0,6 mm supersterk og vakker takprofil
• B
 etongsøyler som dimensjoneres individuelt,
ikke behov for støping på stedet
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ISOLERTE RIDEHALLER
Med en isolert ridehall fra Borga får du et treningsmiljø hvor du og hesten
din kan utvikle dere sammen i mange år. Isolerte ridehaller er det naturlige
valget for deg som vil ha muligheten til å ri året rundt i et temperert miljø
som beskytter deg og hesten mot værgudene.
En ridehall må oppfylle noen grunnleggende krav tilknyttet ridebanens størrelse, åpninger og
lys. Er det snakk om isolerte ridehaller, er det dessuten vanlig med tilleggsløsninger som gir økt
komfort, blant annet omkledningsrom, tilskuerplasser og lagerlokaler. Innendørs gir et reisverk av
stål en stor estetisk fordel. Slike reisverk eldes nemlig ikke som reisverk av tre, som ofte blir mørke
og dystre med årene.
Kanskje i større grad enn den uisolerte varianten kan en isolert ridehall være et uttrykk for
eierens personlige stil, og det finnes egentlig ingen begrensninger når det gjelder utformingen av
eksteriøret. Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe deg med utformingen av ridehallen, slik at
den blir både personlig, tiltalende og samtidig passer inn i gårdsmiljøet.
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UISOLERTE RIDEHALLER
Det krever lidenskap, engasjement og langsiktig tenkning å trene og utvikle
hester. Med en ridehall fra Borga får du et miljø hvor du kan trives og
utvikles sammen med hesten din i mange år framover.
En uisolert ridehall er en uslåelig økonomisk løsning for værbeskyttet ridning hele året.
Rent funksjonelt må ridehallen oppfylle grunnkravene til størrelse, og det må være åpninger for
både dyr, mennesker og maskinutstyr. I tillegg kommer alle de individuelle og praktiske behovene
for rom og lysinnslipp osv. En stor fordel med et reisverk av stål er at det ikke eldes som et
reisverk av tre, som ofte blir mørkere og dystrere med årene.
En ridehall er ofte også ofte et uttrykk for personlig smak. Snakk med oss om hvordan vi kan
utforme nettopp din ridehall, slik at den blir estetisk tiltalende og personlig og harmonerer med
omgivelsene.
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UTSTYR DIN NYE
RIDEHALL MED SARG
OG BELYSNING
Våre kompletteringsprodukter er konstruert
for å tåle røffe forhold i landbruks- og
ridehallmiljøer. Og selvfølgelig følger vi
Norges Rytterforbund anbefalinger.

Belysning i ridehall og stall
Det er viktig å ha riktig belysning i ridehallen og stallen,
både for rytter og hest. Borga hjelper deg å finne den
beste løsningen for deg.
I dag finnes det en
rekke armaturer
på markedet, og
det viktigste er
at belysningen er
funksjonell og

Ridehallsarg for din sikkerhet
En plassbygd sarg som tåler spark og eventuelle
påkjøringer, gir økt sikkerhet for både rytter og hest.
Det er mulighet for hinderoppbevaring i sargen, og
ridehallens åpninger kan tilpasses i henhold til ønsker
for anlegget.

Vinduer, porter
og lysinnslipp
Moderne miljøer krever lys. Ved å sørge for rikelig
med dagslys i ridehallen, reduserer man dessuten
energiforbruket. I vårt kompletterende sortiment finner
du kvalitetsløsninger for lysinnslipp, ventilasjon, porter og
brannbeskyttelse. Vi kan alltid oppfylle behovene dine.
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tilpasset bruksområdet og anlegget
over lang tid.
Den elektriske
installasjonen skal
alltid utføres av en
autorisert partner.

BORGAS HESTESTALLER VOKSER MED
OPPGAVEN
Vi mener at hestene dine fortjener en stall som både er tiltalende og praktisk,
og som passer inn i gårdsomgivelsene. Derfor har vi utviklet en standardisert
stallbygning i klassisk stil, til en fordelaktig pris.
Med Borgas standardstall får du en
liten, men effektiv stall på 12 x 24
meter, med plass til opptil 16 bokser
à 3 x 4 meter. Utover det kan du
velge å bygge på med flere rom, seks
meter om gangen, med plass til ekstra
stallbokser etter hvert som behovet
oppstår.
Trenger du salrom, spyleplass eller
andre fasiliteter, bestemmer du selv
hvor disse skal plasseres i samråd med
leverandøren av stallinnredningen.

Standardstallen omfatter:

Tilvalgsmuligheter:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reisverk av stål
Takkledning av stålplater
Innvendig og utvendig veggkledning av stålplater
Isolering
Regnvannsystem
Buede eller rette vinduer med herdet glass
i hver boks
• To slagporter 2,2 x 1,8 m
• Montering

Snørassikring
Betongelementer til veggene
Utvendig veggkledning av tre
Innvendig veggkledning av landbrukskryssfinér
eller trepanel
• Innervegger og dører til for eksempel
salrom
• Skreddersydde vindusløsninger
• Lysmøne

TIPS! Se Norges Rytterforbunds dokument vedrørende byggeregler (www.rytter.no/hestekunnskap)
Her finner du gode råd, eksempler og anbefalinger om hvordan du skaper et godt stallmiljø.
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SVERIGES NYE
HALLBYGGERKONSERN
Borga er et hallbyggerkonsern med røtter i
Sverige. Konsernet har utstrakt forretningsvirksomhet 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.

Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara
Borga Stålbygg AS • Holteveien 5 • N-1400 Ski
Tlf.:69 67 60 28 • mail@borga.no

www.borga.no
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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.

