
LANDBRUKSHALLER OG TILBEHØR- 
RASKT, ENKELT OG PRISGUNSTIG!

VÅRTILBUD

DIN LEVERANDØR AV STÅLHALLER OG BYGGKOMPONENTER

61 NOK/m2 
Pris ekskl. MVA og frakt 

Pris fra

BPD18 

SUPER 40 

TR 45 



BPE 18 - Veggplater Ekonomi - Tak- og veggplater Elegant - Takplater

Sinus - Takplater PP 2 - Veggplater 

VVP 18 - Veggplater VP 45 - Veggplater VVP 45 - Veggplater

BPD 18
61 NOK/m2 

KVALITETSPLATER 
KAPPET TIL MÅL
Tilbud på våre mest populære takplater:  
BPD 18, Super 40 og TR-45. 

• Farger i denne kampanjen: svart, rødt og hvitt

• Tykkelse: 0,5 mm på BPD18 og 0,6mm på Super 40 og TR 45 (P30)

• Valgfri lengder

• Rask leveringstid (produksjonstid 5 arbeidsdager)

• 30-års garanti

• Pris ekskl. MVA og frakt* 

*Kostnad på 300kr tilkommer ved bestilling  
under 100m2. Emballasje tilkommer.

Se våre andre plateprofiler, beslag og andre bygg-komponenter på www.borga.no

SUPER 40
7790

 NOK/m2 

TR 45
8390 NOK/m2 

TR 128 - Høyprofil / selvbærende 
takplater

Topplakk

Primer

Passiviseringslag

Zinklag 

Stålkjerne

Zinklag 

Passiviseringslag

Bunnlakk

Platens belegg er oppbygd i 
flere lag og avsluttes med et 
slitesterkt polyesterlag som 
garanterer lang levetid for 
både overflate og farge.



   Tak med DropStop-belegg.
Stålhall, 12x25m, 300m2

• Høyde 4,5m
• Takfall 7 gr.
• Takutstikk 0,4m
• 1 stk langvegg med lysinnslipp
• 1 stk skyveport 4,5x4,0m (langside)
• 1 stk dør 1x2,1m
• Regnvannsystem

STANDARDHALL FOR LANDBRUK - 
RASKT, ENKELT OG PRISGUNSTIG!
Et tilbud for deg som ønsker en enkel  
stålhall til lav pris, raskt leveranse og  
med alle fordeler som Borga tilbyr som 
leverandør.  

Monter tak og vegg selv for å spare enda mer penger! 
Ønsker du å få en rask ferdigstilles av stålhallen, velger 

du en komplett leveranse med montasje av Borga.

Ferdig pakkeløsning gjør bygging enda enklere!

Vi har satt sammen pakkeløsninger på ferdighaller med faste mål som passer utmerket til flere anvendelsesområdet. 

Perfekt for deg som ønsker en enkel og fleksibel stålhall av kvalitet til en lav pris!

Tilvalg som snørasbeskyttelse og ekstra skyveport fører til et pristillegg som gis på forespørsel.  

*Priseksemplene er eksl mva, beregnet i snøsone 4 kN/m2 og vind 22 m/s og maks 50 mil fra vår fabrikk i Skara.

Stålhall fra  
430 000 NOK* 

med montering 615 000 NOK

    Stålhall, 15x30m, 450m2

• Høyde 4,5m
• Takfall 7 gr.
• Takutstikk 0,4m
• 1 stk langvegg med lysinnslipp
• 1 stk skyveport 4,5x4,0m (langside)
• 1 stk dør 1x2,1m
• Regnvannsystem

Stålhall fra  
570 000 NOK* 

med montering 805 000 NOK
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HALLER FOR HESTESPORT
Vi i Borga forstår oss på hestesport, og det er nok grunnen til at ridehallene våre har blitt så 
populære. Vi er kjent for våre gjennomtenkte ridehaller og staller, og vi vet at kun det beste 
er godt nok når det handler om ridning og oppstalling.

*Priseksemplene er eksl mva, beregnet i snøsone, vind 22 m/s og maks 50 mil fra vår fabrikk i Skara.

Uisolert ridehus, 23x43m - 989m2  

Treningshall med DropStop-belagt tak.

• Høyde 4,8m
• Takfall 15gr.
• Takutstikk 0,4m
• 1 stk skyveport 4,0x4,5m (gavl)
• 1 stk dør 1,3x2,4m
• 2 stk langvegger med lysinnslipp
• Regnvannsystem

Ridehall fra  
1 015 000 NOK* 

med montering 1 375 000 NOK

 

• Isolert eller uisolert?

• Hvilken disiplin skal utøves i ridehallen?

• Hvor stor ridebane vil du ha i ridehallen?

• Skal hallen bare brukes til trening eller 
   også til konkurranser?

• Hva med plassering og omkringliggende miljø?

• Har du behov for kontorlokaler, omkledningsrom,    
   kafé, publikumsgalleri eller stall?

• Hvordan ligger det an med atkomstveier og       
   parkeringsmuligheter?

TING Å TA HENSYN TIL – SJEKKLISTE:

KONTAKT OSS:

Harald Hansen
Daglig leder / MD
Tel. 91 62 50 25
E-mail: harald.hansen@borga.no

Rune Nilsen
Operativ Salgssjef 
Tel. 90 51 00 28
E-mail: rune.nilsen@borga.no

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 

også harmonerer godt med omgivelsene. Med en ridehall 

fra Borga får du et miljø hvor du kan trives og utvikles 

sammen med hesten din i mange år framover.

LES MER PÅ 

WWW.BORGA.NO
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