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Desbetreffende informatie geeft u een zo duidelijk mogelijk beeld van de door ons geleverde 
buitenstallen. Wij produceren alles in eigen fabriek dus bijna iedere gewenste afmeting en/of 
samenstelling is mogelijk, indien gewenst kunnen wij ook de montage verzorgen. Mocht u nog 
vragen hebben na het lezen van deze gegevens dan vernemen wij dat graag. 
 

Buitenstal 

Op de bijgevoegde tekening kunt u de opbouw zien van de buitenstallen die wij standaard leveren, 
ook zijn de voornaamste afmetingen vermeld.  De deur is vervaardigd uit 2 delen, de onderdeur  is 
voorzien van een 2 punts schuifgrendel en de bovendeur is afsluitbaar met een veerslot. Tevens is er 
de mogelijkheid om de bovendeur te voorzien van gelaagd glas en spijlen, de deuropening bedraagt 
1,12 mtr. 
 

Hout / Kunststof 

De gehele buitenstal is voorzien van 28 mm. Massaranduba hardhout of 32 mm. massieve kunststof. 
De planken worden horizontaal in de profielen geplaatst. In de deuren worden de planken verticaal 
geplaatst, dit wordt gedaan ter bevordering van de stevigheid.  
De kunststof is verkrijgbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, groen en beige (voor groen en beige 
wordt een kleine meerprijs gerekend). 
 

Constructie 

Om een zeer degelijke stal te verkrijgen is stevige constructie een hoofdzaak. Deze stevige constructie 
wordt verkregen d.m.v. een sterk frame wat volbad verzinkt is. Door een zeer eenvoudige constructie 
en de al aanwezige gaten is het opstellen van een buitenstal zeer eenvoudig en is het verkeerd 
monteren haast onmogelijk. 
 

Het dak 

Standaard zijn de stallen voorzien van een nokdak maar indien gewenst kunnen wij de stallen ook 
voorzien van een lessenaarsdak. Het dak draagt op spanten waarin de balken liggen, het geheel is 
bedekt met zwarte asbestvrije golfplaten. De topgevels zijn voorzien van bruine 18 mm. 
betonmultiplex. 
 

Maatwerk o.a:  

• Afwijkende maat stallen 

• Stallen met voedergang 

• Stallen in hoekopstelling 

• Afwijkende dakbedekking  

 

Alle vermelde prijzen zijn excl. 19% btw, af werkplaats. 
 

 




