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LÄS MER PÅ STALLKOMPANIET.SELÄS MER PÅ STALLKOMPANIET.SE

Bygg ett nytt stall eller utöka ditt befintliga. Under rubriken 
“Sortiment” hittar du noga utvalda delar av Cheval-Libertés 
stora sortiment av häst- och stallartiklar. 

Vi säljer hästboxar, boxinredning, stallfönster, dörrar och 
mycket annat. Kika gärna igenom vårt sortiment. Vi levererar 
till hela Sverige! 

ALLT INOM STALL OCH 
STALLTILLBEHÖR

Stall    5

Stallinredning   8

Hästboxar och boxinredning 10

Flexibel inredning  12

Markarmering   14 

Stallmattor	 	 	 15

Boxdörrar & Stalldörrar 16

Stallfönster   18

Stallportar   20

Uteboxar och vindskydd 22

Tvättmaskin	 	 	 26

Lösdriftbyggnad	 	 27

Hyra	stall	 	 	 27

Tillbehör   28

INNEHÅLL

Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella tryckfel.
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VI SKRÄDDARSYR
DITT HÄSTSTALL

Vi på Stallkompaniet kan lösa alla behov som du har av stall 
och inredning av stallbyggnader. Vi erbjuder alltid flexibla 
lösningar i god kvalitet, och om du vill kan du välja att 
delbetala med Wasa Kredit.

Vi hjälper er att ta fram ritningar för ev. bygglovsansökan.

Välkommen att besöka vår 
Gårdsutställning. Här visar vi 
stall, uteboxar av olika modeller, 
väderskydd, stallinredning m.m. 
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Du kan välja att bygga ditt stall på många olika sätt. När man 
ska bygga ett stall är det viktigt att tänka på kvaliteten. Alla 
våra stallbyggnader har en stomme av galvaniserade stålramar, 
vilket gör att stallet blir enkelt att montera. 

Hör av dig till oss med dina önskemål. 

STALL
CHARPENTE & MANIOR

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se

PRISER FRÅN

180.000:-
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För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se

Stallinredning i Prestigeserien är det lyxiga 
valet för ditt stall och dina hästar.

Luna

Sirius

Proxima

Nova

Casiopée

Alpha

STALLINREDNING
PRESTIGE

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se

BOXFRONT

BOXFRONT

BOXFRONT

BOXFRONT

BOXFRONT

BOXFRONT
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När du ska köpa hästboxar är det viktigt att du väljer en 
boxinredning som passar dina behov.  

Här på Stallkompaniet erbjuder vi dig ett brett sortiment av 
Cheval-Libertes hästboxar som är byggda i varmgalvaniserade 
stålramar. Det innebär att hästboxarna levereras 
ihopmonterade i en helsvetsad ram. Det är bara att ställa 
hästboxarna på plats och börja använda den.

Alla våra hästboxar har varmgalvaniserade stålprofiler som 
standard. Detta höjer kvalitén på stålet och gör att hästboxen 
blir underhållsfri, då det inte rostar. Att galvanisera stål gör 
också materialet mer slitstarkt för väder och vind vilket är bra 
i vårt svenska klimat. Som fyllnadsmaterial i vår stallinredning 
levereras furu som standard. Furun håller tryckklass 4 och är 
av mycket hög kvalitet. 

HÄSTBOXAR &
BOXINREDNING

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se

BOXFRONT MAXI
SKJUTDÖRRSFRONT
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System Flexibelt Full Open är ett stallsystem där man kan 
öppna upp fronter eller skjuta ut mellanväggar så att det går 
att mocka med traktor eller lastmaskin.

FLEXIBEL
STALLINREDNING

1

3

2

4

Med systemet Full Open så skjuter man boxfronterna  
över varandra så att man får en stor öppning in i boxen.

Med systemet Open Portail öppnar man upp den två  
delade fronten så att det blir en stor öppning in i boxen. 

Med systemet Open Separation skjuter man ut 
mellanväggarna i stallgången så att man kan mocka ur 

boxarna med maskin.

Med systemet Open Total svänger man ut hela 
boxfronten i stallgången så att man får en stor 

öppning in i boxen.

1

2

2

4

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se

3
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TRIVSAMT FÖR HÄSTEN

BOXMATTOR 
FÖR STALL

Vi säljer boxmattor för stallet, spilta och 
ligghallar. De mjuka gummigolven ger 
hästarna en mjuk och isolerad bädd. Med 
boxmatta förenklar du mockningen och 
minskar strökostnaden med upp till 70%. 

Undersidan har distansringar som gör att mattan får 
god svikt och ger en behaglig upplevelse. Boxmattorna 
används med fördel i sjukhagar för lättare mockning 
och renhållning. Den minimerar halkrisken och liggsår 
samtidigt som den skonar hovar och leder.

Confort Slät Confort Mönster Confort Puzzel
BOXMATTA MED SLÄT YTA 

Varje mattruta har måtten: 
500 x 1000 x 40 mm.

BOXMATTA MED MÖNSTRAD YTA 

Välj mellan fyra olika mönster.  
Varje mattruta har måtten: 

500 x 1000 x 30 mm.

BOXMATTA MED SLÄT YTA & PUSSELKANTER 

Pusselkanterna förhindrar att mattorna 
rör på sig. Varje mattruta har måtten: 

1025 x 1025 x 30 mm.

Är du också trött på de där delarna av hagen som alltid fort 
blir upptrampade och leriga? Det blir svårframkomligt men 
också ohygieniskt för hästarnas känsliga hovar. 

Med oss på Stallkompaniet kan du göra upp med leran 
en gång för alla! I vårt sortiment finns nu en smidig 
markarmering i form av ett plastnät, som smidigt kan kopplas 
ihop till att täcka en större yta, och binder leran inuti nätet 
samtidigt som det skapar ett stabilt underlag för hästarna.

TILL DIN HÄSTHAGE 
MARKARMERING

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se

PRISER FRÅN

200:-/m2
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När du ska köpa nya stalldörrar till häststallet är det viktigt 
att välja ett material som passar dina behov.

Hos oss på Stallkompaniet bestämmer du själv hur din dörr 
skall se ut och vilka mått den skall ha.

En större tvådelad boxdörr med plexiglas och galler i överdelen på dörren. Varmgalvaniserade 
stålprofiler som standard. Finns vänster respektive högerhängd, bilden visar vänsterhängd.

BOXDÖRR TVÅDELAD, MODELL HARAS

BOXDÖRRAR
& STALLDÖRRAR

Våra stalldörrar finns i både enkel och 
dubbel. De byggs med massiva brädor och 
levereras med lås, nycklar och handtag. 

Dörrarna tillverkas helt efter era mått eller behov.  
Ni väljer höjd, bredd och hur stora dörrbladen skall vara. 
Välj också om dörren skall ha en välvd eller rak överkant.

Boxdörrarna har varmgalvaniserade stålprofiler som 
standard. Detta höjer kvaliteten på stålet och ger dig 
underhållsfria stalldörrar, då de inte rostar.  
Att galvanisera stål gör också materialet mer slitstarkt 
för väder och vind vilket är bra i vårt svenska klimat.

Alla våra boxdörrar kan beställas lackade i valfri färg.  
Se färgkarta på www.stallkompaniet.se

PRISER FRÅN

5.500:-

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se

Porte Luxe Porte Luxe Porte Luxe Haras
STALLDÖRR STALLDÖRR STALLDÖRR STALLDÖRR
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Ska ni byta fönster i stallet? 
På Stallkompaniet har vi stallfönster av högsta kvalitet i flera 
olika modeller. 

Nedan är våra standardfönster. Ni kan få era fönster målade 
i valfri RAL-färg ovanpå varmförzinkningen. Se färgkarta och 
priser på www.stallkompaniet.se.

Exempel på hur du kan måttbeställa dina fönster.

Vill man designa sitt eget stallfönster talar man bara om måtten för oss eller 
skickar en enkel skiss så tar vi fram pris på dem. Våra fönster kan beställas med 
pulverlackering i önskad RAL-kulör. Alla våra stallfönster är underhållsfria och 
varmförzinkningen gör att de har en oslagbar livslängd.

STALLETS ÖGON
STALLFÖNSTER

Ett välvt stallfönster med infällningsmått 800 x 800 
respektive 1000 x 1000 mm. Ytterkanterna är  

85 mm lägre än högsta höjden på mitten. 
Finns som vänster- och högerhängt.  
Varmförzinkat, med 25 mm rörgaller.

Ett kvadratiskt stallfönster med välvd plåt, vilket 
underlättar monteringen och ger en känsla av ett  

välvt fönster. Infällningsmått 800 x 800 respektive 
1000 x 1000 mm. Finns som vänster- och högerhängt. 

Varmförzinkat, med 25 mm rörgaller.

Välvd överkant 8x8 eller 10x10 Kvadratiskt 8x8 eller 10x10
STALLFÖNSTER STALLFÖNSTER

PRISER FRÅN

830:-

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se
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Stallkompaniet säljer stallportar i olika modeller, material och färg. 
Skapa en fin entré till ditt häststall med en port av bästa kvalitet.

SKAPA EN SNYGG ENTRÉ TILL DITT STALL

STALLPORTAR

SKJUTBAR DUBBELPORT I 
KOPPARBEHANDLAT FURUPLANK
BYGGD I EN GALVANISERAD RAM MED BESLAG OCH HAKREGELLÅS.

Dubbel slagport
KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se
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UTEBOXAR
CHARPENTE

Hästboxar är perfekt för er som vill ha hästarna hemma eller som är 
i behov av extra stallplatser. Med uteboxar från Stallkompaniet får ni 
robusta och snygga boxar som kommer hålla i många år framöver. De ger 
ett bra skydd mot alla sorters väder för era hästar. Ni kan välja mellan 
såväl permanenta uteboxar som tillfälliga hästboxar efter era behov.  

I vårt sortiment har vi lösningar i alla prisklasser. Materialen som används 
i våra boxar är alla underhållsfria och gör därmed ert ägande enkelt.

VINDSKYDD
MAXI

Vindskyddet Maxi har ett stort användningsområdet på 
grund av sin storlek. Med en lägsta höjd på 3 m längst in och 
3,5 m i framkant kan man förvara det mesta. Sidoväggarna 
är 4 m på djupet och taket sticker ut 1 m i framkant.

Detta väderskydd är byggt i kopparbehandlad massiv furu som är 18 mm tjockt 
och där brädorna överlappar varandra. Maxi levereras i en byggsats och är enkel 
att montera. Takytorna är 50, 75 & 100 m² men kan beställas i önskad längd, med 
25 m²-intervall.

PRISER FRÅN

33.900:-

KONTAKTA  
OSS FÖR EN

OFFERT
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UTEBOX CONFORT 

FODERSTATION CONFORT 
Tillbehör – Utebox & vindskydd Confort:

VIND- & VÄDERSKYDD
CONFORT

Brädor	till	en	extra	mellanvägg: 
Exempelvis mellan de två stolparna  
på Confort 36:an.

Front	med	tvådelad	boxdörr:  
Galler och plexiglas i överdelen.

Dubbelportar	till	vindskydd:  
För att göra en förrådsdel eller en 
sadelkammare.

Mellanvägg:	Med galler i överdelen och 
kopparbehandlade brädor i nederdelen.

När du ska köpa vindskydd för häst är det viktigt att välja ett 
material som passar dina behov. Vi erbjuder dig väderskydd 
byggda i kopparbehandlad furu (40 mm tjock), detta innebär 
att ett väderskydd från oss är helt underhållsfritt och har en 
mycket lång livslängd.

Kopparbehandlingen gör materialet mer slitstarkt och 
motståndskraftigt för väder och vind, vilket är bra i vårt 
svenska klimat. Levereras i en byggsats och är enkelt att montera. 

Vår mest prisvärda utebox

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se

PRISER FRÅN

16.995:-
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TVÄTTMASKINEN
MY GROOM

En tvättmaskin för hästens utrustning (täcken, 
schabrak, bandage, borstar, utrustning, etc) som 
rengörs enkelt med tvättmedel och vatten. Går också 
att kemtvätta läderprodukter. Med användning av My 
Groom våtservetter kan du rengöra och tillföra näring 
åt din läderutrustning utan att använda vatten.

Tvättmaskinen My Groom kräver ingen installation, 
den är lätt att använda och transportera. Maskinen är 
robust och pålitlig, och kommer att förenkla rengöring 
och underhåll för all din hästutrustning. Trumman har 
en kapacitet på 165 liter, med vatten för syntetisk 
utrustning.

My Groom är den första tvättmaskinen särskilt utformad 
för att rengöra hästens utrustning.

HYR ELLER KÖP LÄTTMONTERADE

STALL FRÅN OSS

Ett praktiskt och lättmonterat stall om 6 boxar á 3 x 3 m per byggnad. Perfekt att sätta 
upp när du behöver extra boxar vid tävlingar eller vid ombyggnad av ditt stall.

Tävlingsstallen	går	också	att	köpa.	För	mer	information	och	priser	gå	in	på	www.stallkompaniet.se

LÖSDRIFTSBYGGNADER

FÖR HÄSTAR

Lösdriftsbyggnaden Equi-Station har 
blivit en mer nödvändig utrustning till 
moderna djurgårdar.

   Lösdriftsskydd med matarutrymme som rymmer  
6 till 10 hästar

   Rödmålat plåttak på bärande limträbalkar.

    Tak: 3 m eller 5 m långt, 7,5 m bred (22,5 eller  
37,5 m² täckt område.)

    Rymlig matare med säkra profiler. Brädornas höjd  
är 50 cm. Öppningen i ätplatserna är 38 cm.

KAN MONTERAS

UTAN TAK
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Med vår exklusiva inredning i oljad ek kommer din 
sadelkammare bli något utöver det vanliga.  

Produkterna är tillverkade i Sverige av småländsk ek. 

TILLBEHÖR I EK TILL
SADELKAMMARE

PRISER FRÅN

320:-

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se
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ÖVRIGA
TILLBEHÖR

För	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.seFör	mer	information	och	priser,	besök	oss	gärna	på	www.stallkompaniet.se
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BESÖK OSS PÅ WEBBEN

KONTAKTA OSS

Stallkompaniet	Bläsinge	AB,	Bläsinge	4916,	264	94	Klippan
Tel:	+46	(0)708	–	50	05	90	

Email:	andreas@stallkompaniet.se

All rights reserved © 2020

www.stallkompaniet.se


