
BEDAF STALLENBOUW BV 

 

  BUITENSTALLEN ALGEMENE INFORMATIE 
 
Buitenstallen zijn er in allerlei soorten en maten, van een enkele stal tot en met een complete buitenstal 
met middengang voor gebruik als pensionstal of manege.  
 
De gebruikte materialen zijn een garantie voor een lange levensduur. Wij werken uitsluitend met paard 
veilige en paard-bestendige materialen.  
De stallen zijn eenvoudig uit te breiden of te demonteren en wederom op te bouwen op een andere locatie.  
 
Materialen 

➢ Thermisch verzinkte frames  
➢ 32 mm kunststof planken incl. verstevigingsprofielen in de buitenwanden (onderhoudsvrij) 
➢ leverbaar in verschillende kleuren.  
    Bruin/zwart/grijs/antraciet/roodbruin/groen/sand beige. (sommige kleuren hebben een meerprijs) 
➢ 28mm hardhout: let op hout kan middels weersinvloeden krimpen en uitzetten. Dit is een natuurlijk 
    proces van hout en kan niet voorkomen worden, derhalve behoeft een stal met hardhout enig            
onderhoud.  

Afwerking  
De opbouw van de paardenstallen geschiedt volgens de standaard normen. Een stevige constructie is 
noodzakelijk, deze wordt verkregen door een sterk thermisch verzinkt frame welke opgevuld wordt door 
(meestal) horizontaal geplaatste kunststof of hardhouten planken. De deur is vervaardigd uit 2 draaidelen, 
planken worden verticaal geplaatst in de deuren. De deur heeft een 2 punt schuifgrendel en is ca 1.10 mtr 
breed. Het bovenluik is voorzien van planken of gelaagd glas en spijlen. De frames worden aan de vloer 
verankerd.  
Onze tussenwanden maken deel uit van de complete constructie, het dak draagt op de spanten waarop de 
balken liggen.  
 
Dakbedekking:  

➢ Standaard vezelcement golfplaten met een gegolfde scharniernok 
➢ Geïsoleerde sandwichpanelen trapezium of dakpanprofiel  40mm antraciet witte stalen onderzijde.  

 
Fundering 
Voor de fundering dient u zelf te zorgen, wij adviseren een vlakke betonvloer, welke ruim genoeg is om de 
wanden op te kunnen monteren. Gezien de frames aan de vloer verankerd worden en Bedaf Stallenbouw 
BV niet verantwoordelijk is voor de vloer kan het voorkomen dat er wat water van buitenaf onder de 
wanden /deuren doorkomt. Er wordt gewerkt met een ijzeren constructie opgevuld met planken, hierdoor 
kunnen wij geen 100% waterdichtheid garantie geven.  
 
Montage 
Ons montage team zal graag de montage voor u verzorgen, indien u zelf handig bent kunt u dit ook zelf in 
eigen beheer doen, of wat dacht u van samenwerken met ons montageteam ook dat behoort tot de 
mogelijkheden.  
 
Kom eens langs om alle opties door te nemen en u te laten adviseren over de mogelijkheden van onze 
buitenstallen! 
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Klant schaal:

formaat A4
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