Heste

Nem, billig og hurtig..!

Future Rundbuehaller
- er den hurtigste og billigste løsning
på alle pladsproblemer.
Anvendelsesmulighederne er mangfoldige og med markedets laveste
kvadratmeterpriser er interessen fra
hestefolket også meget stor.

Ridehal

Futures ridehal er med sine 16 m. i
spændevidde, mest anvendt til
dressur ridning.
Højden i siden af hallen er variabel alt
efter sokkelhøjden. Ved standard
sokkelhøjde på 30 cm. vil der være
ca. 15 m. i bredden mellem banderne.
Ridehallen virker meget indbydende
med sin lyse farve på indvendig side
af stålpladen og det stor lysindfald.

Hestestald

Future hestestalden er venlig og
imødekommende. Indvendig, er stålpladerne lakeret hvide. Med det
gode lysindfald fra ovenlysvinduer og
topventilationen danner det rammen
for et sundt indeklima.
Hestestalden leveres i 8-10-12-1416 m. spændevidde. Længde efter
behov og ønske, i fag af 3 meter.
Leveres med naturlig ventilation i top,
udført med 10 mm. polycarbonat
termoplader. Ved større dyrehold,
kan vores luftindtag i siderne
anbefales.
Leveres som standard med 1 lukket
gavl, 1 gavl med port og 1 polycarbonat lysplade pr. fag.
Der kan tilvælges antikondens dug
på bagsiden af stålpladerne, for at
modvirke kondens ved vejrskifte.
Leveres som byggesæt eller medbyg.

Flytbar
hytte
Kalvehus

- er den billigste løsning på huse som
kan flyttes alt efter behov.
Standard hytten er velegnet til mange
forskellige formål, f.eks. garage,
kalvehytte, læskur for kreaturer,
heste, får o.lign.
Hytterne er solidt udført af rørbuer på
svær bundramme, beklædt med
stålplader, lukket gavl og løftebom så
den kan løftes med alm. frontlæsser.
Mål: B: 5 m x L: 6 m x H: 3,15 m.

Tilbehør/Inventar

- Future Rundbuehallers, svensk
producerede hestebokse, er udført i
kraftigt galvaniseret jern og
45x120 mm granplanker. Den kan
bestilles med skydedør eller med
hængslet dør, hvor der er monteret
en bøjle til dækken og en oplukkelig
låge.
Boksen er 3,5 x 3,5 m., men kan
også
leveres
5x9
mtr.i special
med mål.
port

Hytte på ramme
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