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Myrby Mekaniska AB

Besöksadress/Postadress: 
Ekebygatan 3 
745 37 Enköping 
  

Telefon:    +46 171 857 90 
 

Hemsida:  www.myrby.eu 
E-post:                      info@myrbymekaniska.se 
Katalog:   Version 0034.

ÖPPET 
Måndag - Fredag:   07.00 - 16.30 (lunch 12.00-12.30) 

Bank:    Handelsbanken 
Bankgiro:   403-4260

VAT-nr:    SE 556362396501 
 
 
Organisations nr:  556362-3965 

GPS: 
WGS84: N 59° 38.9322’, E 17° 5.4636’ 
Decimal: 59.6489, 17.0911

Bilden är tagen för cirka 20 år sedan
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Myrby Mekaniska AB
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! 
Läs mer om våra garantier på www. myrby.eu

Proffs på stallinredning

Svensk kvalitetsinredning sedan 1972

Kundservice och leveranssäkerhet! 
Att bygga stall tar tid. Med tanke på att du har många och viktiga 
beslut att fatta längs vägen är det bra att ta till vår experthjälp. 
Det spar både tid, pengar och onödiga misstag. Ju smidigare din 
planering går, desto nöjdare blir du med din leverans.  
Är du nöjd – är vi nöjda.  
 
Kostnadsfri rådgivning 0171 - 857 90

  

Kundanpassar efter dina önskemål 
Kvalitet är alltid viktigast för oss, men Myrby Mekaniska AB 
är också företaget som har funktionalitet och prisvärdhet i 
fokus. Vi har Nordens bredaste sortiment på stallinredning 
och all inredning tillverkas i Sverige. Hos oss ses stallet som 
en helhet. Det ska vara praktiskt och skapa harmoni och ro. 
Detaljer är lika viktigt som design då det ger praktiska och 
vackra lösningar. Du kan välja fritt i hela vårt sortiment och 
skapa exakt det stall du önskar - vi brukar säga att det finns 
tusen möjligheter. 

Miljö
Vi på Myrby arbetar ständigt med miljöfrågor, både när det gäller arbetet med produktionen och 
transporter. Att producera på bästa sätt är inte bara viktigt för miljön, vi tycker det är värdefullt att vi 
tar vårt ansvar att välja leverantörer, produktionsprocesser och material som är sunda för miljön.  
Det gynnar både oss och våra kunder. 

Därför väljer våra kunder oss
Myrby mekaniska AB arbetar med en rad såväl stora som små kunder över 
hela Sverige. Allt från kunder på ridanläggningar, trav- och galoppbanor till 
den mindre hästägaren med en eller ett par hästar. Tack vare våra rutiner, 
erfarenheter och smarta leveranser väljer många oss. Men främst för att vi ser 
helheten, beräknar, ritar och projekterar precis enligt kundens önskemål. 
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Vi har 10 års garanti!
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Optimalfront

Drömstallet!
Med valfri färg från en RAL- karta får 
du exakt den kulör du önskar. Välj en 
front som passar dig och din häst.  
Se flera fronter och mellanväggar  
på sidan 24-25. 

ingångshöjd 
Enligt jordbruksverkets 

rekommendationer

2,20 
meter 

Optimal med grå plastplank
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Optimal är kraftig, väl genomtänkt, enkel att montera och kan måttanpassas efter befintligt stall. 
Viktiga detaljer är lättrullande skjutdörrar med kullager i hängrullarna och nylonstyrning nertill. 
Dörrarna har öppningsbart galler och inbyggt lås som enkelt öppnas genom att trycka ner det 
kulformade handtaget. Gallerpinnarna är av 25 mm rör som rundsvetsats. Boxhöjden är 2250 mm. 
Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen 
är som standard alltid varmförzinkad. Men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. Vår Optimalfront 
med skjutdörr har alltid en justeringsmån på +/- 50 mm, totalt 100 mm. 

Optimalfronten är Myrbys standardbox. En effektiv front som passar i alla stall. 
Optimal är prisvärd och kan enkelt få ett praktfullt utseende med extra tillbehör 
som dekorationsbåge och dekorationsplank. 

ptimalO

Optimalfront

Välj boxvirke!

Optimalfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm) 

Skjutdörr längd 3000 mm___________7266:- (9083:-)

Skjutdörr längd 3500 mm__________8477:- (10596:-)

Slagdörr längd 3000 mm ___________ 7955:- (9944:-)

Slagdörr längd 3500 mm __________ 9198:- (11497:-)

Hörnstolpe 50x50x2250 mm__________  671:- (839:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm_____ 1298:- (1622:-)   
  
Dekorationsplanka________________741:- (926:-)

Ventilationsgaller Konstsmide______935:- (1169:-)

Ventilationsgaller Standard_________420:- (525:-)

Mässingskula ____________________480:- (600:-)

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Optimal med dekorationsbåge och 
dekorationsplanka.
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Baryardfront

Stjärnstallet!
Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den 
kulör du önskar. Välj en front som passar dig och 
din häst. Se flera fronter och mellanväggar  
på sidan 24-25.
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Slagdörren är sidohängd och kan väljas mellan vänster- och högerhängd. Dörren har ett öppningsbart 
galler. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxfronten har en valvad 
överdel som ger ett praktfullt intryck. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna 
även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller 
plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i  
valfri kulör.  

Baryardfronten är ett av våra exklusiva alternativ som är konstruerad efter 
önskemål från Malin Baryard. Baryardboxen är en populär front och med dina 
val av färg och tillbehör blir stallet personligt och unikt.

Baryard

Baryardfront

Baryardfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm_____________12590:- (15737:-)

Front längd 3500 mm____________  14688:- (18360:-)

Hörnstolpe Ø114x2300 mm__________1925:- (2406:-)

Hörnstolpe Ø114x3000 mm__________2328:- (2910:-)

Dekorationsplanka________________741:- (926:-)

Ventilationsgaller Konstsmide______935:- (1169:-)

Ventilationsgaller Standard_________420:- (525:-)

Mässingskula ____________________480:- (600:-)

Baryard med dekorationsbåge  
och dekorationskula.

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Välj boxvirke!
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Fågelbro

Öppningsbart!
Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den 
kulör du önskar. Välj en front som passar dig och 
din häst. Se flera fronter och mellanväggar  
på sidan 24-25.
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Fågelbro är en populär boxfront tack vare att den övre delen av boxdörren 
är helt öppningsbar. På bilden syns Fågelbro med dekorationskula vilket ger 
inredningen en lite lyxigare känsla.

F ågelbro

Fågelbro

Fågelbrofront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front 3000 mm 80x80-stolpar_______11950:- (12547:-)

Front 3500 mm 80x80-stolpar_______13941:- (17426:-)

Front 3000 mm Ø114-stolpar_______ 13581:- (16976:-) 
 
Front 3500 mm Ø114-stolpar_______ 15572:- (19465:-)

Dekorationsplanka___________________ 741:- (926:-)

Ventilationsgaller Konstsmide_________ 935:- (1169:-)

Ventilationsgaller Standard____________ 420:- (525:-)

Mässingskula _______________________ 480:- (600:-)

Fågelbro med dekorationskula.

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Slagdörren är sidohängd och kan väljas mellan vänster- och högerhängd. Den gallerförsedda överdelen 
kan öpppnas 180° och kan låsas fast i öppet läge. Fronten tillverkas efter era mått. Välj mellan runda  
Ø114 mm eller fyrkantiga 80x80-stolpar. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna 
även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller 
plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri 
kulör.  

Välj boxvirke!
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Fåröfront

Lyxig vardag!
Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den 
kulör du önskar. Välj en front som passar dig och 
din häst. Se flera fronter och mellanväggar  
på sidan 24-25.

Fårö mellanvägg
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Fåröfront

Dörrstolparna är 80x80 mm och fronten har ett svängt överliggarrör på Ø48 mm. Slagdörren har ett 
integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Längst ner på dörren sitter ett nattlås 
monterat. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxutfyllnad finns  
att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard  
alltid varmförzinkad, men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. 

Fåröfronten har mjuka linjer och ger ett välkomnat intryck. Många hästar trivs med 
fronten som ger lite extra frihet. Den är utvecklad i nära samarbete med toppryttare 
och den är en av Myrbys mest populära boxfront. Välj personliga tillbehör och få ett 
drömstall att trivas i.

åröF
Fåröfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm______________10787:- (13484:-)

Front längd 3500 mm______________12527:- (15659:-)

Hörnstolpe 80x80x2300 mm__________ 1071:- (1339:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm_______1287:- (1609:-)

Dekorationsplanka________________741:- (926:-)

Ventilationsgaller Konstsmide______935:- (1169:-)

Ventilationsgaller Standard_________420:- (525:-)

Mässingskula ____________________480:- (600:-)

Fåröfront med dekorplanka 
och ventilationsgaller.

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Välj boxvirke!
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Emmabodafront

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den 
kulör du önskar. Välj en front som passar dig och 
din häst. Se flera fronter och mellanväggar  
på sidan 24-25.

Framtagen 
tillsammans med 

toppryttaren 
Linda Heed
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Dörrstolparna är Ø114 mm som standard och med ett svängt överliggarrör på Ø48 mm. Slagdörren har 
ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Längst ner på dörren sitter ett nattlås.
Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen  
är som standard alltid varmförzinkad. Men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. 

Emmaboda har mjuka linjer och ger ett hemtrevligt intryck. Många hästar trivs 
med fronten som ger lite extra frihet. Den är utvecklad i nära samarbete med 
toppryttaren Linda Heed. Hon har valt vikkrubba, dekorplanka och mässingskulor.

mmabodaE
Emmabodafront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm______________ 11867:- (14833:-)

Front längd 3500 mm______________ 13844:- (17306:-)

Hörnstolpe 80x80x2300 mm___________1071:- (1339:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm________1298:- (1622:-)

Dekorationsplanka________________741:- (926:-)

Ventilationsgaller Konstsmide______935:- (1169:-)

Ventilationsgaller Standard_________420:- (525:-)

Mässingskula ____________________480:- (600:-)

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Emmabodafront

Välj boxvirke!
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Dalafront

Dala
Det är en robust och luftig hästbox. Boxfronten är 1500 mm hög och ger ett öppet intryck där hästarna får 
nära kontakt med varandra. Dörren är sidohängd med dubbla låspunkter och har ett integrerat smashlås 
som lätt går att öppna inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu 
och plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri 
kulör. 

Dalafronten är ett bra alternativ för stallar där höga mellanväggar inte behövs.  
Med Dalafronten blir stallet öppet, luftigt och mycket hemtrevligt. Många som  
väljer den här inredningen har stall med islandshästar eller ponnier.

Dalafronten  med gran som utfyllnad  
(virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm___________ 9190:- (10109:-)

Front längd 3500 mm__________ 10721:- (13402:-)

Hörnstolpe 80x80x1500 mm________  615:- (769:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm___ 1226:- (1532:-)

Dekorationsplanka________________ 706:- (883:-)

Ventilationsgaller Konstsmide______ 935:- (1169:-) 
 
Ventilationsgaller Standard_________ 420:- (525:-)

Mässingskula ____________________ 480:- (600:-)
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Paradboxen

Det är en robust och luftig hästbox. Boxfronten är 2250/1537 mm hög och ger ett öppet intryck där 
hästarna får nära kontakt med varandra. Dörren är sidohängd med dubbla låspunkter som ger ökad 
säkerhet. Den är också lämplig att montera på murade nederdelar. Fronten är som standard 3000 mm 
men kan förlängas. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. 
Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu och plastplank. Inredningen är 
som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. 

Paradfronten är ett exklusivt alternativ för stallar med breda gångar. Med ditt 
färgval får du ett personligt och luftigt stall som både du och din häst kommer 
att trivas i.

Parad

Paradfront

Paradfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm______________ 9651:- (12063:-)

Front längd 3500 mm_____________ 11259:- (14074:-)

Hörnstolpe 80x80x2300 mm_________  1071:- (1339:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm______ 1226:- (1532:-)

Dekorationsplanka___________________ 706:- (883:-)

Ventilationsgaller Konstsmide_________ 935:- (1169:-) 
 
Ventilationsgaller Standard____________ 420:- (525:-)

Mässingskula _______________________ 480:- (600:-)

Paradfront med dekorationskula.

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Välj boxvirke!
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Smålandsfront

Stilrent & Modernt!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den 
kulör du önskar. Välj en front som passar dig och 
din häst. Se flera fronter och mellanväggar  
på sidan 24-25.



  WWW.MYRBY.EU       19

Smålandsfront

Boxfronten är 2250/1537 mm hög vilket gör att fronten passar stall med både små och stora hästar. 
Dörren är sidohängd med dubbla låspunkter som ger ökad säkerhet. Fronten är som standard 3000 
mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, 
ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varm-förzinkad men kan levereras 
pulverlackerad i valfri kulör. 

 

Småland är ett exklusivt alternativ för stallar med breda gångar. Det är en 
robust och luftig hästbox som ger en trevlig känsla. Designen är unik i sitt slag 
och med ditt färgval och tillbehör som dekorationskula och ventilationsgaller 
får du ett stall ingen annan har.

målandS
Smålandsfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Småland med dekorationskula  
och dekorationsplanka. 

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Front längd 3000 mm______________ 9651:- (12063:-)

Front längd 3500 mm_____________ 11259:- (14074:-)

Hörnstolpe 80x80x2300 mm_________  1071:- (1339:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm______ 1226:- (1532:-)

Dekorationsplanka___________________ 706:- (883:-)

Ventilationsgaller Konstsmide_________ 935:- (1169:-) 
 
Ventilationsgaller Standard____________ 420:- (525:-)

Mässingskula _______________________ 480:- (600:-)

Välj boxvirke!
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Bodafront

Slagdörren är sidohängd och kan väljas mellan vänster- och högerhängd. Fronten är som standard 
3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxfronten har en valvad överdel som ger ett praktfullt 
intryck. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Boxutfyllnad 
finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som 
standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.  

Få ett lyxigt intryck med Bodafronter. Kan snyggt kombineras med både Baryard 
och Fårö. Bodafronten blir med dina val av färg både personlig och unik. På bilden  
syns Bodafronten med Fårö mellanvägg.

Boda

Bodafront med dekorationskula och 
foderautomat.

Bodafront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Front längd 3000 mm____________  11274:-  (14093:-)

Front längd 3500 mm____________   13153:- (16441:-)

Hörnstolpe 80x80x2300 mm_________  1071:- (1339:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm______ 1226:- (1532:-)

Dekorationsplanka___________________ 706:- (883:-)

Ventilationsgaller Konstsmide_________ 935:- (1169:-) 
 
Ventilationsgaller Standard____________ 420:- (525:-)

Mässingskula _______________________ 480:- (600:-)

Välj boxvirke!
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Rotbrunnafront

Rotbrunna är en smart utselningsbox då dörrarna går att öppna 180°. Boxen är lätt att rengöra med en 
mindre traktor. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas eller kortas efter önskemål, max 
3500 mm. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. 
Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.  

Öppna upp hela boxfronten med Rotbrunna. Bind upp hästen i dörröppningen. 
Passar utmärkt till ridverksamhet med få uppbindningsmöjligheter. Fler fördelar  
med Rotbrunna är att den släpper in ljus vid den dagliga skötseln, ger utrymme  
och det är lätt att göra rent/mocka.

Rotbrunna

Rotbrunnafront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm______________11803:- (14753:-)

Hörnstolpe 80x80x2300 mm_________  1071:- (1339:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm______ 1226:- (1532:-)

Dekorationsplanka___________________ 706:- (883:-)

Ventilationsgaller Konstsmide_________ 935:- (1169:-) 
 
Ventilationsgaller Standard____________ 420:- (525:-)

Mässingskula _______________________ 480:- (600:-) 
 
 
Övrig längd på front offereras på begäran. Maxlängd 3500 mm.

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Välj boxvirke!
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Klämmestorpsfront

Boxfronten kan utrustas både med skjut- eller slagdörr. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad 
och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men 
kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. 

Klämmestorp ger en öppen och stilren känsla. Den har liggande rör och ger god 
överblick in i boxen. Det är en robust inredning och lämpar sig för större hästar, 
hingstar och kallblod. 

Klämmestorp

Klämmestorpsfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Klämmestorp med vikkrubbor.

Skjutdörr längd 3000 mm___________7614:- (9517:-)

Skjutdörr längd 3500 mm__________8477:- (10596:-)

Slagdörr längd 3000 mm _________  8314:- (10392:-)

Slagdörr längd 3500 mm _________  9699:- (12123:-)

Hörnstolpe 50x50x2250 mm__________ 671:- (839:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm_____1298:- (1622:-)   
 __ 
Dekorationsplanka__________________741:- (926:-)

Ventilationsgaller Konstsmide________935:- (1169:-)

Ventilationsgaller Standard___________420:- (525:-)

Mässingskula ______________________480:- (600:-)

Välj boxvirke!
Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.
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Ätfront

Till denna boxfront passar  
samtliga mellanväggar,  
se sidan 24-25.

Ätfronterna kan kombineras med alla våra andra fronter och mellanväggar. Levereras utan hörnstolpar. 
För enkelhetens skull monteras de nedre plankorna liggande för att lätt kunna bytas vid slitage. 
Reglerbar halsöppning som är 300 mm bred. Totalhöjd 2250 mm. Stödkanten nedtill är 300 mm hög. 
Varmförzinkad. Rördimension Ø48 mm. Tillverkas på beställning, pris på begäran.  

Ätfront med skjutdörr. Ätfront fast del.

Flera sektioner av fasta delar och med skjutdörr 
till höger i bild.

Ätfronter
Ätfronter passar perfekt för alla typer av lösdrifter och grupphållning av hästar. 
Avstånden mellan rören är reglerbara och anpassas till hästens storlek. 
Välj mellan fasta delar och front med skjudörr. Stödkanten nedtill är av plast vilket 
är underhållsfritt och har lång livslängd.

Välj valfria meter

* moms tillkommer 
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Boxfronter
1. Optimalfront med 
skjutdörr och öppningsbart 
svänggaller.  
 
Pris från: 
3 m_____ 7266:- 
3,5 m ____8477:-

2. Optimalfront med delad 
slagdörr. 
 
Pris från: 
3 m_____ 8766:- 
3,5 m ____9977:-

5. Emmabodafront 
slagdörr, dekorationsplanka. 
 
Pris från: 
3 m____13985:- 
3,5 m __ 15962:-

4. Baryardfront med runda 
stolpar i Ø114 mm. 
 
Pris från: 
3 m_____12590:- 
3,5 m ___  14688:-

9. Dalafront

Pris från: 
3 m_____9190:- 
3,5 m___10721:-

3. Fågelbrofront med delad 
slagdörr med runda stolpar i 
Ø114 mm. 
 
 
Pris från: 
3 m____13581:- 
3,5 m __ 15572:-

7. Paradfront utan 
hörnstolpar. 
 
Pris från: 
3 m_____9651:- 
3,5 m___11259:-

6. Fåröfront utan 
hörnstolpar. 
 
Pris från: 
3 m_____10784:- 
3,5 m____12527:-

8. Rotbrunnafront med dubbla 
slagdörrar. 
 
Pris från: 
3 m_____11803:- 
3,5 m____13770:-

10. Smålandsfront utan 
hörnstolpar. 
 
Pris från: 
3 m_____9651:- 
3,5 m ___11259:-

MellanväggarAlla priser visas exklusive moms och i standard utförande; 

varmförzinkade och med granplank. 
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1. Tät mellanvägg. 
 
Pris från: 
3 m_____3623:- 
3,5 m____4790:-

4. Fårö mellanvägg med  
2 m kontaktgaller. 
 
Pris från: 
3 m_____6123:- 
3,5 m ___  7290:-

2. Mellanvägg med 
galleröverdel. 
 
Pris från: 
3 m_____3885:- 
3,5 m____4532:-

5. Tät mellanvägg med  
1 m rakt kontaktgaller. 
 
Pris från: 
3 m_____4823:- 
3,5 m____5990:-

7. Mellanvägg med 
galleröverdel och 
skarvstolpe. För extra 
lång mellanvägg. 
 
Pris från: 
4 m_____6109:-

3. Dala mellanvägg 
 
Kan fås i önskad höjd. 
Standard 1500 mm. 
Pris på begäran.

6. Tät mellanvägg med  
2 m rakt kontaktgaller. 
 
Pris från: 
3 m_____5615:- 
3,5 m____6790:-

8. Klämmestorp mellanvägg 
med liggande rör. 
 
Pris från: 
3 m_____3900:- 
3,5 m____4550:-

10. Murad mellanvägg med 
valvat inmurningsgaller. 
 
Pris på endast galler: 
1320x800/1000 mm___1911:-

9. Mellanvägg med nät. 
 
Pris på begäran

Mellanväggar Alla priser visas exklusive moms och i standard 

utförande; varmförzinkade och med granplank. 
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Vindskydd

Myrbys minsting 9 kvm

Denna modell är 27 kvm med två rejäla öppningar. 

Alla Myrbys vindskydd har liggande granfyllning och 
självbärande takplåt. Kan nu fås med kraftigare takplåt - 
levereras med TP 70 plåt som klarar snözon 3,0.  
Ring för mer information 0171-857 90

Vindskydden mellan 9 -27 kvm har ett djup på 3 meter medan  
det på 54 kvm har ett djup på 6 meter. 
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Vindskydd

Myrbys vindskydd finns i flera storlekar och levereras obehandlade. Vindskyddet monteras på en 
betongplatta eller grusbädd med tryckimpregnerad syll. Vindskydden levereras omonterade i 
kompletta paket med kondensskyddad takplåt och alla nödvändiga beslag, skruvar och muttrar.  
Med liggande plank är det lätt att byta ut plankor som kanske har blivit bitna eller slitna. Våra 
vindskydd är förberedda för att senare kunna byggas om till uteboxar genom att komplettera med 
fronter och mellanväggar.

Vindskydden är uppbyggda i moduler på 3x3 m, med ett takutsprång på 1,25 m. 
Monteringen är enkel och smidig för den som är lite händig. Stålstommen är varm-
förzinkad och utfyllnaden består av hyvlad och spontat granvirke av högsta kvalitet.

Vindskydd

3 x 3 meter - 9 kvm______ 15100:- (18875:-)

3 x 6 meter - 18 kvm_____ 26300:- (32875:-)

3 x 9 meter - 27 kvm_____ 39750:- (49687:-) 
 

Vindskydd för aktiv hästhållning.  
Finns i flera storlekar. 

Alla Myrbys vindskydd har liggande granfyllning och 
självbärande takplåt. Kan nu fås med kraftigare takplåt - 
levereras med TP 70 plåt som klarar snözon 3,0.  
Ring för mer information 0171-857 90

Vindskydden mellan 9 -27 kvm har ett djup på 3 meter medan  
det på 54 kvm har ett djup på 6 meter. 

6 x 6 meter - 36 kvm_____ 54000:-   (67500:-)

6 x 9 meter - 54 kvm_____ 81000:- (101250:-) 
 

Vindskydd, djup 3 m  Vindskydd, djup 6 m  

Markankare med kätting för nedgrävning____226:- (282:-)      Pris på montering kan fås på begäran.
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Ligghall

Inne i hallen kan det kompletteras med både 
skiljeväggar, utfodringsanordning och vattenförsörjning.

Ligghall för aktiv hästhållning med stolpar för  
eventuell montering av fronter och mellanväggar.

Aktiv hästhållning!

Kan beställas med grövre takplåt, snözon 3,0.

Alla Myrbys ligghallar är lätta att montera.
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Ligghall

Myrby konstruerar och tillverkar ligghallar i flera storlekar. Ligghallen kan ha två eller flera öppningar 
med många utfodringsplatser. Inne i ligghallen kan valfri fördelning göras med tillkommande 
väggar. Monteringen är enkel tack vare det flexibla klammersystemet. Stålstommen är varmförzinkad 
och utfyllnaden är av hyvlad och spontad granvirke av högsta kvalitet. Ligghallen monteras på en 
betongplatta eller grusbädd med tryckimpregnerad syll. Ligghallen levereras obehandlad och går  
lätt att måla i valfri kulör. 

Ligghall för hästar på lösdrift blir allt vanligare. Med Myrbys lösning får du 
en lättskött och modern hästhållning. Ligghallen är också anpassad till smart 
inredning så som ätfronter, vattensystem och mellanväggar.

igghallL

Myrbys ligghallar är lätta att rengöra med 
traktor tack vare de två stora ingångarna. 
Bilden visar en ligghall på 51,7 kvm.

Myrbys Ligghall finns i flera storlekar:

Storlek yttermått 8,65 x 6,15 meter - 52 kvm_____________52000:- (65000:-)

Storlek yttermått 8,65 x 9,17 meter - 78 kvm ____________ 68912:- (86140:-)

Storlek yttermått 8,65 x 12,37 meter - 104 kvm _________ 85824:- (107280:-) 
 
Markankare med kätting för nedgrävning  __________________226:- (282:-) 

Pris på montering kan fås på begäran.

Aktiv hästhållning!



30    WWW.MYRBY.EU

Utestall

U
Kallstall!

Stall med kanalplast.

Takvinkel

Få en ljusare stallmiljö med vit kanalplast  
som släpper igenom dagsljuset.

Pris från:  
22 300:- */ box

* moms tillkommer 

Med kanalplast får stallet in dagsljus. Ett smart  tillval.
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Myrby Robust är enkelt att montera och har snöklassad takplåt. Takhöjden är 3,9 m stallgången 3 m och 
nockventilationen ger bra luftgenomströmning. Utestallet levereras som standard med Optimalfronter. 
Utfyllnaden är av hyvlat, spontat granvirke eller helt underhållsfritt plastplank i högsta kvalitet. 
Stålstommen är varmförzinkad. Nockventilation ingår i priset. 

Utestall Robust

Utestall

Stall byggt med limträbalk blir en naturligt vacker byggnad som är mycket 
funktionell. Med limträ skapas en trevlig stallsmiljö men främst blir byggnaden 
flexibel för att förändra och bygga till. Många väljer Utestall Robust, som vill ha  
lite mer ombonat än en utebox, men vill behålla den goda ventilationen.  

 En av fördelarna med utestallet är 
sjävdragsventilationen i taknocken.

Startmodul 4 boxar_________ 99000:- (123750:-)

Påbyggnadsmodul 2 boxar ___42600:-  (53250:-) 

Stålfönster 7x9 dm med galler_4924:- (6155:-) 
 

Utestall Robust 3 x 3 meter, gran 

Utestall Robust 3 x 3,5 meter, gran 

Startmodul 4 boxar________ 121600:- (115200:-) 
 
Påbyggnadsmodul 2 boxar ____54000:- (67500:-) 
 

Startmodul 4 boxar_________ 136820:- (171025:-)

Påbyggnadsmodul 2 boxar ___57840:-     (72300:-) 

Utestall Robust 3 x 3 meter, plast 

Utestall Robust 3 x 3,5 meter, plast 

Startmodul 4 boxar________ 149020:- (186275:-) 
 
Påbyggnadsmodul 2 boxar ____74090:- (92613:-) 
 
 
 Gavelskjutport. Pris från______ 4714:-(5893:-) 
Levereras med takplåt eller spårad plywood. 
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Uteboxar

Fyra boxar monterade rygg i rygg.  
 

Utebox/Utselningsbox med 3 meters öppningsbar front.
Förenklar utgödslingen avsevärt. Finns på många travbanor.

16550 mm
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Utskjutande tak cirka 1250 mm 
markerad med det grå fältet

Hörnutrymme.  
4250 x 3000  mm

Boxstorlek 3000x3000 mm. Taket skjuter ut 
cirka 125 cm över boxfronten vid enkelrad. 
Takvinkel 8°. Tillverkad av varmförzinkad 
stålstomme. Boxutfyllnad av 41x120 mm 
Gran av mycket hög kvalité. Linoljas eller 
målas. Front med skjutdörr, som har inbyggt 
dörrlås med öppningsbart galler. Om det blir 
dragigt i boxarna under vintern kan plexiglas 
skruvas fast i frontgallret (tillbehör). Skissen 
ovan visa enkelrad med utskjutande tak.

Takvinkel
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Uteboxar

Boxarna kan monteras på en betongplatta, asfaltsunderlag eller grusbädd. De förborrade hörnstolparna 
och planken förankras i marken med medföljande jordspett. Uteboxarna levereras som standard med 
Optimalfronter med skjutdörrar. Men kan även tillverkas med slagdörr, pris på begäran. Stålstommen 
är varmförzinkad och utfyllnaden är av hyvlat och spontat granvirke av högsta kvalitet. Levereras med 
takplåt som klarar snözon 2. 
 

U teboxar
I mer än 30 år har vi tillverkat uteboxar och utestall av allra bästa kvalitet. Myrbys 
uteboxar går att bygga från en box och uppåt. Uteboxarna har levererats till många 
veterinärkliniker, travbanor och privatpersoner.

Myrbys Uteboxar, 3 x 3 meter.

Startbox, boxutfyllnad av gran ________________________22300:- (23415:-) 

Påbyggnadsbox, boxutfyllnad av gran __________________19610:- (24512:-) 

Startbox utan boxutfyllnad ___________________________17915:- (22393:-) 

Påbyggnadsbox utan boxutfyllnad ____________________  16540:- (20675:-) 

Plexiglas för den fasta frontdelen _________________________960:- (1200:-) 

Plexiglas för skjutdörren _________________________________ 512:- (640:-) 

 
Markankare med kätting för nedgrävning___________________ 225:- (281:-)

Boxarna kan även fås med täckta fronter och ljusgenomsläpp i taket och väggarna.

Bro Park Galopp.
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Utfodringshäck

Vi har allt för  
lösdriftslösningar. 

Byggnader och 
inredningar, även  

alla tillbehör 
för hagen.

Med fyra ätplatser 340x800 mm.

Rund utfodringshäck med förankringssprint  
och skyddande lock. Mått (BxH): 800x1500 mm. 
 
42070__3100:- (3875:-)

Utfodringshäck  Klara

Tillverkad i slagtålig plast med en lyftögla i taket.  
Vikt: ca 60 kg.  
Mått (BxH): Ø1800x1500 mm.  
 
42058_________5460:- (6825:-)

Höbalskupa

En hörnmodell som passar perfekt i ligghallen eller 
vindskyddet. Mått (BxHxDj): 850x1500x807 mm. 
42071__________2720:- (3400:-)

Utfodringshäck Emma
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Utfodringshäck

Passar utmärkt för rundbalar, med en sida  

som öppnas i 180°. Totalt 16 ätplatser på 420x930 mm.  

Mått (LxBxH): 2000x2000x2050 mm. 

42072____10700:- (13375:-)

Utfodringshäck Säker & Stabil, komplett 
med tak

Komplett med tak!

Utfodringshäckar finns i olka utförande i hållbar konstuktion som tål att stå ute.  
Vilken utfodringhäck man föredrar kan bero på vilka hästar man har och hur 
många.

Utfodringshäck

En utfodringshäck i varmförzinkat stål som har  

8 ätplatser och öppna bogstöd. Utan botten och 

enkel för människa att flytta på. Vikt: 105 kg. 

Mått (BxH): 1500x1230 mm. 

42059___________4580:- (5726:-)

Utfodringshäck Ø1500 mm
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• Fölningsbox valfri storlek

• Skjutbara mellanväggar 
 
• Kraftiga hörnstolpar upp till tak

• Helt öppningsbar front, se nedan: 
 
 
 
 

 

• Fölbox med extra täta galler

• Hingstskydd tät överliggare

• Hingstbox med förstärkta  
  mellanväggar

• Gruppboxar och lösdrifter 
 
• Hingstbox med sparkskydd och 
extra golvfäste. Se nedan:

Allt för uppfödning och hingsthållning

Pris  
från 

9185:-

Gör din 
egen  

design Flera 
modeller 

finns!

Det finns olika behov och storlek på hästar, 
därför specialanpassar vi gärna efter din skiss.   
Vi på Myrby ritar gärna upp förslag efter dina 

egna önskemål.   

Allt för stuteriet

Sveriges störta utbud av  
behandlingsbås. Passar perfekt för t.ex. 
semin, tandundersökning och ultraljud. 
Framtagna i samarbete med veterinärer.  



Stuteri

Köldridå - bredd 300 mm x tjocklek 3 mm. Köldridåer används då  
man vill behålla värmen och samtidigt kunna passera en öppning  
på ett smidigt sätt tex. ladugårdar, lösdrifthallar, lagerlokaler och öppna stall 
44112 Rulle 50 m __________________________________4300:- (5375:-) 
44113 Pr/m_________________________________________98:- (123:-) 
44120 Beslag och skena för upphängning av köldridå______795:- (994:-) 
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Köldridå

Myrby har anpassade boxmodeller i olika och valfria storlekar - för dräktiga ston, sto med föl 
samt gruppbox eller extra höga boxar i kraftig konstruktion för hingstar. Bra tillbehör finns 
så som; köldridå, dämpande sparkskydd på väggarna och gummimattor. Myrby har flera 
semin/undersökningsspiltor i kraftig konstruktion. Finns för både små och stora hästar.  

Stuteri
Vare sig det är stora eller små uppfödare kräver ofta stuteriet lite extra 
planering. Det ska vara rationellt och säkert. Större boxar kan levereras 
på beställning så som; fölboxar, gruppboxar och hingstboxar.

Behåll 
värmen 

inne!

Köldridån är lätt att montera. Upphängningsbeslag till köldtridån tillkommer. 
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Ventilation 

Ventilation

44020          FN310        230        150       0,70       1440       43         2200     1800    1600                                  5440:- (6800:-) 
44021          FC350        230        160       0,75      1370        46         3460    3050     2600                                   3605:- (4506:-) 
44022          FC400        230        260       1,55      1370        49         4730    4400     4200                                   3835:- (4794:-) 
44023          FC450        230        380        2,25     1365        54         6350    5950     5500     4900      4300    4255:- (5319:-) 
44025          FC500        230         510        2,7       1310        53         8000    7400     7000     6300      5800   4545:- (5581:-) 
44029          FF630         230         520       2,5          890        46        12000  11000   9800                                  6510:- (8138:-)

Ventilationsfläkt Ziehl-Abegg för vägg och trumma. 7-skovlig fläkt med profilerad fläktvinge gjuten i aluminium, storlek från 
310 till 630 mm, finns i båda flödesriktningarna 60 Hz och UL-utförande, luftflöde (friblåsande) från 2400 till 12500 m³/h. Särskilda 
egenskaper: Optimerad verkningsgrad, optimerad för användning av lång kona, varvtalet kan regleras till 100%. Användningsområden: 
Luftkonditionering, kyla, ventilation, torkning, kyla, lantbruk. Motorn (230V) konstruerad för varvtalsreglering. Motorhuset har en 
skyddsklass på IP54. Utrustad med överhettningsskydd. Isolationsklass F, vilket innebär att den är värmeresistent till 155°C.

Art.

Tekniska data - pristabell för väggfläkt - 230 Volt

Typ/mm

Motordata

Volt Watt Amp. dB(A) 7mv/min 0 30 50 80 Pris100

Kap. i m3/tim. vid statiskt tryck PA

44034          FC400       230          260      1,55        1370       49        4730    4400    4200                                    3285:- (4106:-) 
44035          FC450       230          380      2,25        1365       54        6350    5950    5500      4900      4300     3395:- (4244:-) 
44036          FC500       230          510        2,7         1310      53        8000    7400    7000      6300      5500     3930:- (4913:-) 
44037          FF630      230           520        2,5           890       46       12000  11000  9800                                    5020:- (6275:-)

Art.

Tekniska data - pristabell för trumfläkt - 230 Volt

Typ/mm

Motordata

Volt Watt Amp. dB(A) 7mv/min 0 30 50 80 Pris100

Kap. i m3/tim. vid statiskt tryck PA

FN 310                       430                         380                                329                                 138                             WSK 350 
FC 350                       485                         435                                375                                 142                             WSK 400 
FC 400                       540                         490                                461                                 212                             WSK 450 
FC 450                       575                         535                               506                                  211                             WSK 500 
FC 500                       655                         615                               557                                  221                             WSK 500 
FC 560                       725                         675                               589                                  179                             WSK 650 
FF 630                       805                         750                               682                                  194                             WSK 700

Typ

Måttabell i mm.
Utvändigt Jalusi storlekc/c fästhål Hål i vägg/trumma Djup

Kanalfläkten är bäst lämpad för små utrymmen, såsom 
spolbox eller sadel-/foderkammare. Tillverkade i förzinkad 
stålplåt. Den är försedd med en underhållsfri och driftsäker 
fläkt med ytterrotormotor. Fläkten kan enkelt varvtalsregleras 
med exempelvis tyristor eller transformator. För att förhindra 
överhettning har fläkten inbyggt motorskydd. Den kan enkelt 
anslutas till kanal med hjälp av fästklammer FK som finns till 
respektive storlek. Kan monteras både horisontellt och vertikalt. 
Skyddsklass IP44. 

Kanalfläkt K125XL, 76W 0,34A 
Kapacitet: 320 m3/h, för 125 mm rör. 
44041_________2005:- (2506:-) 
 
Kanalfläkt K160XL, 108W 0,47A 
Kapacitet: 705 m3/h, för 160 mm rör. 
44042________2900:- (3625:-)

Kanalfläkt K250L, 181W 0,84A 
Kapacitet: 1005 m3/h, för 250 mm rör. 
44043________3300:- (4125:-)

Väggjalusi WSK. Med självreglerande lameller. Monteras 
på utsidan av fläkten. Tillverkad av miljövänlig plast. 
UV-stabiliserad. Används inom temperaturområde 
-30°/+70°C. Komplett med 4 st skruv och plugg för 
montering. 

44489 300 mm______280:- (350:-) 
44490 350 mm______314:- (393:-) 
44491 400 mm______341:- (426:-) 
44492 450 mm______441:- (551:-) 
44493 500 mm______578:- (723:-) 
44494 650 mm______782:- (978:-) 
44495 700 mm ___ 1171:- (1464:-)

Kanalfläkt K 230V, för spirorör

Väggjalusi WSK

Trumfläkt

 

Väggfläkt

 

Fästklammer FK 
44044 125 mm_______175:- (219:-) 
44045 160 mm_______175:- (219:-) 
44046 250 mm_______175:- (219:-)

Köp ventilationspaket!
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Ventilation

Förlängningsrör 1 m, (2 halvor).

44524 Ø 404 _______1040:- (1300:-) 
44526 Ø 520 _______1355:- (1694:-) 
44527 Ø 640 _______1600:- (2000:-) 
44524-S Ø 404 svart _1145:- (1431:-) 
44526-S Ø 520 svart _1490:- (1863:-) 
44527-S Ø 640 svart _1765:- (2206:-)

Skarvband, bredd 45 mm.

44537 Ø 404 __330:- (413:-) 
44538 Ø 520 __360:- (456:-) 
44539 Ø 640 __385:- (481:-)

Ventilationstrumman 
monteras genom taket.

Innehåller: Trumma 2 m med fläkt, skarvband, ventilationsinlopp, upp-
hängningsbeslag, taktätning och takhuv. För att förlänga ventilations- 
trumman till önskad längd, lägg till 1st rör och 1st skarvband för varje  
meter. Kapaciteten anges vid 10 Pa. Trumspjäll ingår ej, kan köpas mot tillägg.

Art.nr   Längd x Ø   Kapacitet vid 30Pa        Pris 
 
SVART 
44520-S     2 m x 404 mm                  4400 m3/tim                       9695:- (12119:-) 
44521-S     2 m x 520 mm                 7400 m3/tim                      11380:- (14225:-) 

44523-S     2 m x 640 mm               11500 m3/tim                    13250:-  (16563:-)

Art.nr  Dimension Pris

44651-483 483x483 mm 790:- (988:-) 
44651-762 762x762 mm 970:- (1213:-)

Hur mycket luft behöver ventileras ur häststallet? 
Tabellen ger vägledande information. Ange vikt på hästen och hur mycket min- och 
maxventilation det behövs för vikten på djur. Det är viktigt att dimensionera rätt 
frånluftkapacitet, men det är också lika viktigt att beräkna luftintag så att tilluften är 
tillräcklig. Har du frågor, tveka inte att ringa oss:  0171 - 857 90

Kapacitet på min stallventilation:

Min-ventilation__________________________m3/timme.    
Max-ventilation__________________________m3/timme. 

             Vikt kg                                    Min m3/t         Max m3/t

200        20     165 
300        27     220 
400        33     255 
500        39     280 
600        45    320 
700       51     335

Beräkna ventilation

Trumspjäll till ventilationspaket 
Används till att hindra kallras i 
trumman. Ingår ej i grundpaketet. 
 
Finns endast i gult. Obs, kräver 
monteringssats!

44565 Ø404 mm_____ 376:- (470:-)

44566 Ø520 mm_____ 376:- (470:-)

44567 Ø640 mm_____ 376:- (470:-)

Monteringssats för trumspjäll 
Ingår ej med spjället. 
44568_____________540:- (675:-)

Köp ventilationspaket!



40    WWW.MYRBY.EU

Ventilation

Varvtalsregulator PTE 6/10 QM 
Varvtalsregulator som är anpassad till 
Lantbrukets krav. Steglös 230V, levereras 
med temperaturgivare. Parallelldrift av fläktar 
möjlig. Skyddsklass IP54.

44004 max 6 A___3575:- (4469:-) 
44005 max 10 A__4580:- (5785:-)

Varvtalsregulator PTE 6/10 AHQ 
Varvtalsregulator som är anpassad till Lantbrukets krav. 
Steglös 230V, med bland annat 2 st givaringångar, samt 2 
st 0-10V utgångar. Regulatorn har även relä för värme och 
driftindikering, levereras med temperaturgivare. Parallelldrift 
av fäktar möjlig. Skyddsklass IP54.

44006 max 6 A____4980:- (6225:-) 
44007 max 10 A___5705:- (7131:-)

Termostat för 1-fas fläkt 
Temp.område 0-40°C. För användning 
tillsammans med reglering som har 
termostatanslutning. Skyddsklass IP54.

44498 __________955:- (1194:-)

5-stegs transformator R-E 
För 1-fas fläktar. Spänningsteg 
65-110-135-170-230 V. Integrerad 
signallampa. Automatisk återstart 
efter nätbortfall. Skyddsklass IP54. 
 

44011 max 1,5 A____1130:- (1413:-) 
44012 max 2,0 A____1355:- (1694:-) 
44013 max 3,5 A____1490:- (1863:-)

Motorskydd S-Et10 
Start/stopp. Bryter strömmen om 
motorn blir varmare än 155° C. För 
230V. Skyddsklass IP54.

44016_____515:- (644:-)

Vajer. Diameter 
Ø 3 mm.  
Till reglering av 
luftintag. 
44830____25:-
/m (31:-)

Vajerhjul till långsida. Komplett  
med fäste. Använd 1 st till varje vägg. 
44832-1 __________395:- (494:-)

Returfjäder. Monteras i motsatt ände 
av handtaget. 
44835 ______230:- (288:-)

Öglebult. Till vajerförning. Fp.10 st. 
44831 __________175:- (219:-)

Vajerhjul till luftintag. Komplett  
med fäste. Använd 1 st till varje intag. 
44833 ______105:- (131:-)

Handtag. För manuell reglering av 
luftintag. Med kugglåsning. 
44834______1280:- (1600:-)

Ventilationsreglering

1. Returfjäder. 
2. Vajerhjul ventil. 
3. Vajerklämma. 

4. Vajerhjul. 
5. Spjällmotor eller 
6. Manuellt reglerhandtag.

Manuell spjällreglering till friskluftintag
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Ventilation

VVF ventil för väggmontering. Max kapacitet 500 m³/tim. 
Vinkeln på ventilöppningen ger riktig styrning på luften och förhindrar drag på djuren. Ursparningsmått: (bxh) 250 x 200 mm. 
Standardlängd: 300 mm. För tunnare väggar kan ventilen enkelt kapas. Regleras manuellt eller automatiskt med spjällmotor. Skyddshuv 
ingår, monteras på utsidan av stallet.

44823 ____________________1334:- (1668:-) 

Optiflex WVH friskluftsintag för väggmontering. Kapacitet 1242 m³/t vid 10Pa undertryck. Med 
transparent spjäll för att släppa in ljus i stallet. Är tillverkat av dubbelväggiga plastprofiler. Med en 
design som passar in i stallmiljön. Regleras manuellt eller med spjällmotor. Komplett med skyddsnät 
(mot fåglar) på utsidan, brytblock, nylonrep, vajersträckare. Ursparningsmått (bxh) 430x345 mm.

44828 _____________995:- (1244:-) 

Friskluftsintag för takmontering 
Tillverkad av polyuretan. Monteras i taket. Har en takgenomgång med fläns som skruvas i taket. 
Placeras i mitten av stallet eller längs med yttervägg. Regleras manuellt eller med spjällmotor.  
 
Modell 84P. Kapacitet 1520/1070/760 m³/t vid 10/20/30 Pa undertryck.  
Ursparningsmått (lxb) 545x245 mm. 
44826 ___________798:- (998:-)  
 
Modell 120P. Kapacitet 2200/1560/1100 m³/t vid 10/20/30 Pa undertryck.  
Ursparningsmått (lxb) 655x245 mm. 
44827 ___________895:- (1119:-) 

Friskluftsintag TPI 145 för väggmontering. 
Tillverkad av polyuretan. Med fläns och vägg genomgång på 95 mm och skyddsgaller på 
utsidan. När ventilklaffen är öppen mer än 35%, leds även luften in på undersidan. Regleras 
manuellt med regleringshantag eller automatiskt med spjällmotor. Kapacitet 1450 m³/t vid 
10 Pa undertryck. Ursparingsmått (lxbxdj) 650x270x95 mm.  Montageset ingår ej. 
 
44548 _____________________945:- (1181:-) 
61905 Montageset ___________45:- (56:-) 
 

Friskluftsintag GB för väggmontering 
400 m³/tim. Självreglerande luftintag för väggmontage som är tillverkad av polyuretan. 
Ventilen öppnar automatiskt i förhållande till undertrycket i stallet, minst ca 1 mm 
undertryck. Ursparningsmått (lxhxdj) 520x130x30 mm. 
44839___________950:- (1188:-) 

Friskluftsintag

Plåthuv 
Monteras på utsidan av  
väggen. 
 
61906 LES och GB_ 240:- (300:-) 
61910 Optiflex____240:- (300:-) 
61911 TPI 145____ 240:- (300:-)) 

18
0 

m
m
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Friskluftsintag TPI 135 
för väggmontering 
Tillverkad av polyuretan.  
Kapacitet 650 m³/t vid  
10 Pa undertryck. 
Ursparingsmått (lxhxdj)  
310x280x109 mm.

44569 ____________945:- (1181:-) 
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Vattenförsörjning

Av brottsäker plast. Pendelventil  
av mässing med ställbart flöde. 
1/2” invändig anslutning från  
över-/undersida.  
Kapacitet 8 l/min vid 3 atö.  
Byggmått djup 290 mm. 
Infästningsmått 120x76 mm.

43010 ________488:- (610:-)

Av slagtålig PP-plast med med 
rostfritt flottörskydd. Renspropp. 
Kapacitet 15 l/min vid 4 atö.
Anslutning 1/2” vänster/höger.
Storlek (bxd) 250x100 mm. 
Byggmått djup 310 mm. 
Infästningsmått: 80x195 mm.

43033 ____________596:- (745:-)

Vattenkopp Suevia M12P Flottörvattenkopp

Tillverkad i slagtålig plast med 
inbyggd skyddsbygel, spillkant och 
pendelventil.  
Kapacitet 20 l/min vid 5 atö. 
Anslutning ½” inv. ovan-/underifrån.  
Infästningsmått: 93x60 mm. 

43079______865:- (1081:-)

Vattenkopp Suevia Stabil 1200 P

Tillverkad av slagtålig PP-plast 
med pendelventil.  
Kapacitet 12 l/min vid 3 atö. 
Anslutning 1/2” utv. ovanifrån.  
Byggmått djup 255 mm. 
Infästningsmått 100x83 mm. 

43013 ______389:- (486:-)

Levereras med ställbart ventilhus. 
Dräneringshål, Ø 25 mm.  
Anslutning ifrån över-/undersida 
1/2” utv. Storlek (bxdxh) 
240x320x160 mm.  
Infästningsmått: 110x76 mm. 

43117________ 668:- (835:-)

Vattenkopp Polyflex plus
Rostfri med reglerbar ventil. 
Kapacitet 20 l/min vid 5 atö.  
Anslutning 1/2” under-/ovanfrån. 
Storlek (bxd) 270x120 mm. Volym 5 l. 
Infästningsmått 90x60 mm.

 
43031 ____________814:- (1018:-)

Vattenkopp 220 PR
Rostfri med spillkant. Skålens 
rymd 3,5 liter. Med pendelventil. 
Kapacitet 20 l/min vid 5 atö.  
Anslutning 1/2” inv. 
Infästningsmått: 76x60 mm. 

43020 ____803:- (1004:-)

Vattenkopp Suevia 1200

Vattenkopp Jalmarson

Anslutningsrör

Med avstängningsventil 
och T-koppling för 25 mm 
polytenslang.  
Rör Ø 1/2” utv. 
Varmförzinkad. 
 
43008 115 cm__450:-  (563:-) 
43009 150 cm __490:- (613:-)

Vattenförsörjning
En stor häst dricker cirka 40 liter vatten per dygn. För att 
hästen ska må bra och kunna utföra önskat arbete är det 
viktigt att den kan behålla sin normala vätskebalans. Därför 
är det bra att välja rätt vattenförsörjning. Vi har ett stort 
utbud för stallet till hagen, lösdriften och iskalla dagar.
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Vattentank 1000 liter
Vattentanken har varmförzinkat chassi. Försedd drag och ställbart 
stödhjul samt ställbara stödben. Som tillbehör finns en 1500 mm lång 
vattenspridare för ridbanor och ridhus. Vattentanken kan med lätthet 
dras av en fyrhjuling eller liten traktor för att vattna ridbanor. Bilden 
visar komplett med vattenkopp och vattenspridare.  
Vikt: 95 kg. Mått (BxH): 1500x1400 mm. Total längd inkl. drag 2300 mm. 
IBC-tank på pall: 1200x1000x1200 mm.

43091-15 Vattentank 1000 liter _________________11500:- (14375:-) 
43052 Vattenspridare 1,5 m _____________________ 1200:- (1500:-) 
43057 Lös tank 1000 liter, gallerbeklädd ___________ 1600:- (2000:-) 
43091-2 Vagn utan tank_______________________  9650:- (12063:-)

Kapacitet 5 lit/min vid 5 atö. Anslutning 3/4”.
Storlek (lxbxh) 630x500x300 mm. Infästning 
570x65 mm.

43064-I ____________2520:- (3150:-)

Flottörvattenkopp 30 liter

Vattenförsörjning

Flottörvattenkopp 16 liter 
Anslutning 1/5” utv.  
Storlek: (bxhxdj) 395x340x400 mm

43121 ____________964:- (1205:-)

Vattentank på hjul för djur i hagen eller bevattning av ridbanan
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Vattenförsörjning

Suevia cirkulerande varmvattensystem. 
Värmepatronen har en effekt på 3,1 kW och är försedd 
med en reglerbar termostat. Cirkulationspumpen har 
två lägen som ställs in beroende på ledningens längd 
och yttertemperatur. Systemet kan kopplas till en 
runtgående slinga på ca. 150 m. Är vattentrycket mer än 
3 kg fodras tryckreducering. Förgreningar skall undvikas. 
Till vattensystemet skall automatisk luftvattenventil, 
säkerhetsventil och jordfelsbrytare användas. I systemet 
ingår: värmebehållare, värmepatron med termostat, 
cirkulationspump, backventil, strömbrytare. Alltsammans 
är monterat på en platta. Vattenanslutning: Ingående 
rördimension 3/4”.

Omloppsledningens rördiameter 1/2”. Vanliga vattenledningsrör eller 
PEM-slang kan användas.

Tekniska data:

Effekt: 3100W. Märkspänning: 400V. Kapslingsklass: IP 21. Skyddsklass: 1. 
Cirkulations pumpens kapacitet: ca.1000 l/tim. Typgodkänd: CE

43021 ____________________________________ 12930:- (16163:-) 
45334 Automatisk luftningsventil __________________284:- (355:-) 
45335 Säkerhetsventil ___________________________ 175:- (219:-) 
45336 Backventil________________________________189:- (236:-) 
45337 Luftningskran ____________________________ 173:- (216:-)

Cirkulerande frostfria varmvattensystem för vatten-
koppar. Klarar att hålla en slinga på 150 m frostfri med 
rördiameter på 1/2”. Vattenkopparna monteras i serie 
eller parallellt i systemet.

Värmebalja som kan användas utomhus eller i ouppvärmda 
utrymmen under den kalla årstiden. Tillverkad i livsmedelsgodkänd 
plast som är kraftig och isolerande. Inbyggd termostat som startar 
när den omgivande temperaturen är ca 3 grader. Rymmer 60 liter 
med 5-litersskala och står stabilt på en bred botten. Vattentät 
transformator, IP68, och sladd (total längd 5 m varav 1,5 m kontakt-
transformator) ingår. 

43224___________1479:- (1849:-) 
 

Elvärmebalja Rektangulär 60 L
Värmehink som kan användas utomhus eller i ouppvärmda 
utrymmen under den kalla årstiden. Tillverkad i livsmedelsgodkänd 
plast som är kraftig och isolerande. Hinken klarar ner till – 20° grader 
och håller då vattentempen på 10-15° grader. Inbyggd termostat 
som startar när den omgivande temperaturen är ca 3 grader. 
Rymmer 20 liter med 2-litersskala och har en kraftigt grepp. Vattentät 
transformator, IP68, och sladd (total längd 5 m varav 1,5 m kontakt-
transformator) ingår.  
 
43223___________835:- (1044:-) 

Elvärmehink 20 L
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Vattenförsörjning

Ställbar pendelventil för olika 
vattentryck. Kap. 5 l/min vid 3 atö. 
Ansl. 1/2” från över-/undersida.  
Inf.mått 136x136 mm.  
Effekt 80W/24V. 
43019 ________1759:- (2189:-)

Tillverkad av gjutjärn med flottör.
Kapacitet 7 l/min vid 3 atö. 
Anslutning ½” utv. underifrån. 
Effekt: 180W/24V. Ø 300 mm.

43060______2530:- (3163:-)

Tillverkad i gjutjärn med 
pendelventil. Kapacitet 12 l/min 
vid 4 atö. Anslutning ½”  
inv. ovan-/underifrån.  
Effekt: 100 W/24 V. 
43112______1959:- (2074:-)

Elvattenkopp Suevia M46 Elvattenkopp Suevia 43A Elvattenkopp 230 PG 
Till mod. 43A. Skruvas med 4 bultar. 
Ø 300 mm. 
 
 
43061 Höjd 400mm _1120:- (1400:-) 
43063 Höjd 600mm _1290:- (1613:-)

Isolerande termorör

Elvärmebalja 65 liter

Vattenautomat frostfri 25 eller 80 liter

Innerhinken är tillverkad av PP-plast motsvarande 
livsmedelskvalité. Klarar att hålla frostfritt vatten 
i temperaturer ner till -25º. Levereras med 
transformator och 2 st anslutningar. RKUB-kabel 
mellan värmehink och transformator ingår ej. 
Väggfäste ingår ej. Volym: 17 L. Effekt: 60 W / 24 V. 
Diameter: Ø415 mm. Höjd: 315 mm

43222     Hink_______1829:- (2286:-) 
42036-1 Väggfäste_______50:- (63:-)

Elvärmehink Isobar 17l med transformator

För frostfri hantering av vatten utomhus och i ouppvärmda 
utrymmen. Lämplig för vattenförsörjning av 1-3 hästar. Innerbalja 
av PP plast i livsmedelskvalité. Låg vikt och är lätt att lyfta och 
tömma. Komplett med transformator 24V och 2 st stickproppar. 
Anslutes med 2-ledad kabel (ingår ej). Anslutes till 230V. 
 
42119__________________3139:- (3924:-)

Elvärmebalja Isobar 65 liter
Innerbaljan är tillverkad av PP-plast motsvarande livsmedelskvalité 
med invändig gradering. Klarar att hålla frostfritt vatten i 
temperaturer ner till -25º. Levereras med transformator och 2 st 
anslutningar. RKUB-kabel mellan balja och transformator ingår ej. 
Volym: 140 L. Effekt: 240 W / 24 V. Mått (lxbxh): 890x680x430 mm

43221________5180:- (6475:-) 
 

Elvärmebalja Isobar 140 liter

Ett dubbelisolerat kar som ger frostfritt vatten på vintern och svalt vatten på sommaren, 
utan el. Det krävs minst 10 djur för att hålla karet frostfritt. Försedd med bottenplugg för 
smidig rengöring. 
 
Volym: 25 liter. Anslutning: 1/2” inv. gänga underifrån. 
Storlek: (bxlxh) 560x620x350 mm. 43220-1________4668:- (5835:-) 
 
Volym: 80 liter. Anslutning: 1/2” inv. gänga underifrån.  
Storlek: (bxlxh) 597x990x438 mm. 43220-2________6338:- (7923:-)

 
 
43037 120W_____508:-  (635:-)      
43062 220W_____ 754:- (943:-)  

43036 480W _____ 1622:- (2028:-)   
43073 600W _____ 2111:- (2639:-)

Transformatorer till elvattenkoppar

Frostvakt Control till Isobar
Frostskyddskontakt med 
stickpropp som övervakar 
så att värmen slås på vid +3˚ 
C. Givarkabel 3 m, 230 V. 
 
43095_______769:- (961:-)



46    WWW.MYRBY.EU

Utfodring

Utfodring

Tillverkad av slagfast plast. 
UV-stabiliserad. Färg svart. 

42002 Box _______50:- (63:-) 

Saltstensbox

Rak modell med stabil ram. 
Stl. (hxbxdj) 850x500x320 mm 
 
 
42056 ________628:- (785:-) 
 

Höhäck - varmförzinkad

Infällbar. Lätt att ta bort för rengöring.  
Med svart krubba och låshandtag.  
Stl. (bxh) 500x360 mm.  
 
42031 Komplett ______825:- (1031:-)  
42030 Krubbram ______ 660:- (825:-)

Vikkrubba med 12 liter foderkrubba 145

En smidig hökorg som monteras 
på insidan i boxen. Hökorgen fylls 
med hö ifrån stallgången.  
Stl. (hxbxdj) 2000x520x350 mm

42073______3900:- (4875:-)

Hökorg

Tillverkad i rostfri plåt. 
För saltsten om 2 kg. 
 
 
42001_____104:- (130:-)

Saltstenshållare rostfri

Kan roteras i 180°.  
Som standard varmförzinkad.  
Levereras med svart krubba. 
Stl. (bxh) 830x345 mm

70194 ________1990:- (2488:-)

Snurrkrubba 17 liter

Saltstenshållare

Tillverkad av slagfast plast. 
UV-stabiliserad. Färg svart. 
 
 
42003 Hållare ____50:- (63:-)
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Utfodring

Av slagfast plast. Har flat 
baksida. Färg svart.  
Stl. (hxdxb) 290x380x390 mm.  
 
 
42036   ___220:- (275:-) 

Stallhink 119/ 20 l

Av slagfast plast. Med spillkant 
och flat baksida. Färg svart.  
Stl. (hxdjxb) 550x360x160 mm 

42041 _____446:- (558:-)

Foderkrubba 17 liter

Med spilllkant och dränerings- 
plugg. Färg svart.  
Stl. (hxdjxb) 430x330x180 mm 

42025 ____________167:- (209:-)

Foderkrubba 140/17 liter

Har avrundade kanter och är 
litergraderad. Tillverkad av 
slagfast plast. Färg svart. 
Stl. (hxdjxb) 320x290x450 mm.  
 
 
 
42011 _____198:- (248:-)

Rak krubba 145/12 liter

Har avrundade kanter. Med 
spillkant. Tillverkad av slagfast 
plast. UV-stabiliserad. Färg grön. 
Stl. (hxdjxb) 240x490x660 mm

42012-G __________257:- (321:-)

Hörnkrubba 107/21 liter

Hörnkrubbor i slagfast plast. 
Lätt att montera med förborrade hål. 
 
A. 21 liter. Stl. (lxbxh) 440x350x160 mm  
42023________410:- (513:-)

B. 36 liter. Stl. (lxbxh) 485x420x270 mm  
42024________552:- (690:-)

Hörnkrubba med spillkant och dräneringsplugg.

A. B. 

Väggfäste i två olika modeller.  

42036-1 Hink 119  ____  53:- (66:-) 
42037-1 Little Giant____68:- (85:-)

Väggfäste för stallhink

Tillverkad utav slagtålig 
PE-plast, med en flat 
baksida. 

42037_______123:- (154:-) 

Stallhink Little Giant/20 lKastskydd till krubba 145

Monteras i krubba för att förhindra 
att hästen kastar ut foder. Passar 
även i vikkrubba. 
 
42011-1___________ 86:- (108:-)

Tålig och slitstark foderkrubba. 
Förstärkt i framkant och med integrerad 
bitkant. Färg antracitgrå. Stl. (hxdjxb) 
320x270x445 mm.

42020_____________298:- (373:-)

42020-K Kastram ____120:- (150:-)

Foderkrubba 14 liter
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Tillbehör & Dekoration

Med krok för grimma. 
Tillverkad av plåt. 
Färg svart.

41207 ____26:- (33:-)

Tränshängare

Av metall. Längd 10 cm. 
Färg svart. Förpackning  
med 5 st.

41094 ____41:- (51:-)

Stallkrok

Tillverkad av gjutjärn. Polerad 
ekstock upptill. Pulverlackad 
svart. Storlek (HxB) 380x580 mm. 

61112 ________2195:- (2744:-)

Sadelhängare med hästhuvud

Med korsat väggfäste. 
Längd 520 mm. Med krok  
förträns och grimma.  
Av plastöverdragen 
metall. Färg svart. 
41097 _________103:- (129:-)

Klassisk sadelhängare 

Med väggfäste. 
Längd 440 mm. 
Kroken kan användas till träns.

41095 Svart ______75:- (94:-) 
41096 Röd _______75:- (94:-)

Fällbar sadelhängare 

Längd 430 mm. Färg svart.
Kroken kan användas till träns.
Kan hängas över boxkant max 
60 mm tjocklek eller galler.

41506 ____________75:- (94:-)

Portabel sadelhängare 

Tillbehör & Dekoration

Stallkrok i gummi

Färg svart.  Förpackning  
med 5 st. 

41094-G ____65:- (81:-)
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Monteras på vägg. Ledade 
armar, går att svänga 180°. 
Höjd 780 mm. Armarnas 
längd 850 mm, rördiameter 
Ø 26 mm.

Pulverlackad. Färg svart. 
41032 ___945:- (1181:-)  
Varmförzinkad. 
41033 ___795:- (994:-)

Täckeshängare 6-armad 

Storlek längd 103 cm, Ø 26 mm,  
2 st tränskrokar och skruv.

41030 Varmförzinkad__235:- (294:-) 
41030-Svart pulverlackerad__235:- (294:-)

Storlek längd 180 cm, Ø 48 mm.  
Varmförzinkad.  
41031 __435:- (544:-)

Täckeshängare

Täckeshängare 6-armad. 
Maxi

Tillverkad av gjutjärn. Ej för 
uppbindning av hästar. Med 
mässingring. Höjd 285 mm. 
Pulverlackad svart.

61111 __998:- (1248:-)

Hästhuvud  dekoration

Dekoration. Ej för uppbindning av hästar. 
Tillverkad av gjutjärn. Höjd 111 cm. Vikt 
7,3 kg. Pulverlackad svart.  
 
 
61110 ______2189:- (2736:-)

Häststolpe dekoration

Täckeshängare 6-armad för 
väggmontering, levereras 
komplett med alla beslag. 
1350 x 900 x 790 x Ø27 mm.

 
41302____1050:- (1313:-)

Tillbehör & Dekoration

Placeras ovanför boxfronten eller dörren.  
Kan även fås pulverlackerad.  
Varmförzinkad_________från 685:- (856:-)

Dekorationsbåge

Hängare för 6 st hästtäcken 
Med väggfäste. Storlek (LxBxH) 
800x100x970 mm

 
 
41186 __998:- (1248:-)

Täckeshängare 6-armad

Placeras i boxfronten eller dörren. 
Kan även fås pulverlackerad.
Varmförzinkad.___935:- (1169:-) 

Ventilationsgaller

Monteras på väggen och fälls ned för att enkelt kunna hänga på 
tunga täcken. Levereras som standard varmförzinkad, men kan fås 
pulverlackerad mot tillägg. 
Storlek Stående (hxbxdj): 2100x1200x750 mm 
Storlek Liggande (hxbxdj): 700x1200x2600 mm 
 
41076-V1________3900:- (4875:-)

Täckesbåge Loop 5-armad

Läs mer på 
sid 72
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Fönster

Stallfönster av stål med galler och bruten köldbrygga

Det rektangulära fönstret är vändbart, det valvade fönstret väljs höger- 
eller vänsterhängt. Fönstret låser man med ett smaschlås på insidan. I 
öppet läge hålls fönstret fast med hjälp av en stark magnet på fasaden.  
Alla modeller har termoglas som standard och10 års garanti. Levereras 
varmförzinkade. Kan även pulverlackeras och i samma färg som 
inredningen (mot pristillägg). Kan beställas med spröjs. Pris på begäran. 
 
45036 Fönster rektangulärt 10x8 ____________ 4924:- (6155:-) 
45038 Fönster rektangulärt 12x8 ___________ 4924:- (6155:-) 
45034 Fönster valvat 10x8/10, vänster________  6534:- (8167:-) 
45033 Fönster valvat 10x8/10, höger_________  6534:- (8167:-)

En bruten köldbygga är 
ett isolersteg som skiljer 
utsidan från insidan.

Fler mått på  

myrby.eu

Fönster & Dörrar

Andra mått på begäran!
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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. Karmdimensionen är 55x105 mm och 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.

Stallfönster

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 eller säkerhetsglas mot pristillägg. Fråga 
våra försäljare. 

Öppningsbart

10x7_______1360:- (1700:-) 
10x8_______1400:- (1750:-) 
12x8_______1650:- (2063:-)

V - galler för sidohängda fönster

Utanpåliggande spröjspartier till rektangulära och valvade fönster

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 - 45151 __ 329:- (395:-) 
C - 45152 __ 497:- (621:-) 
D - 45153 __497:- (621:-) 
E - 45154  __729:- (911:-) 

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 25 mm rör.  
För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar på 
begäran.

Rektangulärt - (lxh)135x85 cm _____________ 756:- (945:-) 
Valvat - (lxh)135x85/110 cm_____________  1365:- (1706:-) 

 
 
V-galler 12x8 _________________________1565:- (1956:-)

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.

A.

A.

B.

B. C.

C. D.

D.

E.

E.

45100 10 x 7 _____1814:- (2268:-) 
45101 10 x 8 _____1854:- (2318:-) 
45102 11,4 x 8 ___ 1905:- (2381:-) 
45103 12 x 8 _____1888:- (2360:-)

45104 10 x 7 ____ 1429:- (1786:-) 
45105 10 x 8_____1469:- (1836:-) 
45106 11,4x8____ 1514:- (1893:-) 
45107 12x8 _____ 1503:- (1879:-)

45120 Öppb. karm10 x 6,7/8__3624:- (4530:-) 
45121 Öppb. karm12 x 8/10 __4674:- (5843:-) 
45122 Fast karm10 x 6,7/8 ___ 2925:- (3656:-) 
45123 Fast karm12 x 8/10 ____2925:- (3656:-)

Garantifönster 2-glas rektangulärt 
med öppningsbar karm.

Garantifönster 2-glas rektangulärt 
med fast karm.

Garantifönster 2-glas valvat med fast och 
öppningsbar karm.

Skyddsgaller till nya och befintliga stallfönster

Vita kompositfönster med termoglas för stall

Fler mått på  

myrby.eu

Fönster & Dörrar

Pristillägg för målning av fönster/vit, rektagulärt:

Öppningsbart__635:- (794:-) Fast__336:- (420:-) Öppningsbart__688:- (860:-)Fast__410:- (513:-)

Pristillägg för målning av fönster/vit, valvat:

Fast

10x7_______900:- (1125:-) 
10x8_______975:- (1219:-) 
12x8______1105:- (1381:-)

Pris på valvade kompositfönster och övriga mått offereras på begäran.
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Dörrarna är speciellt framtagna till stallar och förråd. Vi tillverkar dem efter önskade mått. Dörren är isolerad med 35 mm cellplast. Utsidan består 
av spårad plywood och insidan av slät plywood. Levereras med Assa låskista eller AD-lås. Glasrutan är ett termoglas som är lämpad för ändamålet. 
Dörrarna kan beställas både med och utan glasruta. Pris lämnas på begäran. Dörrarna levereras omålade men kan målas mot tillägg.

Proffs på 

stalldörrar

Rak träytterdörr med hästdelning. Delad valvad pardörr med sparkplåt.

Isolerade dörrar. 

Stalldörrar

Isolerad pardörr.

Pardörr rak, trä.

Isolerad pardörr med glasurtag.

Prisexempel: 
 
Enkeldörr13x23 __9324:- (11655:-) 
Pardörr 16x23 __14920:-  (18650:-) 
Pardörr 23x23 __17450:-  (21813:-) 
 
Pristillägg 
Glasurtag/dörrblad____1200:-  (1500:-) 
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Rak ytterdörr Rak fiskbensmönstrad parytterdörr Valvad och fiskbensmönstrad  
dörr.

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. Läskista Assa 565.  
Spanjolett på pardörr. Dörrarna levereras obehandlade som standard. Lasering mot tillägg.

Dörrfakta: 
Tjocklek 75 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 furu. Karmdim. 55x118 mm. Dubbelfalsad. Dörren kan även fås delad som hästdörr: Dörren delas 122 cm 
från underkant och förses med droppbleck på undre dörrbladets överkant. Skjutregel finns mellan dörrbladen. Pardörren levereras som 
standard med en gångdörr på 900 mm bredd.

 
Höjd   20   21   22   23   24   25

Bredd           Art.        Pris          Art.          Pris            Art.           Pris            Art.           Pris            Art.          Pris             Art.           Pris

Enkeldörr 

8                       45600      3489:-      45615       3489:-       45630       3659:-        45645      4030:-      45660      4057:-      45675       4057:- 
9        45601      3489:-      45616       3489:-       45631       3659:-        45646      4030:-      45661      4057:-      45676       4057:- 
10                     45602      3489:-      45617       3489:-       45632       3659:-        45647       4029:-     45662      4058:-      45677       4058:- 
11                     45603      3665:-      45618       3665:-       45633       3842:-        45648       4194:-     45663      4478:-       45678       4532:- 
12                     45604      3835:-      45619       3835:-       45634       4075:-        45649       4395:-     45664      4502:-       45679       4599:- 
13                     45605      4079:-      45620       4079:-       45635      4365:-        45650        4662:-     45665     4769:-       45680       4889:-

Pardörr 
14        45606       6119:-      45621         6119:-      45636       6427:-       45651       7157:-      45666       7375:-      45681      7475:- 
15        45607       6265:-      45622        6265:-      45637       6620:-      45652       7294:-      45667      7520:-       45682      7612:- 
16        45608       6440:-     45623        6440:-     45638       6730:-       45653       7460:-      45668      7625:-       45683     7738:- 
17        45609       6592:-      45624        6592:-     45639        6933:-       45654       7554:-      45669      7790:-      45684      7872:- 
18        45610        6775:-     45625        6775:-      45640       7188:-       45655        7720:-     45670      7957:-       45685      8048:- 
19        45611        7028:-     45626        7028:-      45641       7298:-       45656       8122:-      45671      8308:-       45686      8452:- 
20        45612        7205:-     45627        7028:-      45642       7635:-       45657       8255:-      45672      8475:-       45687      8605:- 
21        45613        7336:-     45628        7205:-      45643       7760:-       45658       8462:-     45673      8715:-       45688      8805:- 
22                    45614        7565:-     45629        7336:-      45644       7975:-       45659        8585:-     45674      8840:-      45689      8950:- 
23                    45710        7646:-     45716        7565:-      45722       8100:-       45728       8725:-      45734     8947:-       45740       9076:- 
24                    45711        8042:-     45717        8042:-      45723       8460:-       45729       8942:-      45735     9160:-       45741       9294:- 
25                    45712        8570:-     45718        8570:-      45724       9018:-       45730       9392:-      45736      9620:-       45742       9875:- 
 
 

45690 Valvdörr bredd 8-13 __________________1805:- (2256:-) 
45691 Valvdörr bedd 14-18__________________2735:- (3419:-) 
45692 Valvdörr bredd 19-25 _________________3630:- (4538:-) 
45693 Hästdörr/delad tillägg ________________ 1270:- (1588:-) 
45694 Fiskbensmönster/blad __________________420:- (525:-) 
45695 Sparkplåt 200 mm/blad/sida _____________260:- (325:-) 
45696 Lasering med Kinaolja/blad ______________380:- (475:-) 
45697 Glasurtag m. 4 mm enkelglas ____________ 760:- (950:-) 

Obs, moms tillkommer på priserna i listan

Klassisk delad dörr

45698 Glasurtag med 2-glas termo ___________1150:- (1438:-) 
45699 Trycke med täckskyltar _________________ 310:- (388:-) 
45700 Utbyte till AD-lås ____________________   920:- (1150:-) 
45701 Ektröskel (vid utbyte av L-järn) ________  170:-/m (213:-) 
45702 Fyrkantsprofil 60x20x2 ______________  105:-/m (131:-)

Annan bredd på gångdörr, standard är 900 mm. 
Gäller endast pardörrar.   45703 ____________290:- (363:-)

Stalldörrar
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Stålytterdörr Myrby, finns både i rak och valvad modell

Dörren monteras i boxyttervägg så att hästen kan gå ut 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 varmförzinkad men kan även fås i pulverlackerat 
utförande. Utfyllnaden i nederdelen finns att välja på ek, bambu och plastplank. 
Välj höger eller vänsterhängd. Ingångsmått (bxh) 120 x 220 cm.  

Rak modell. 
Ekplank_____________9450:- (11812:-) 
Plastplank___________9450:- (11812:-) 
Bambuplank_________9950:- (12438:-) 
                                                                                                             

Valvad modell.  
Ekplank_____________11500:- (14375:-) 
Plastplank __________ 11500:- (14375:-) 
Bambuplank________  12000:- (15000:-)

Myrby Stallinredningar har lång erfarenhet av stalldörrar. Våra dörrar tål att hanteras i en tuff miljö. Önskas det mer ljus i stallet finns möjligheten att 
sätta in fönster i dörrarna. Dörrar finns som pardörr, enkeldörr, i rak eller valvad modell. Alla dörrar levereras med obehandlat virke.

När man vill ställa upp dörren  
i öppet läge.   
41058 _________395:- (494:-)

Dörrstopp
Dörrstängare Dorma 

När man vill att dörren ska  
stängas automatiskt. 
45758 _____1441:- (1801:-) 
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Brand- och säkerthetsdörrar

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. 

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.

Säkra investeringar!
Vanligare och vanligare är att montera en gallergrind, ett inbrottskydd in till sel och sadel-kammaren. 
Gallergrinden kan placeras utanför en befintlig dörr eller innanför, lyckas tjuven ta sig genom dörren så 
väntar ett nytt hinder: Gallergrinden. Gallergrinden är svetsad i en kraftig konstruktion med ordentliga 
svetspunkter som hindrar tjuven att ta sig in. Lås ingår ej.  Pris på begäran.

 
9x21______5225:- (6531:-) 
10x21_____5470:- (6838:-) 
12x21_____6170:- (7713:-)

Lysrörsgaller 
Monteras som skydd över lysrör i hästboxar. Passar till lysrör storlek 36W. 
Komplett med klammer och skruvar. Mått (LxHxB): 1570x150x220 mm. 
47003_____________________520:- ( 650:-)

Fönster & Dörrar

Skyddsbåge 
Stark varmförzinkad båge som skyddar vatten- 
koppen. Kan fås pulverlackerad mot tillägg. 
Mått inv: 350x350 mm 
43114___________385:- (481:-)

10x21_____7015:- (8769:-) 
12x21_____7715:- (9644:-)

Varmförzinkad + Grundmålad 

För din säkerhet

Grundmålad 

Övriga mått offereras på begäran.
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Uppbindningsband/ring

För montering i stallgång. Med panikhake.  Säljs i par. 
Längd 160 cm. 41123 ________________310:- (388:-) 
Uppbindningsring.  63323 ______________58:- (73:-)

Monteras för uppbindning av hästar, smidigt  
för hovslagare och den dagliga skötseln. 
Av varmförzinkat rör Ø75 mm.  Alla höga stolpar är Ø114 mm 
Bultas fast i golvet. 

 
A.   41243-C32-1700 Stolparnas höjd är 1753/1483 mm______ 4290:- (5363:-) 
B.   41011 stl. (lxh) 2000x1300 mm________________________1449:- (1811:-) 
C.   41012 stl. med rak stolpe (lxh) 2200x1300/1700 mm______ 2048:- (2560:-) 
D.   41198 rak stolpe 1700mm. _________________________   1040:-  (1300:-) 
 

Uppställningsbågar

A. B. C.

A.

C.

D.

Snygga uppbindningsbågar. Även specialproducerade efter 
dina önskemål, höjd och bredd.

Motion & Hälsa
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Hindermaterial

44102. 100 m/rulle____________10855:- (13569:-)

Vindskyddsnät 2 m bred
Vindnät ger en bra ventilation och har bra 
ljusgenomsläpp och luftcirkulation. Passar bra som 
sidoväggar till skrittmaskinen, lösdrift och ridhus.

Skrittmaskin utan tak
Skrittmaskiner är en idealisk anordning som tillåter en kontrollerad träning 
av hästar i skritt och trav.  Går att få med eller utan tak och väggar.

Taket till skrittmaskinen levereras med varmförzinkad stålstomme och går att köpa som 
tillbehör. Här syns spontat granplank som sidoväggar. 

Skrittanläggningar drivs via en central 
drivenhet. Styrkan/farten är reglarbar.

Skrittmaskiner för den lilla eller stora anläggningen. Från 4-8 hästar. Det finns skritt-
maskiner med dimensionerna om; 16,18 och 20 meter i diameter. Skrittmaskinen 
bultas på gjutna plintar eller betongplatta. Går att få med eller utan tak.

Skrittmaskiner
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Montage: Driftdonslådan hängs i en wire eller kedja i den justerbara 
upphängningskroken överst på lådan och man får optimal balansering. 
Anslutning: Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm2. Kabelinföring via 
kabelförskruvning M20. 
Utförande: Driftdonslåda av gjuten aluminium, pulverlackerad i grå. 
Optimal värmeavgivning via kylflänsar på baksidan. 
Mått ØxH: 490x500 mm (inkl. reflektor). 
Armaturer kompletta med skyddsglas, reflektor och ljuskälla.

47018 150W__________________________ 2110:- (2638:-) 
47019 250W __________________________2340:- (2925:-) 
47027 400W__________________________ 6140:- (7675:-) 
 
Ridhusarmatur Alioth för höga tak. 
Ljuskälla: Högtrycksnatrium, metallhalogen eller kvicksilver.  
Skyddskl. IP 43.

Liten 
41223____Ridhusspegel, Glas med Aluminiumram 
(BxHxTj) 1500x2050x6 mm. Pris på begäran.

Stor 
41220____ Ridhusspegel, Glas med Aluminiumram 
(BxHxTj) 3040x2040x6 mm. Pris på begäran. 

Ridhusspeglar

Armatur

Strålkastare LEO för Paddock/Assymetrisk, 400 W lampa ingår.

47038 Strålkastare_______________________________2780:- (3475:-) 
47031 Stolpfäste för 1 st strålkastare __________________570:- (713:-) 
47036 Stolpfäste för 2 st strålkastare, rygg i rygg_______ 835:- (1044:-) 
47035 Stolpfäste för 2 st strålkastare sida vid sida _____ 1560:- (1950:-) 
47033 Paddockstolpe 8 m för 1 st armatur ___________2680:- (3350:-) 
47034 Fundament för 1 st armatur___________________ 519:- (649:-) 
47055 Paddockstolpe 8,5 m för 2 st armaturer _______ 5100:- (6375:-) 
47056 Fundament för 2 st armaturer_______________ 1188:- (1485:-) 

Paddockspaket med en strålkastare. 
• strålkastare 47038 
• stolpfäste 47031 
• paddockstolpe 47033 
• fundament 47034 
47041_____________6549:- (8186:-)

Paddockbelysning LEO.

Strålkastare för professionellt bruk med 400 W 
urladdningsljuskällor. Monteras inom- eller utomhus. 
Armaturhus av lackerad pressgjuten aluminium, reflektorer 
av anodiserad polerad renaluminium, 5 mm härdat 
säkerhetsglas på gångjärn, åldersbeständig silikonpackning, 
snäppen av eloxerad aluminium med fjäder av rostfritt 
syrafast stål, armaturbygel av grålackerad stål, dragavlastad 
kabelförskruvning och skruv av syrafast rostfritt stål.

Paddockspaket med två strålkastare. 
• strålkastare 47038 
• stolpfäste 47035 
• paddockstolpe 47055 
• fundament 47056 
47042 ____________13408:- (16760:-)
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Hästsolarium

Våra solarium finns i tre modeller för alla hästar. Passar utmärkt till din sköt- 
och spolspilta. Kombinationen av lampor och fläktar ger hästen ett angenämt 
värmetäcke. Ansluts till 230/400 volt. Nivåreglerare är CE-märkt.

• Rundad för hästens hals och nacke  
• Stilren design 
• Låg skaderisk 
• Utmärkt värmefördelning 
• Ökar blodcirkulationen i musklerna 
• Optimal för spolspilta och våta utrymmen  
• Automatiska fläktar 
• CE-märkning/Skyddsklass IP 54 
 
A. 71080-1 Solarie Sol 15, 230 volt _________ 14250:- (17813:-)   
B. 71080-2 Solarie Sol 20, 230 volt__________17100:- (21375:-) 
C. 71080-3 Solarie Sol 30, 400 volt__________31200:- (39000:-) 

A.  

B. 

C. 

Nivåreglerare

71081 Nivåreglerare, manuell_________________1945:-   (2431:-) 
71082-1 Nivåreglerare, elektriskt till A och B____ 11990:- (14988:-) 
71082-2 Nivåreglerare, elektrisk till C__________15100:- (18875:-)

Välj mellan manuell eller helautomatisk hiss. Se bild ovan. 

Myntautomat och timer finns att köpa till. 

Stallpaneler/ Infravärme

Infrapaneler i en galvad och lackad ram. Värmer upp hästarna med behaglig, jämn 
infravärme utan lampor eller surrande fläktar. På en timme kan man alltså torka eller 
värma upp två till tre hästar  med infrasolarium (beroende på årstid). Infrasolariet är 
1700x1800 mm samt 450 mm högt (utan logga /text i fronten), isolerade på baksidan 
och IP54-klassade, dvs godkända för stallmiljö. Godkända av Länsstyrelsen och 
Länsförsäkringar.

Varje panel är på 1200W, totalt 3600W.  Vikt: 45 kg. Pris på begäran.

 

NYHET!



Till Gården

Allt för dusch och avlopp

Markränna A-15 med spaltgaller av galvat stål. (bxh) 140x100 mm. 
43084 ____338:- (423:-)  
 

Markränna 1 meter

A. Utlopp horisontellt/ändstycke Ø 110 mm.   
43086 _____57:- (71:-)  
 
B. Utlopp vertikalt Ø 110 mm.  
43087 _____70:- (88:-) 
 
Sandfång 43088 _____658:- (823:-) 
 
Skruvset till 6 st rännor 43085 ___126:- (158:-) 

A. B.

Plastskiva LDPE. Färg vit. 
Tolerans ± 5 mm.  
Storlek (lxb) 3000x1200 mm.  
 
41717 vit 6 mm________ 795:- (994:-) 
 
Plastskiva HDPE. Färg ljusgrå.  
Tjocklek 6 mm.  
 
41713 (lxb) 3000x1200 mm ____795:-   (994:-) 
41715 (lxb) 3000x1500 mm ___1470:- (1838:-) 
 
 
Plastskiva LDPE. Färg mellangrå.  
Tolerans ± 5 mm.  
Storlek (lxb) 3000x1200 mm. 

41700  grå 6 mm ____645:-   (806:-) 
41702  grå 12 mm__1290:- (1613:-) 

Skruv till plastskiva. 
41705 Fp.30 st______27:- (34:-) 
41706 Fp.500 st ___400:- (500:-) 
 
 
 

Skyddande plastskiva
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Används till boxväggar och duschutrymmen. 
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Till Gården

Med 20 m 1/2” slang, 1 st 
ställbart strålmunstycke, 
1 st krankoppling och 2 st 
snabbkopplingar för slangen.

43116_______550:- (649:-) 

Slangset

Med löstagbart stålgaller.  För nedgjutning i stall, gårdsverkstad, 
bilverkstad, tvätthall m.m. Klarar en vikt på 8 ton. Lätt att ösa ur brunnen 
med skyffel. Storlek (lxbxh) 610x315x280 mm. Utloppsdiameter Ø 75 
mm. 
 
43041_______2320:- (2900:-) 

Avloppsbrunn

Spolarm teleskopisk

Insats till avloppsbrunn, samlar hår och grova partiklar.  
(lxb) 602x310 mm. 
 
43094__________________________ 1250:- (1563:-)

Spolarm som räddar slangen att bli söndertrampad. Glider smidigt 180° över hästens rygg. 
43000-3________1279:- (1599:-)

Trä slangen genom spolarmen. Den blir på 
så sätt inte liggande på golvet och kan bli 
söndertrampad. Innerdiam: 27 mm.  
Längd: ca.160 cm. Svängbar: 180°

43000_____________665:- (831:-)

INBYGGT 

VATTENLÅS

Svängbar 
180°

Mått utdragen i mmMått indragen i mm

Spolarm

Slamavskiljare
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Gödselskåp och foderkrubba i ett Gödslet transporters direkt till containern

Smart utgödsling spar tid och kraft. Myrby erbjuder smarta lösningar för alla 
typer av stall. Utgödsling via ett eldrivet transportband direkt till en container är 
ett populärt sätt av modern mockning. Drivning av bandet sker med el-motor i 
drivrulle eller snäckväxelmotor i övre ände. Finns i flera modeller och längder.

• Steglös variabel bandhastighet kan erhållas, frekvensstyrning.

• Bandet löper på plåtbotten eller löprullar.

• Transportband av vävarmerad gummi, PVC eller Polyreutan med eller utan medbringare.

Samtliga modeller kan förses med hjulsats som monteras på transportörens bakgavel och/eller stödbenen. 
Hjulen kan med enkla handgrepp lätt monteras av och på.

Pris från: _______________67030:- ( 83788:-)

Direkt till 
containern

Till Gården

Utgödsling



  WWW.MYRBY.EU       63

Till Gården

Ridhusharv med sargskrapa 
Harven har 2 st harvrör med piggar utav 
10 mm rundjärn som sitter med 15 cm 
mellanrum. 
Piggarna har olika längd, 60 mm 
respektive 40 mm för att kunna reglera 
hur djupt man ska harva.  
Är också utrustad med sargskrapa. Vikt 
38 kg.   
 

 41205________2700:- (3375:-)

Sladd

Ridhussladd med sargskrapa 
Sladden är försedd med varmförzinkade 
beslag mot ridhussarg som jämnar ut 
den den valk som lägger sig mot sargen.

Beslaget är flyttbart och kan monteras 
på vänster eller höger sida. Med 4 
sektioner på bredden och 6 sektioner på 
djupet. Vikt 32 kg. 

41200______1995:- (2494:-)

Packaren monteras på en EUR pall. Med  
hjälp av snörlås på kragen kan snören  
dras direkt runt balen. 
Med 3-5 packningar åstakommer man 
en bal som rymmer plast från cirka 60-70 
ensilagebalar.

41900 Packlåda__4375:- (5469:-) 
41901 Packare___1375:- (1719:-)

Packlåda för lantbruksplast

Vägbom
Vägbom 3,5-5,5 m. En teleskopisk 
vägbom med  tillhörande låsstolpe 
och reflexband. Levereras 
varmförzinkad. 
 
41500_________2700:- (3375:-) 
 
Jordankare till vägbom. 
Ett krysstag som fästes på låsbom 
eller grindstolpe.

41505__________215:- (269:-)

Sladd

Sladd och harv för 

ridhus och paddock. 

Används för att jämna 

till underlaget. Lämplig 

att dra med en 4-hjuling 

eller traktor. Består av en 

ram av fyrkantsprofiler. 

Har svetsade slitstål. 

Utrustad med 2-punkts 

dragkätting. Storlek 

(bxdxh) 2000x1200x70 

mm. Sladden och harven 

är varmförzinkade.

Smart 
packning!



Bygg & Renovera
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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.

Med stående gallerpinnar Ø 25 mm. Avstånd mellan pinnarna 75 
mm. Varmförzinkad. Kundanpassas efter egna mått. 
Som lagervara finns 3,0 och 3,5 m med en höjd på 83 cm.

Boxgaller, pris/m_____________________ 945:- (1181:-) 
Boxgaller, längd 3,0 m (2970 mm) ______2489:- (3111:-) 
Boxgaller, längd 3,5 m (3470 mm) ______2903:- (3628:-)

Väggklamma för galler med skruv ______39:- (49:-) 
Stolpklamma för galler med skruv ______39:- (49:-) 
Bult till mellanvägg, påsförpackad______ 26:-(33:-)

Boxgaller

Perfekt för det egna bygget om en front eller 
mellanvägg måste bytas ut i det befintliga 
stallet. Varmförzinkad som standard. 
Se sidan 1-25.

Boxväggar med eller utan dörr

Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet. För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad.  
Andra storlekar finns att köpa på begäran.  
 
Rektangulärt - (B x H)135x85 cm ____________756:- (945:-)  
Valvat - (B x H/H)   135x85/110 cm_________1365:- (1706:-)  
Övriga mått___________________________Se hemsida

Fönstergaller

Fästen

Köp boxen i delar
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Monterad nertill på boxfronterna.  
Höjd 180 mm. Varmförzinkad.  
 
Pris/m, från______935:- (1169:-)

Ventilationsgaller  nertill

placerad med halvmånefäste mellan galler och 
boxutfyllnad. Höjd 110 mm. Varmförzinkad. 
Pris från______741:- (926:-)

Dekorationsplanka

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

 
För skjutdörr________1890:- (2363:- ) 
För slagdörr ________ 2205:- (2756:-)

Antuna ventilationsgaller.

Komplett med 2,5 m skena, 2 st hängrullar, 
dörrglidare och dörrstopp nertill samt 
med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som 
dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller 
bambu. 

Pris från::  
Med granfyllning __4909:- (6136:-) 

Skjutdörr för ponny 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, plastplank, ek eller bambu.  
 
 
Pris från: 
Med granfyllning __4053:- (5066:-) 

Skjutdörr Optimal med skena

Storlek (bxh) 1275x2160 mm. Komplett 
med inbyggt dörrlås, nattlås svängaller. 
Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns gran, 
plastplank, ek eller bambu.  
 

 
Pris från: 
Med granfyllning __4737:- (5921:-) 

Slagdörr med beslag

Storlek (bxh) 1200x2300 mm. 
Komplett med integrerat smashlås 
och nattlås nertill. Med öppningsbart 
sidohängt galler i fronten. Som 
dörrutfyllnad finns gran, plastplank, 
ek eller bambu. Höger eller 
vänsterhängd.  
 
Pris från: 
Med granfyllning__7378:- (9223:-) 
Går att få med eller utan dekorplanka. 
Stolpar ingår ej. 

Baryarddörr, pris utan stolpar

Storleksöppning i boxvägg (bxh) 
1360x1500 mm, själva dörren är 
1180x1470 mm. Levereras komplett 
med stolpar, smashlås och nattlås 
nertill. Höger eller vänsterhängd. Som 
dörrutfyllnad finns gran, plastplank, 
ek eller bambu. Varmförzinkad som 
standard. 
 
Pris från: 
Med granfyllning __3985:- (4981:-)

Paraddörr för inmuring

Boxdörrar

Köp boxen i delar
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D. E. F. Plastplank - Lättskött & Ekonomiskt!

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.  
UV-skyddade. Tre färger. Storlek (BxTj) 143x32 mm.  
Längd anges. Ange färg vid beställning.  
Byggmått: 133 mm.

Längd 1230 mm_____  95:- (119:-) 
Längd 1315 mm_____103:- (129:-) 
Längd 1405 mm_____115:- (144:-) 
Längd 3000 mm_____300:- (375:-)

A. Granplank - Klassiskt & Personligt

I färdiga längder till hästboxar. Hyvlad och  
spontad med fasade kanter som kan ytbehandlas  
i valfri färg. Storlek (BxTj) 120x41 mm.  
Längd anges. Byggmått: 110 mm. 
 
Längd 1240 mm_____35:- (44:-) 
Längd 1315 mm_____37:- (46:-) 
Längd 1405 mm_____39:- (49:-) 
Längd 3000 mm_____84:- (105:-)

B. Ekplank - Lyxigt & Rustikt!

I färdiga längder till hästboxar. Hyvlad och 
spontad med fasade kanter. Storlek (BxTj) 
110x30 mm. Längd anges. Byggmått: 105 mm.

Pris på begäran.

C. Bambuplank - Exotiskt & Hållbart

Bambu är ett samlingsnamn på en typ  
utav gräs som pressas samman med lim  
och färgmedel för att skapa ett 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. Pris på begäran. 

 

Bygg & Renovera

A.

E.

D.

C.

B.

F.

Boxutfyllnad

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. Mått: 2700 x 1200 x 9 mm. 
 
61915 Gul/Brun________690:- (863:-) 
61920 Vit/Svart________762:-  (953:-) 

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. 

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

Lantbruksplywood för väggbeklädnad

Plywood till förstärkning av boxvägg

Plywood

Tjocklek 
9-21 mm



Boxutfyllnad är gran som kund själv har målat

Plywood är lätt att bygga med. Finns i flera 
dimensioner och färger.
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Ljud- 

dämpande 

och skonsamt.

Gummimattor
Animat

Mattorna skarvas med pusselkanter och kan specialbeställas  
efter den yta som behöver täckas. Mattan är halkfri och har en  
räfflad undersida. Passar utmärkt till både hästboxar, stall- 
gångar, duschspilta och till skrapgångar. Tillverkad i Kanada.  
Garantivillkor 2 år. 
 
 
Vikt: 20 kg/kvm. Tjocklek 18 mm.

41809         1x1 m_______________________ 379:- (474:-) 
41807         1x1,5 m_____________________  544:- (680:-) 
41808         Påbyggnadskant, 1,5x0,15 m _____99:- (124:-) 
41808-H   Hörn 150x132 mm______________55:- (69:-)

Bästa pris!

Belmondo Classic 1x1 meter

Belmondo Rodeo 1,5 x 3,5 meter

Väggmatta. Fästes med en luftspalt mellan vägg och matta. 
Hänger slätt med hjälp av en rostfri bricka med försänkt skruvhål. 
Mattans tjocklek 11 mm.   
41811________________________________1680:- (2100:-) 
65298 Rostfri bricka_________________________  8:- (10:-) 

Gummimatta för liggytor och lösdrifter. 
2mm ytskikt. Minimerar halkrisken och 
skrapsår och skonar hovar och leder. 
Klarar hög belastning som med hästar 
med skor med brodd. 
 
41842______________685:- (856:-) 

Sticksågsblad för kapning av gummimattor
För att detaljskära. Fungerar till samtliga mattor. 
41812 frp 3st__________________298:- (373:-) 
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Gummimatta på 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. Storlek: 6x1,25 m. 
Tjocklek 10 mm. Vikt 9 kg/kvm. 

41815________1595:- (1994:-) 
 

Mattorna skarvas med pusselkanter och kan specialbeställas  
efter den yta som behöver täckas. Mattan är halkfri och har en  
räfflad undersida. Passar utmärkt till både hästboxar, stall- 
gångar, duschspilta och till skrapgångar. Tillverkad i Kanada.  
Garantivillkor 2 år. 
 
 
Vikt: 20 kg/kvm. Tjocklek 18 mm.

41809         1x1 m_______________________ 379:- (474:-) 
41807         1x1,5 m_____________________  544:- (680:-) 
41808         Påbyggnadskant, 1,5x0,15 m _____99:- (124:-) 
41808-H   Hörn 150x132 mm______________55:- (69:-)

Gummitegel Elastic Paver Röd

Ett gummigolv ihopbyggt utav klossar, tåligt, halksäkert och 
ljuddämpande. Utmärkt att använda i stallgångar, entréer och stall, 
fungerar även utomhus.

Storlek (LxBxH): 200x165x43 mm 
41814-R pr/kvm____ 640:- (800:-)

Grön & Svart offereras på begäran.

  
 

 
Gjutet 

gummigolv!Gjutet gummigolv ca 50 kg

Perfekt för stallgång, duschutrymmen, verkstad eller  
i hästsläpet. 50 kg räcker till 3 kvm med en tjocklek  
på 15 mm. Eller 2,4 kvm med en tjocklek på 18 mm. 
Pris på begäran. 
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Bult till boxfront

65195 __________30:- (38:-)

Bult till mellanvägg

60121 ____________25:- (31:-)

Bult till fönstergaller

60122 ____________20:- (25:-)

Takfäste till 80x80 mm stolpe

60061 _________99:- (124:-)

Takfäste till 50x50 mm stolpe

60051 ____________77:- (96:-)

Specialkullager till skjutdörr

60085 ____________78:- (98:-)

Smashlås, komplett

60076 30 mm____220:- (275:-) 
60508 50 mm____220:- (275:-)

BS boxlås

61032 stort _____ _85:- (106:-) 
60074 litet ________55:- (67:-) 

Rakt låsbleck till BS boxlås

61033 ____________35:- (44:-)

Låsbleck 90° till BS boxlås

61034 stort ________35:- (44:-) 
61048 litet ________ 25:- (31:-)

Skjutregel 6 tum

61049 ________180:- (225:-)

Väggfäste till dekorplanka

41049 ____________55:- (69:-)
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Boxklamma 50 mm

85018 ____________79:- (99:-)

Stolpklamma, 50 mm för galler

85007__________79:- (99:-)

Lysrörsgaller 
 
Monteras som skydd över lysrör i hästboxar. Passar till lysrör storlek 36W. 
Komplett med klammer och skruvar. Mått (LxHxB): 1570x150x220 mm. 
47003_____________________520:- ( 650:-)
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Mässingskula med fästskruv 
 
41040 _________480:- (600:-)

Konsol till Optimalskena

61166 _____31:- (39:-)

Skena 2,5 m till Optimal2

61165 ___190:- (238:-)

Dörrglidare för skjutdörr 
Levereras med en glidhylsa. 
60695______78:- (98:-)

Uppbindningsring

63323 ______99:- (124:-)

Hängrulle till Optimal2 
 
61164 ____154:- (193:-)

Handla lätt online  •    www.myrby.eu  Handla lätt online  •    www.myrby.eu  Handla lätt online  •    www.myrby.eu  Handla lätt online  •    www.myrby.eu  Handla lätt online  •    www.myrby.eu                       Handla lätt online   •    www.myrby.eu  Handla lätt online  •    www.myrby.eu  
 

Betongskruv M10 x 65 mm

 
65380 __________8:- (10:-)

Universalträskruv  
TTMU M8 x 50 mm 
65079 _________5:- (6:-) 
 
TTMU M8 x 80 mm. 
65080 _________6:- (8:-)

Golvfäste för underliggare 

85023-10 ______88:- (110:-)

Kula M10, Dia. 35 mm.

61009_____ 55:- (69:-)

Dörrstopp till Skjutdörr 
Varmförzinkad. 
 
60540-17_____106:- (133:-)

A. Gångjärn till slagdörr 
60077 ____________60:- (75:-) 
B. Gångjärnsfäste dörr. Pr/par. 
60192-03_______ 150:- (188:-) 
C. Gångjärnsfäste karm 
60058 ____________50:- (63:-)

C.

A.

B.
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Dekorationskula. 
Passar på en stolpe med  
mått Ø100-135 mm.

41078 Guld______380:- (475:-) 
41074 Silver_____380:-  (475:-) 

Utfyllnadsprofil för 32 mm plastplank 
Används till att fylla ut U-profiler som är 44 mm.  
Mått: 30x43x30x4,5 L=1140 mm 
 
85069_________28:- (35:-)

Komplett gångjärns- 
paket till en slagdörr 
60077-K _________430:- (538:-) 

Lås till skjutdörr på hästbox. Komplett 
Passar till Optimal 1 och 2 samt vår gamla standardfront såld innan 2007. Levereras 
pulverlackerad och komplett med kula.  
60080 ______________________________________________230:- (288:-)
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Täckeshängare Loop

Perfekt 

för torkrum

90° nedfälld!

Smart täckeshängare
Den här praktiska täckeshängaren har verkligen blivit en succé. Det tunga blöta täcket 
hängs lätt på galgen i nedfällt läge. Som sedan fälls upp, se bild. Här är hela konstruktionen 
montertad i ett boxutrymme. Kan fås pulverlackerad i valfri färg.  Perfekt för torkrum.  
41076-V1________3900:- (4875:-)

Den här praktiska täckeshängaren har verkligen blivit en succé. Det tunga blöta täcket hängs lätt på galgen i nedfällt läge. Som 
sedan fälls upp, se bild. Här är hela konstruktionen montertad i ett boxutrymme. Kan fås varmförzinkad eller pulverlackerad i valfri 
färg. Perfekt även för torkrum.  
41076-V1________3900:- (4875:-)
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Gruppbox

Hållningsform   Boxstorlek 
Vuxna hästar:   100% av arean för vuxen häst i enhästbox 
Sto med föl:   100% av arean för fölningsbox 
Unghästar 12-24 mån:  75% av arean för vuxen häst i enhästbox 
Unghästar 5-12 mån:  50% av arean för vuxen häst i enhästbox

Ligghall utan utfodring i hallen. 
 
Hållningsform   Boxstorlek 
Vuxna hästar:   80% av arean för vuxen häst i enhästbox 
Sto med föl:   80% av fölningsboxen 
Unghästar 12-24 mån:  60% av arean för vuxen häst i enhästbox 
Unghästar 5-12 mån:  40% av arean för vuxen häst i enhästbox 

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.

Utrymme per häst vid grupphållning

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

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

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

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.

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

Eftertryck förbjudes. 
 
Katalogens layout: Resursmedia Förlags AB.

Hästens   Boxens area  Bredd 
mankhöjd (m)  (m2)   (m)

<0,85   3,0   1,50 
0,86-1,07  4,0   1,60 
1,08-1,30  5,0   1,90 
1,31-1,40  6,0   2,10 
1,41-1,48  7,0   2,20 
1,49-1,60  8,0   2,35 
1,60-1,70  9,0   2,50 
>1,71   10,0   2,70

Boxutrymme per häst

Mankhöjd (m)  Area (m2)  Bredd (m)

<0,85   3,5   1,6 
0,86-1,07  4,5   1,9 
1,08-1,30  6,5   2,3 
1,31-1,40  7,5   2,5 
1,41-1,48  8,5   2,6 
1,49-1,60  10,0   2,8 
1,60-1,70  11,0   3,0 
>1,71  13,0  3,2

Boxutrymme sto + föl 

     Boxar, spiltor och ligghallar  
      måste hålla vissa minimimi- 
      mått. 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.

Måttbestämmelser



Vi inreder ditt stall
Ritar • Projekterar • Mäter • Räknar

Vare sig det är till nytt eller befintligt stall hjälper vi dig. Vi utför nogrann projekteringen av din nya plan-
lösning, byggnation eller hela stallbyggnader.  Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla våra produkter 
och kan ge många och värdefulla tips på vägen. Vi ser många gånger det nya stallet med andra ögon och ser 
byggnader som del av en större helhet med en inställningen att skapa en bättre och säkrare stallmiljö. Du får 
utförliga CAD-ritningar, ibland med flera förslag, som du kan ta med hem. Välkommen att kontakta oss på:  
0171-857 90 alt. info@myrbymekaniska.se

Lugn vi hjälper dig!

NYCKELFÄRDIGA STALLBYGGNADER FÖR ALLA ÄNDAMÅL

I ett möte med dig beskriver du dina 
behov och önskemål av ditt stall eller  
stallinredning. Du får en ritning och en 
utförlig offert. Vi vet att vår erfarenhet 
gör ditt köp tryggt och säkert men kan 
även överträffa dina förväntningar.

Våra transportörer levererar dina produkter 
hem till dig på ett säkert sätt.

Alla galvade stålprodukter håller hög 
kvalitet och har tio års garanti.

Gör rätt 
från 

början



1. Vad passar hästarna/stallet?  
Ska det vara höga eller låga 
fronter? Eller bådadera?  Vad har 
du för takhöjd? 

2. Design och stil.  
Vilken fyllnadsmassa är bäst? Ek 
eller bambu ger en lyxig känsla. 
Gran är billigare och plast är 
lättskött?  

3. Färg.  
Vilken puverlackering önskas? 
Välj exakt den färg du önskar från 
en RAL-karta.  

4. Mellanväggar.  
Ska det vara med kontaktgaller,  
eller en helt tät vägg?  
Se alla mellanväggar på sidan 25. 

5. Tillbehör.  
Önskas dekorbåge, dekorplanka 
eller vackra ventilationsgaller. 
Vattenkoppar eller krubbor?

Välj mellan både höga och 
låga boxfronter, få din egen 
stil för just ditt stall och dina 
hästar. Alla fronter och  
mellanväggar passar med 
varandra. Mixa och Matcha 
från sidan 24-25. 

Din egen design i 5 steg – så här gör du!

Se samtliga fronter och mellanväggar på sidan 
24-25. Glöm inte eventuella hörnstolpar.  
För specialmått, fölboxar eller andra knepiga 
svetskonstruktioner hjälper vi dig gärna.  
Vi vet att ett stall inte alltid ha raka vinklar.  
Ring oss för personlig rådgivning 0171- 857 90. 

Sveriges största 
 webbshop! 

www.myrby.com

Allt till stallet!

Vi inreder ditt stall
Ritar • Projekterar • Mäter • Räknar

Lugn vi hjälper dig!



Kvalitet är alltid viktigast för oss, men Myrby Mekaniska AB är också företaget som har funktionalitet 
och prisvärdhet i fokus. Vi har Nordens bredaste sortiment på stallinredning och all inredning tillverkas 
i Sverige. Hos oss ses stallet som en helhet. Det ska vara praktiskt och skapa harmoni och ro. Detaljerna 
är lika viktiga som designen, då det ger praktiska och vackra lösningar.  
Du kan välja fritt i hela vårt sortiment och skapa exakt det stall du  
önskar - vi brukar säga att det finns tusen möjligheter. 

Myrby Mekaniska AB 
är marknadsledande 
på boxar och stall-
inredingar för häst.

Myrby Mekaniska AB 
0171-857 90 
info@myrbymekaniska.se 
www.myrby.eu


