Gör-det-själv!

Bygga själv, ett ansvarsfullt uppdrag!
Att bygga praktiskt stall där både hästar och människor ska trivas är ett roligt men
ansvarsfullt uppdrag. Vi på Myrby Mekaniska kommer att hjälpa dig så gott vi kan i och
med detta lilla informationshäfte och checklista. Vill du ha mer hjälp tveka inte at ringa oss.
Tänk på att ett stall skall vara tyst, ljust, ha frisk luft, och vara säkert och vara en trivsam
miljö för alla. Dessutom skall det vara lättarbetat och tillmötesgå de lagkrav som finns.
God ventilation är viktigt och bra stallbelysning, alla vet inte att det finns minikrav för
detta. Även dörrar, fönster och takhöjd har minimikrav. Bygger du ett stall från grunden
kan vissa regler gälla, renoverar du kan det vara andra regler som gäller. Att bygga eller
renovera ett stall för fler än tio hästar krävs en förprövning hos länsstyrelsen. Mer om lag
och ordning samt övriga stallregler kan du läsa mer om i dessa länkar:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/
stallmiljo.4.1cb85c4511eca55276c80002415.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/
foderochvatten.4.4b00b7db11efe58e66b8000431.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/
mattistallochbyggnader.4.1cb85c4511eca55276c80002425.html

Mer om förprövning:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/
forprovninginforbygge.4.4b00b7db11efe58e66b8000418.html

Svensk kvalitetsinredning sedan 1972
All vår stallinredning är gjort av rostskyddat högkvalitativt stål. Inredningen håller
Svenska Jorbruksverkets rekommendationer och tillverkas av hantverkare med hjälp av
modern teknik. Med rejäla svetsfogar och noggrann sammansättning av olika detaljer vet
vi att Myrbys stallinredningar håller länge. Därför kan vi ge tio års garanti. Tryggare än så
kan det inte bli!

Måttbestämmelser
Boxar, spiltor och ligghallar
måste hålla vissa minimimimått. Här nedan kan du
se vilka måtten ska vara för
inredningen i stallet enligt
svensk lag. Är du minsta
osäker hjälper vi dig med att
beräkna, projektera så att ditt
stall får de rätta måtten.
Vi tummar aldrig på säkerhet
och har stor erfarenhet av
olika typer av byggnationer.
Vill du veta mer så finns det
på Jorbruksverkets
hemsida www.sjv.se.

Utrymme per häst vid grupphållning
Gruppbox
Hållningsform 		
Vuxna hästar: 		
Sto med föl: 		
Unghästar 12-24 mån:
Unghästar 5-12 mån:

Boxstorlek
100% av arean för vuxen häst i enhästbox
100% av arean för fölningsbox
75% av arean för vuxen häst i enhästbox
50% av arean för vuxen häst i enhästbox

Ligghall utan utfodring i hallen.
Hållningsform 		
Vuxna hästar: 		
Sto med föl: 		
Unghästar 12-24 mån:
Unghästar 5-12 mån:

Boxstorlek
80% av arean för vuxen häst i enhästbox
80% av fölningsboxen
60% av arean för vuxen häst i enhästbox
40% av arean för vuxen häst i enhästbox

Boxutrymme per häst
Hästens 		
mankhöjd (m)

Boxens area
(m2) 		

Bredd
(m)

<0,85 		
0,86-1,07
1,08-1,30
1,31-1,40
1,41-1,48
1,49-1,60
1,60-1,70
>1,71 		
2,70u

3,0 		
4,0 		
5,0 		
6,0 		
7,0 		
8,0 		
9,0 		
10,0 		

1,50
1,60
1,90
2,10
2,20
2,35
2,50
2,70

Boxutrymme sto + föl
Mankhöjd (m)

Area (m2)

Bredd (m)

<0,85 		
0,86-1,07
1,08-1,30
1,31-1,40
1,41-1,48
1,49-1,60
1,60-1,70
>1,71		

3,5 		
4,5 		
6,5		
7,5 		
8,5 		
10,0 		
11,0
13,0		

1,6
1,9
2,3
2,5
2,6
2,8
3,0
3,2

Köpevillkor:
Priser: Priserna i katalogen anges i SEK och utan moms och
priserna inom () inkl. moms. De gäller tills nästa katalog kommer
ut. Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår
kontroll.
10 års Garanti: Garantin omfattar material- och tillverkningsfel
av samtliga galler, stolpar, svetsfogar och andra ståldetaljer.
Garantin gäller inte när: Fel uppstår på grund av vanvård, felaktig
användning eller händelse som inte rimligen kan förväntas eller
kontrolleras. Inte heller ytbehandlingsproblem som beror på för
hög luftfuktighet eller yttre åverkan. 10 års garanti gäller inte
boxutfyllnad.
Läs mer om våra garantier på. www.myrby.eu

Ligghall med utfodring i hallen.
Har du ligghall med ufodringsanordning gäller samma mått som för
ligghallar utan utfodring. Du får alltså inte räkna med utfodringsytan
när du räknar ut arean.
Utrymme vid utevistelse.
Utrymme/häst vid grupphållning gäller även om hästarna vistas ute.
Takhöjd: 1,5 x mankhöjden, dock lägst 2,2 m.
Exempel på beräkning av takhöjd.
Mankhöjd Lägsta tillåtna takhöjd
150 cm x 1,5
225 cm
160 cm x 1,5
240 cm
170 cm x 1,5
255 cm
Boxväggar och spiltskiljeväggar.
Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara
utformade så att skaderisken minimeras. Hästarna ska inte heller
kunna fastna.
Boxdörr och stalldörr ska vara minst: 1,2 x 2,2 m.
Stallgångar bör vara:
• 3,5 meter mellan två spiltrader i ridskolestall.
• 2,5 meter mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg.
• 3,5 meter mellan två boxrader när uppbindning sker i stallgången.
• 3,0 meter bakom hästar som hålls i spilta.
Leveranstid: Lagervaror 3-5 dagar. Kundspecifik inredning efter
överenskommelse.
Outlöst gods: Vi förbehåller oss rätten att debitera frakten på
outlöst gods.
Transportskada: Vid transportskada skall mottagaren omgående
anmäla till transportören.
Restorder: Delleveranser kan förekomma. Restorder levereras
fraktfritt.
Produkter: Vi reserverar oss för att produktens prestanda kan
förändras under katalogperioden. Produktgaranti: 1 år om inget
annat anges.

Kredit: Vid kredit skall alltid person- eller organisationsnummer
uppges, samt att vi gör sedvanlig kreditkontroll.

Reklamationer: Skall alltid anmälas till Myrby. Vi reserverar oss
för pris- och tryckfel i katalogen.

Frakt/transport: Tillkommer enligt gällande frakttaxa för
respektive transportör. Avlastning ombesörjes av kund.

Eftertryck förbjudes.
Katalogens layout: Resursmedia Förlags AB.

Checklista
Har du sökt förprövning?
Har du räknat ut behovet av ventilation. Så som in-och frånluft?
Har du beräknat behovet av belysning/dagsljusinsläpp?
Har du ritat in fönster & dörrar. Är branddörr nödvändigt?
Håller stallgången minimåtten?
Är budget och tidsplan gjorda?
Har du gjort en kravspecifikation?
Har planerat gödselhanteingen?

Många gånger vill våra kunder bygga själva, bygga till eller renovera stallet. Myrby har ett komplett sortiment för det egna bygget.
Så som; stommar till boxar, galler till fönster, mellanväggar och boxutfyllnad i olika material.
Boxgaller
Med stående gallerpinnar Ø 25 mm. Avstånd mellan pinnarna 75
mm. Varmförzinkad. Alla storlekar kan tillverkas efter önskemål.
Som lagervara finns 3,0 och 3,5 m med en höjd på 83 cm.
10013 Boxgaller enligt egna mått ____________799:-/m (913:-)
11214 Boxgaller, längd 3,0 m (2970 mm) _____2370:- (2737:-)
11215 Boxgaller, längd 3,5 m (3470 mm) _____2765:- (3193:-)
41026 Väggklamma för galler med skruv ______33:- (41:-)
41027 Stolpklamma för galler med skruv ______33:- (41:-)
60121 Bult till mellanvägg, påsförpackad______ 25:-/st (31:-)

Valv- och dekorationsbåge
Placeras ovanför boxfronten eller dörren.
Varmförzinkad_________från 685:- (856:-)
Fönstergaller
Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet. För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar finns att
köpa på begäran.
41000 Rektangulärt - (B x H)135x85 cm ____________720:- (900:-)
41002 Valvat - (B x H/H) 135x85/110 cm______________1300:- (1625:-)
S-41000 Övriga mått____________________________pris på begäran

Väggar med eller utan dörr
Går att få med eller utan fyllnad, se material
sid 63. Varmförzinkad som standard
Tillverkas efter valfria mått. Begär offert.

Boxdörrar
Baryard boxdörr
Storlek (bxh) 1200x2300 mm.
Komplett med integrerat smashlås
och nattlås nertill. Med öppningsbart
sidohängt galler i fronten. Som
dörrutfyllnad finns Gran, Muovixplank,
Bongossi och Ek. Höger eller
vänsterhängd.
Frånpris:
13050 hö-9 med Gran__6692:- (8365:-)
Går att få med eller utan dekorplanka.
Stolpar ingår ej.

Skjutdörr Optimal med skena
Storlek (bxh) 1275x2160 mm.
Komplett med 2,5 m skena, 2 st
hängrullar, dörrglidare och dörrstopp
nertill samt med inbyggt dörrlås.
Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad
finns Gran, Muovixplank, Bongossi
och Ek.
Frånpris
11228-9 med Gran __3502:- (4377:-)

Paradboxdörr för inmuring
Storleksöppning i boxvägg (bxh)
1350x1500 mm, själva dörren är
118x1470 mm. Levereras komplett med
stolpar, integrerat smarshlås och nattlås
nertill. Höger eller vänstersvängd.
Som dörrutfyllnad finns Gran,
Muovixplank och Bongossi.
Varmförzinkad som standard.
Frånpris
12049 hö-9 med Gran __3442:- (4302:-)

Slagdörr med beslag
Storlek (bxh) 1275x2160 mm. Komplett med
2,5 m skena, 2 st hängrullar, dörrglidare och
dörrstopp nertill samt med inbyggt dörrlås.
Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns Gran,
Muovixplank, Bongossi och Ek.

Frånpris:
15100-9 med Gran __4240:- (5300:-)

Skjutdörr för ponny med skena
Komplett med 2,5 m skena, 2 st hängrullar,
dörrglidare och dörrstopp nertill samt
med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som
dörrutfyllnad finns Gran, Muovixplank och Ek.

Frånpris:
15100-9 med Gran __4240:- (5300:-)

Antuna ventilationsgaller.
Monterats på boxdörren. Varmförzinkad.
Storlek (bxh) 1200x870 mm.

41081 för skjutdörr________990:- (1237:- )
41082 för slagdörr ________1320:- (1650:-)

Ventilationsgaller nertill
Monterad nertill på boxfronterna.
Höjd 180 mm. Varmförzinkad.
41004 _______790:-/m:- (987:-)

Dekorationsplanka
placerad med halvmånefäste mellan galler och
boxutfyllnad. Höjd 110 mm. Varmförzinkad.
41047 ______650:- (812:-)

BRA att veta när du bygger själv!
Vattenkopp i box ska sitta 135 cm upp från golvet.
För mindre hästar placeras vatten kopparna
- mankhöjden x 0,8 - över golvet
Se vårt sortiment på vattenkoppar
på www.myrby.eu

tåldörr
Stålytterdörr Myrby, finns både i rak och valvad modell
Har dubbelt säkerhetslås (nertill/upptill) med ett handgrepp och separat lås på överdel i stålkarmen (L-järn 100x50 mm).
Monteras t.ex. i boxyttervägg så att hästen kan gå ut i hagen direkt från boxen. Med den öppningsbara
överdelen har hästen även kontakt med omvärlden utan att lämna boxen. Dörren har dubbellås,
termoglas och skyddsgaller. Som standard är dörren varmgalvaniserad, men kan även fås i pulverlackat
utförande. Utfyllnaden i nederdelen finns att välja på Ek och grå plastplank.
Storlek (bxh) 120 x 220 cm. Högerhängd.
Valvad.
45513-5 Ekplank_____________10500:- (13123:-)
45513-1 Grå Muovixplank _____10500:- (13123:-)

Ej valvad.
45512-5 Ekplank_____________9000:- (11250:-)
45512-1 Grå pastplank________9000:- (11250:-)

Specifikation Brandörr
• Tjocklek 54 mm.
• U-värde 0,7 W/m2 0oC.
• Foderbildande karm av stål.
• Grundmålad.
• Assa låskista Evo 310.
• Lagrade gångjärn.
• Anslagströskel av stål.
• Pardörr med spanjolett på sidodörr.
• Brandklass A60.

Dubbel branddörr

Enkel branddörr

Branddörr A60 av stål
Branddörrarna är typgodkända och passar där stabilitet och
motståndskraft av olika anledningar är extra viktig. Ger även bra skydd
mot inbrott. Dörren finns både som inner- och ytterdörr samt kan väljas
höger eller vänsterhängd. Levereras som standard grundmålad.
45750 Enkel 9x21 __________3762:- (4703:-)
45751 Enkel 10x21 _________3949:- (4936:-)
45752 Enkel 11x21 _________4334:- (5418:-)
45753 Enkel 12x21 _________4450:- (5563:-)
45754 Enkel 13x21 _________4675:- (5844:-)
45755 Par 15x21 ____________7640:- (9550:-)
45756 Par 18x21 ____________8217:- (10271:-)
45757 Par 21x24 ___________10192:- (12740:-)

Automatisk dörrstängare Dorma

Tillbehör
45758 Dörrstängare Dorma __________1441:- (1801:-)
45759 Varmförzinkning av Enkel dörr __1100:- (1375:-)
45760 Varmförzinkning av Pardörr ____1900:- (2375:-)

Stalldörrar

Rak fiskbensmönstrad parytterdörr
med svart sparkplåt nertill.

Rak ytterdörr med svart
sparkplåt nertill.

Valvad och fiskbensmönstrad
dörr med svart sparkplåt nertill.

Ytterdörr till stall. Den klarar både högsommarvärme och sträng kyla. Finns i storlekar från 80 cm till 3 m bredd, samt höjd upp till 3 m.
Infräst tätningslist. Väderbeständigt limmad 50 mm cellplastisolering. Tappbärande gångjärn. Assa 565.
Spanjolett på pardörr Dörrarna levereras obehandlade som standard. Lasering mot tillägg.
Dörrfakta:
Tjocklek 65 mm. U-värde 0,6 W/m2°C. Utsida 9 mm spårad plywood . Insida 6 mm slät plywood. L-järnströskel. Ramkonstruktion är av
vändlimmad och fingerskarvad fur. Karmdim. 55x118 mm. Dubbelfalsad.
Dörren kan även fås delad som hästdörr: Dörren delas 122 cm från underkant och förses med droppbleck påundre dörrbladets
överkant. Skjutregel finns mellan dörrbladen.
Höjd 		
Bredd

20 		
Art.

Pris

21		

22 		

23 		

Art.

Pris

Art.

Pris

Art.

Pris

24 		
Art.

Pris

25
Art.

Pris

Enkeldörr

8
9
10
11
12
13

45600
45601
45602
45603
45604
45605

3067:3148:3208:3456:3569:3710:-

45615
45616
45617
45618
45619
45620

3078:3148:3208:3456:3569:3710:-

45630
45631
45632
45633
45634
45635

3397:3472:3580:3710:3748:3861:-

45645
45646
45647
45648
45649
45650

3688:3742:3812:4055:4115:4180:-

45660
45661
45662
45663
45664
45665

3775:3834:3861:4115:4180:4244:-

45675
45676
45677
45678
45679
45680

3934:3899:3926:4180:4244:4304:-

Pardörr
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

45606
45607
45608
45609
45610
45611
45612
45613
45614
45710
45711
45712
45713
45714
45715

5195:5929:6032:6124:6264:6512:7042:6520:6770:7625:7771:7960:9477:10206:11723:-

45621
45622
45623
45624
45625
45626
45627
45628
45629
45716
45717
5718
45719
45720
45721

5611:5929:6032:6124:6264:6512:6793:7042:7312:7630:7771:7960:9477:10206:11723:-

45636 6032:45637 6097:45638 6156:45639 6253:45640 6534:45641 6695:45642 7042:45643 7582:45644 7771:45722 8192:45723 8300:45724 8489:45725 9612:45726 10476:45727 11885:-

45651
45652
45653
45654
45655
45656
45657
45658
45659
45728
45729
45730
45731
45732
45733

6453:6809:7290:7349:7571:7630:7862:8127:8429:8791:9077:9164:11734:12485:13856:-

45666 6534:- 45681
45667 6939:- 45682
45668 7387:- 45683
45669 7441:- 45684
45670 7630:- 45685
45671 7803:- 45686
45672 7943:- 45687
45673 8213:- 45688
45674 8429:- 45689
45734 8840:- 45740
45735 9148:- 45741
45736 9256:- 45742
45737 11950:- 45743
45738 12820:- 45744
45739 14191:- 45745

6604:6998:7468:7555:7792:7862:8041:8300:8516:8883:9180:9369:12285:13149:14499:-

Obs, moms tillkommer på priserna i listan
45690 Valvdörr bredd 8-13 __________________1728:- (2160:-)
45691 Valvdörr bedd 14-18__________________2565:- (3206:-)
45692 Valvdörr bredd 19-25 _________________3429:- (4286:-)
45693 Hästdörr/delad tillägg ________________ 815:- (1019:-)
45694 Fiskbensmönster/blad ________________1048:- (1310:-)
45695 Sparkplåt 200 mm/blad/sida ____________238:- (298:-)
45696 Lasering med Kinaolja/blad _____________351:- (439:-)
45697 Glasurtag m. 4 mm enkelglas ____________805:-/st (1006:-)
45698 Glasurtag med 2-glas termo ___________ 1112:- (1390:-)

45699 Trycke med täckskyltar __________281:- (351:-)
45700 Utbyte till AD-lås _______________405:- (506:-)
45701 Ektröskel (vid utbyte av L-järn) ____173:-/m (216:-)
45702 Fyrkantsprofil 60x20x2 ___________50:-/m (63:-)
Annan bredd på gångdörr, standard är 900 mm.
Gäller endast pardörrar.
45703 ______________________________297:- (371:-)
21° dörr med svarta sparkplåtar. Pr/dörrblad.
45704 ______________________________1669:- (2086:-)

Checklista
Jag har planerat ett foderutrymme?
Jag har kontrollerat om jag behöver en uppvärmd sjukbox.
Byggnaden har tillräcklig takhöjd.
Har du ritat in fönster & dörrar.
Jag har beräknat om det är bättre med skjutdörrar?
Jag behöver ingen fölningsbox?
Har du gjort en kravspecifikation?
Har du godkända fönster med skyddsgaller?

Rektangulärt eller valvat stallfönster av stål
Det valvade fönstret är sidohängt på höger sida (sett utifrån) och det rektangulära
fönstret är vändbart. Alla modellerna har termoglas som standard. Fönsterram
av L-profil som skyddar ytterväggen. Smashlås på utsidan för låsning i öppet
läge. Galler ingår inte som standard.10 års garanti. Andra storlekar på begäran.
Varmförzinkade. Kan även pulverlackas och i samma färg som inredningen
(pristillägg). Bilden ner till höger visar vårt V-galler som monteras på insidan av
fönstret.
45010 Fönster rektangulärt 8x8 ____________ 3080:- (3850:-)
45011 Fönster rektangulärt 12x8 ___________ 3570:- (4462:-)
45012 Fönster valvat 12x8/10 ______________ 4730:- (5912:-)
45020A Galler rektangulärt 8x8 _____________ 660:- (825:-)
45021A Galler rektangulärt 12x8 ____________ 690:- (862:-)
45022AH Galler valvat 12x8/10 _____________ 1210:- (1512:-)
41191 V-galler 8x8 _______________________ 1390:- (1737:-)
41192 V-galler 12x8 ______________________ 1490:- (1862:-)
Kan även fås med bruten köldbrygga!

Fönster för stall- utestall och uteboxar
Mycket ljus i stallet ökar hästens trivsel.
Ett 9x7 dm öppningsbart stålfönster med
skyddsgaller kan monterats i varje box.
Fönstret har termoglas och en varmförzinkad
ram. Galler finns som tillbehör.
Fönster 45013__________3350:- (4187:-)
Fönstergaller 45023______ 700:- (875:-)

Stallfönster
Med karm av senvuxen dalafuru. Impregnerad med kinaolja i brunsvart kulör.
Aluminiumlist nertill på bågen. Öppnas inåt med steglösa öppningsbeslag i
gulkromaterat stål. Tvåglas isolerruta D4-12 floatglas av högsta kvalite. Spår
för fönsterbleck. Ekonomifönstret har en karm- dimension på 55x78 mm och
garantifönstret har 55x105 mm. Bågens dimension är 56x68 mm. Garantifönstret
har dessutom en karmtätningslist av EODM-gummi runt hela bågen och nertill på
glaset. Garantifönstret kan utrustas med spröjspartier enligt nedan.

Garantifönster 2-glas rektangulärt
med öppningsbar karm.

Garantifönster 2-glas rektangulärt
med fast karm.

45100 10 x 7 _____1728:- (2160:-)
45101 10 x 8 _____1766:- (2208:-)
45102 11,4 x 8 ___ 1814:- (2268:-)
45103 12 x 8 _____1798:- (2248:-)

45104 10 x 7 ____ 1361:- (1701:-)
45105 10 x 8_____1399:- (1749:-)
45106 11,4x8____ 1442:- (1803:-)
45107 12x8 _____ 1431:- (1789:-)

Utanpåliggande spröjspartier till rektangulära och valvade fönster
A.
B.
C.
D.
E.

A.

B.

C.

D.

E.

Garantifönster 2-glas valvat med fast och
öppningsbar karm.
45120 Öppb. karm10 x 6,7/8__3451:- (4314:-)
45121 Öppb. karm12 x 8/10 __4451:- (4314:-)
45122 Fast karm10 x 6,7/8 ___ 2786:- (3483:-)
45123 Fast karm12 x 8/10 ____2786:- (3483:-)

Spröjs för rektangulära
fönster
A - 45140 __135:- (169:-)
B - 45141 __329:- (411:-)
C - 45142 __ 497:- (621:-)
D- 45143 __497:- (621:-)
E - 45144 __729:- (911:-)

Spröjs för valvade
fönster
A - 45150 __125:- (169:-)
B - 45150 __125:- (169:-)
C - 45152__ 497:- (621:-)
D - 45153 __497:- (621:-)
E - 45154 __ 729:- (911:-)

Vita kompositfönster med termoglas för stall
Snygga, underhållsfria och hållbara kompositfönster som är anpassade för vårt nordiska klimat.
Energibesparande och som ger en behaglig inomhusmiljö. De öppningsbara fönstren öppnas inåt
och är underkantshängda för att den inkommande luften skall riktas upp mot taket. Fönstren har
spår för fönsterbleck. Kan även fås i sidohängt utförande och med galler eller säkerhetsglas mot
pristillägg. Fråga våra försäljare.
45746 Rektangulärt 12x8 öppningsbart ___________ 1530:- (1913:-)
45747 Rektangulärt 12x8 fast ____________________1280:- (1600:-)
45748 Valvat 12x8/10 öppningsbart_______________4500:- (5625:45749 Valvat 12x8/10 fast _______________________2700:- (3375:-)

V - galler för sidohängda fönster
Med V-galler skyddar du väggar mot bitangrepp både på
insidan och utsidan. V-galler hindrar även hästen från att få
känslan att hoppas ut genom fönster med stora hålmått.
41191 V-galler 8x8 _______________________ 1390:- (1737:-)
41192 V-galler 12x8 ______________________ 1490:- (1862:-)

Skyddsgaller till nya och befintliga stallfönster
Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet.
Skyddar djuren och förhindrar åverkan på fönstren. Gallret är
öppningsbart. Lyfts upp och fälls inåt. Är tillverkade av Ø 22 mm rör. För
fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar på begäran.
41000 Rektangulärt - (lxh)135x85 cm ____________720:- (900:-)
41002 Valvat - (lxh)135x85/110 cm______________1300:- (1625:-)
S-41000 Övriga mått________________________ pris på begäran

Byggmaterial

Lantbruksplywood för väggbeklädnad
Används t.ex. som beklädnad av korridorer
och foderkammare. Den är lätt att såga
och enkel att spika/skruva fast på befintlig
vägg. Fuktbeständig, kan med lätthet
spolas av. Välj gul eller brun sida utåt.
Mått: 2700 x 1200 x 12 mm.
61915________________545:- (681:-)

Plywood till förstärkning av boxvägg
Används t.ex. som förstärkning av dålig
vägg i hästboxen. Den är lätt att såga och
enkel att spika/skruva fast på befintlig
vägg. Kan även användas som botten i
släpkärra eller flakvagn. Fuktbeständig,
kan med lätthet spolas av. Färg mörkbrun.
Storlek (lxb). Tjocklek 21 mm.

Murade boxmellanväggar med Haga tegelsten. Flera färger!
Fasadtegel FT1 frostbeständig. Hålbild MH, struktur NF. Antal sten/m2 inkl. spill:
55 st. Antal/pall: 96 st. Stenstorlek (lxbxh) 255x120x60 mm, tolerans ± 5%.
60180 röd schatterad ____________________pris/sten 9:- (11:25)
60181 röd schatterad ____________________pris/m2 470:- (588:-)
60263 röd spånad ______________________ pris/sten 8:- (10:-)
60264 röd spånad _______________________pris/m2 435:- (544:60268 gul spånad_______________________ pris/sten 8:- (10:-)
60266 gul spånad _______________________pris/m2 445:- (556:-)
Murverksarmering
Förzinkad. Finns i längder om 4 meter.
Bredd 28 mm. Till 1 m2 åtgår det 7 löpmeter.
60182 pris/st ____________________________________ 86:- (108:-)

41710 3000x1200 mm ____1430:- (1788:-)
41711 3000x1500 mm ____1885:- (2356:-)
41712 2500x1200 mm ____1100:- (1375:-)

Armeringen och murningen? Lugn, vi hjälper dig!
Ring: 0171- 857 90

Stalltak

Träullit - enkelt att montera!

Montera Träullit Agroskivor i stallets tak och du får en fantastisk miljö.
Rå, fuktig och kall luft i stallet är grogrund för röta och mögel som
skapar ohälsa hos både djur och människor. Träullit takskivor reglerar
rumsluftens relativa fuktighet vilket ger en behagligt och jämnare
rumsklimat och skänker trivsel och välbefinnande.
Träullit´s höga pH-värde motverkar tillväxt av mögel. Bindemedlet
cement ger styrka, fuktbeständighet och brandskydd. Kanske viktigast
av allt, Träullit´s ljudisolerande egenskaper skapar en lugn och fridfull
stallmiljö utan slammer. Träullit Agroskiva naturfärgad.
Pris gäller kvm.
Storlek 600x1200 mm. Tjocklek 25 mm. Vikt 13 kg. Hel pall 40 st.
61912 ______________________pris pr/m 169:- (211:-)
61914 Montageskruv 45x4,2 (6 st/skiva) ___ 1,60:- (2:-)

Få byggmaterial förenar så många goda egenskaper
• Ljudabsorption
• Värmeisolering
• Värmetröghet
• Kondensupptagande

• Fuktbeständighet
• Brandsäkerhet
• Tål aggressiva miljöer
• Miljövänligt

A.

B.

C.
D.

Boxutfyllnad

E.

A. Granplanka
I färdiga längder till hästboxar. Hyvlad och spontad
med fasade kanter. Storlek (b x tj) 120x41 mm.
Längd anges.

B. Ekplanka
I färdiga längder till hästboxar. Hyvlad och
spontad med fasade kanter. Storlek (b x tj)
110x30 mm. Längd anges. Pris/st.

F.

60524 1210 mm_____31:- (39:-)
60067 1280 mm_____33:- (41:-)
60068 1430 mm_____35:- (44:-)
60267 2980 mm_____75:- (94:-)

60529 1210 mm____100:- (125:-)
60213 1280 mm____107:- (134:-)
60190 1430 mm____115:- (144:-)

Nyhet!
C. Bambuplanka
Bambu är ett samlingsnamn på en typ
utav gräs som pressas samman med lim
och färgmedel för att skapa träliknande material.
Några utav många bra egenskaper hos bambu är
dess fuktresistans och att materialet är ca 30 %
starkare än ek. Levereras spontat och med fasade
kanter.
60650 1250 mm____ Pris på begäran.
60651 1550 mm____ Pris på begäran.

D. E. F. Plastplank i tre färger
I färdiga längder till hästboxar.Tillverkade av återvunnen
plast.Tyst, tålig och lätt att hålla ren. Med not/spånt.
Det går att såga, borra, skruva och spika i planken. UVskyddade. Tre färger. Storlek (bxtj) 130x32 mm. Längd
anges. Ange färg vid beställning.
Längd 1210 mm_____ 95:- (119:-)
Längd 1280 mm_____103:- (129:-)
Längd 1430 mm_____115:- (144:-)
Längd 3000 mm_____300:- (375:-)

Gummimattor

Gummimatta rulle 6 meter
Används som skydd på väggar och som
gångmatta, för att göra underlag halkfria m.m.
Den är ljud- och vibrationsdämpande. Hög
densitet 900 kg/m3. Släpper igenom vatten.
Skall inte användas som golvunderlag i boxar.
Färg svart. Storlek: 6x1,25 m. Tjocklek 10 mm.
Vikt 9 kg/m2.
41815________1595:- (1994:-)

Belmondo Classic
Läggs med pusselkanter som förhindrar
att mattorna glider isär. Tillverkad av
högvärdigt vulkaniserat gummi. Kapas
med mattkniv eller cirkel-/sticksåg.
Storlek: 1x1m.
Tjocklek: 18 mm.

41842 ______460:- (575:-)

Animat
Mattorna skarvas med pusselkanter och kan specialbeställas
efter den yta som behöver
täckas. Mattan är halkfri och har
en räfflad undersida. Tillverkad i
Kanada. Garantivillkor: Godkänd
reklamation inom 2 år. Mått:
1500x1000x20 mm. Vikt: 20,5
kg/m2 (119:-)
88206_________395:- (494:-)
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Bult till boxfront
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Bult till mellanvägg

60120 ____________30:- (38:-) 60121 ____________25:- (31:-)

Stolpklamma för galler

Insticksrör till 80x80 mm stolpe

41027 ____________33:- (41:-) 60061 ____________72:- (90:-)
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Bult till fönstergaller

Väggklamma för galler

60122 ____________20:- (25:-)

41026 ____________33:- (41:-)

Insticksrör till 50 x50 mm stolpe

Specialkullager till skjutdörr

60051 ____________77:- (96:-)

60085 ____________78:- (98:-)

Handla lätt o

Smashlås, komplett

BS boxlås

Rakt låsbleck till BS boxlås

Låsbleck 90° till BS boxlås

60076 30 mm____220:- (275:-)
60506 50 mm____220:- (275:-)

61032 stort ________65:- (81:-)
60074 litet ________45:- (56:-)

61033 ____________25:- (31:-)

61034 stort ________25:- (31:-)
61048 litet ________15:- (19:-)

Klammer

Skjutregel

Väggfäste till dekorplanka

Bygelhandtag kistmodell

65331 22 mm ______11:- (14:-)
65336 33 mm ______15:- (19:-))

61049 __________180:- (225:-)

41049 ____________55:- (69:-)

65450 ____________65:- (81:-)
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Thunderbult M10 x 60 mm
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Universalträskruv
TTMU M8 x 50 mm

Universalträskruv
TTMU M8 x 80 mm.

Dörrstopp till Skjutdörr
Varmförzinkad.

60121 ____________25:- (31:-)

60122 ____________20:- (25:-)

60540_______70:- (88:-

60120 ____________30:- (38:-)

Svetskonsol 4R/290SB

Löpskena 290/2,5 m

Skenstopp HH/290

61125 _____31:- (39:-)

61124 ___190:- (238:-)

61127 ____70:- (88:-)

Uppbindningsring

Hängrulle m.
nylonhjul 56K/N.
61126 __154:- (193:-)

63323 ______55:- (69:-)

Lås till skjutdörr på hästbox. Komplett
60080 ______________________________________________230:- (288:-)

B.

A.
C.

A. Gångjärn till slagdörr.
60077 ____________60:- (75:-)
B. Gångjärnsfäste dörr. Pr/par.
60192 ____________40:- (50:-)
C. Gångjärnsfäste karm.
60058 ____________50:- (63:-)

Lysrörsgaller
Monteras som skydd över lysrör i hästboxar. Passar till
lysrör storlek 36W. Komplett med klammer och skruvar.
Storlek: längd 1570 mm, höjd 150 mm, bredd 220 mm.
47003_____________________495:- ( 619:-)

online • www.myrby.se		

Kula M10, Dia. 35 mm.
61009_____ 35:- (44:-)

Lysrörsarmatur skyddsklass IP 65 godkänd för häststall. Kan monteras mot tak
eller bärlina. Glimtändare behövs ej. Armaturen är kapslad och har en stomme av
glasfiberarmerad polyester. Kupan är tillverkad av akrylplast. Överkopplingsplint i
båda ändar och kabelgenomföring av polyuretan. Utrustad med HF-don som innebär
direktstart av lysrören och att de är flimmerfria. Faskompenserad. Skyddskåpan har
snäppfästen. D- och F-märkt och tillverkad enligt Europeiska RoHS Direktivet. Lysrör
ingår ej.
47011 2x28 W (storlek 1300x140x92 mm) ____________616:- (770:-)
47051 Lysrör, 28 Watt 840 vit. Pris per styck____________ 29:- (36:-)
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