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Kronborg Care leverer et veltestet gummi 

granulat system til ridebaner. Løsningen til 

dig der ikke går på kompromis med 

dyrenes velfærd. 

Dette sikrer:

- Maksimum ydelse

- Beskyttelse mod frost

- Holder på fugt

- Støv dæmpende

Vores system er velegnet til:

- Ridebaner

- Galopbaner

- Longeringsbaner

- Folde

Vores gummi er 99,99% fri for stålrester.

Samtidig er det godkendt til brug på ride-

baner, så derfor er der ingen miljømæssige

udfordringer at tænke på*.

Vi anbefaler en god fast drænende bund

(afhængig af jordforhold), derefter ca. 6-10 

cm ridebanesand (alt efter eksisterende un-

derlag) og 5 cm gummigranulat.

Vi leverer også ridebanesand til dit projekt. 

(pris udregnes på projektbasis).

”Der er mindre støv på banen, og den bli-

ver ikke glat eller mudret i fugtigt vejr. ”Hvis 

man nu skulle blive smidt af hesten, er 

faldet ikke nær så hårdt på gummiunderlag” 

udtaler en meget tilfreds rytter.

RIDERBANER,,  STALD  OG  
UDENDØRSAREALER

Gummi granulat til ridebane

*Bemærk at det altid er op til den enkelte kommune at bedømme, om der skal tages særlige forholdsregler i
forbindelse med anlæg og omlægning af ridebaner. Derfor anbefaler vi at du kontakter din lokale kommune.
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Armeringsfliserne sikrer en god adskillelse mellem 

underjorden og toplaget som er langtidsholdbar og 

stærk. Desuden har de en meget stor vandgennem-

trægning ,som gør dem perfekte hvis man ønsker at 

undgå mudder f.eks. på folden, gangarealer og ved 

løsdriftsstalde. 

Fliserne ligges ud på et fast og stabilt underlag og fyldes derefter med sand.

Vi har 2 versioner:

Alm. hård plast 50x50x4 cm (60 m2/pl)

Genbrugsplast  50x40x4 cm (20 m2/pl)

(bemærk der er minimumskøb på 60 m2 ad gangen)

Armeringsfliser
Armeringsfliser sikrer et stabilt underlag f.eks. 

udenfor stalden, i opbygning af ridebanen, på folden 

eller på vejen.
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Puzzle staldmåtte
Puzzle staldmåtteN er en ergonomisk og økonomisk god 

løsning til hesteboksen. De er skridsikre og 

stødabsorberende. Samtidig virker de isolerende på kolde 

gulve, hvilket giver øget trivsel og mindre risiko for 

en række potentielle sygdomme og skader.

Det er en økonomisk fordelagtig løsning i forhold til 

traditionelle underlag, da du opnår en væsentlig besparelse 

på forbruget af strøelse (op til 75% mindre forbrug) samt en 

væsentlig besparelse på tidsforbruget i forbindelse med 

udmugning.

Vores puzzle staldmåtte måler 90x120 cm og er 20 mm 

tyk. Det er en god kraftig kvalitet og størrelsen gør, at 

den er nem at håndtere og hurtig at sætte sammen til 

netop din boks. 
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Gummimåtter 

Vi har et bredt udvalg af  gummimåtter og 

tilbyder også gummimåtter på rulle. 

De er perfekte for at skabe et skridsikkert gulv 

som også virker isolerende. Desuden er de 

nemme at tilpasse og flytte på. 

Hullerne sikrer at vand eller urin nemt kan løbe 

igennem f.eks ved brug i vandspiltovet eller på 

en glat gang. 

Vores hulmåtter er også velegnede til gang 

arealer f.eks. på folden.

Varenr. Navn Størrelse Tykkelse Vægt

900038 Hulmåtte 100x150 cm 23 mm 13 kg

900036 Octagon Mini Run-
ner

1,9,24 m 13 mm 75 kg

90037 All-round 
Runner

1x9,33 m 10 mm 73 kg
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Støbt gummigulv
Et støbt gummigulv er en nem måde at få et isolerende gulv, som passer til præcis dit 

behov. Du kan selv støbe det og vælge tykkelsen. Det kan bruges både ude og inde. 

De vigtigste fordele;

• Elastisk og derfor behageligt at gå på

• Slidstærkt, hvilket giver en lang levetid

• Lydabsoberende så du får et bedre støjmiljø

• Isolerende

• Stødabsoberende

• En samlet masse, så du slipper for samlinger

• Permeabel, så urin og andre væsker kan løbe

igennem.

Vores støbte gummigulv leveres som en samlet pakke, passende til 9 m2 med en tykkelse 
på 20 mm. Sættet består af 5 sække gummigranulat og 1 dunk lim. 
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Gummifliser til stalden

Isolerende og elastik underlag

Skridsikkert og derfor forbedret 
sikkerhed for både hest og rytter

Slidstærkt og garanti for lang 
holdbarhed

Nemt at skære til og installere

Gummifliserne er det idelle gulv til boksen, stalden, folde samt åbne og fritgående stalde. 

De er også meget velegnet til gangarealer i stalde, vaskeområder og adgangsveje, hvor der er 

hård slitage fra dyr og mennesker. 

Gummifliserne sikrer et blødt, elastisk og isolerende underlag som samtidig er resistent overfor 

urin. De er højkomprimeret, frostsikre, skridsikre og slidstærke. 

Med gummifliser kan du reducere mængden af strøelse med op til 70 % og dermed også 

mindske tidsforbruget på udmugning. Desuden hjælper de til et svagt og sundere staldmiljø.

Installation er hurtig og enkel, følg blot vores montagevejledning. Fliserne kan lægges både ude 

og inde på et stabilt og plan underlag, som f.eks. 

beton, asfalt eller andet stabilt fundament.

Gummifliser er fremstillet i genbrugsgummi 

og er kendetegnet ved en miljøvenlig produktion 

og genanvendelighed fra flere af europas 

førende producenter.

Vi tilbyder dobbelt-T fliser (kødben), gummifliser, 

dobbelt-T flise samlet, puzzle fliser samt diverse 

kant - og hjørnefliser og tilbehør til montage. 

Lydisolerende effekt som skber et bedre 
staldmiljø med mindre støj

Langtidsresistente mod urin

Miljøvenlige, lavet af genbrugsgummi

Permeable overfor vand med ekstra 
dræning på undersiden
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Varenr. Størrelse (mm) Farve

KTHES Hel sten  (200x165x43) Rød, grøn, sort

KTHAS Halv sten Rød, grøn, sort

KTSS Starter sten Rød, grøn, sort

Gummifliser til stalden 

KOMFORTEX dobbelt-T flise samlet

Varenr. Størrelse (mm) Farve

KT5050540 500x500x40 Rød, grøn, grå, sort

KOMFORTEX dobbelt-T flise

Varenr. Størrelse (mm) Farve

KE050530 500x500x30 Rød, grøn, grå, sort

KE050540 500x500x40 Rød, grøn, grå, sort

KE100540 1000x500x40 Rød, grøn, grå, sort

KOMFORTEX Elastic gulvflise

KOMFORTEX Safe

Varenr. Størrelse (mm) Farve

KS050540 500x500x40 Rød

Puzzle 25 mm

Varenr. Størrelse (mm) Farve

1026x1026 Sort, grå og rød

Komfort 30 mm (kan også leveres med mønster)

Varenr. Størrelse (mm) Farve

500x1000x30 Sort, grå og rød

Alle priser er ekskl. moms og levering, medmindre andet er nævnt.

Mulighed for special pris ved store projekter.
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Gummikanter
Når du har installeret din gummibelægning kan du med vores kanter 

lave en flot og stærk afslutning.

Alumax kantprofil
Vi tilbyder også en alternativ løsning med vores Alumax kanter. 

Alumax sørger for at holde din gummibelægning på plads.

Alumax giver et enkelt og rent udtryk. Den har stor formbarhed 

og fleksibilitet og er hurtig og nem at installere.Vi leverer også 90 

graders hjørner til kantprofilen.

Alle priser er ekskl. moms og levering, medmindre andet er nævnt.

Varenr. Vare Størrelse (mm)

4088 Alu Hjørne 200x200x40 

4084 Alu kant 2500x40

KOMFORTEX hjørneflise

Varenr. Størrelse (mm) Farve

KH1002530/10 1000x250X30 Rød, grøn, grå, sort

KH1002540/10 1000x250X40 Rød, grøn, grå, sort

KOMFORTEX kantflise

Varenr. Størrelse (mm) Farve

KK1002530/10 1000x250X30 Rød, grøn, grå, sort

KK1002540/10 1000X250X40 Rød, grøn, grå, sort
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Eksempler med produkter til hestebane & stald


