HESTEHUSE
Modulopbyggede og fleksible opstaldningsløsninger

HESTEHUS

HESTEHUSE
Funktionelle og elegante Hestehuse, der giver fleksible
muligheder for opstaldning.
Med dette unikke og innovative Hestehus opnår du ikke blot en
løsdrift men tillige et hjem til dine heste.
Hestehuset er flytbart og derfor yderst anvendeligt hele året
rundt, uanset om det skal beskytte mod solens stråler,
insekternes summen, efterårsblæst og regn eller vinterkulde.
Hestehuset er fremstillet i et stærkt fiberarmeret komposit
materiale, der sikrer stor slidstyrke og kræver minimal
vedligehold. Hestehuset holder sig derfor pænt selv efter
mange år i marken.
Hestehuset leveres som samlesæt. Hestehuset kan designes
efter individuel hesteholds behov, så det bliver funktionelt og
sikkert for hestene at bruge.
Vores konsulent sørger for den rette løsning til dig.

I tagets konstruktion er der mulighed for sikker opsætning af
overvågning og folealarmer.

Areal krav til hestehold i løsdrift kan efterleves, da vores
konsulent kan udføre de korrekte udregninger for jer.

Hvis huset skal flyttes er det nemt og hurtigt at montere de 4
medfølgende hjul.
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ADGANGS- ELLER
VINDUESMODUL
Tilvælg vinduer eller adgangsmoduler,
f.eks. for ekstra adgangsvej og lysindfald.

3.

DEPOTRUM
Ved montage af opdelings- og
dørmoduler kan der etableres et
depotrum for redskaber, mineraler,
værktøj mv.

Justerbare moduler med mulighed for
areal tilpasninger efter behov.
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F LY T B A R
Med hjul og træksnor kan Hestehuset
nemt flyttes og følge hestene fra f.eks.
vinterfold til sommerfold.
Ved at flytte hestehuset mindsker du
parasittrykket.

G AV L U D H Æ N G
For at fuldende designet afsluttes
hestehuset med et gavludhæng.

L U K K E T G AV L
Den tætte ende beskytter hestene mod
hårdt vejr som kraftig blæst, regn og hagl.

6

BROCHURE

Fordele ved et modulopbygget

Materialetekniske egenskaber

Horsekeeper Hestehus:

for fiberarmeret komposit:

Fleksible muligheder for opstaldning.

Isolerende.

Beskytter dit hestehold mod vejrlig.

Ikke elektrisk ledende.

Kan løbende tilpasses efter størrelse af

Kemisk resistent, ved brug af dybstrøelse.

dit hestehold.
Støjreducerende ved regn og hagl.
Kan leveres med depotrum.
Dansk design.
Flytbar, hjul kan monteres.

Hygiejnisk og rengøringsvenligt.
Stærk og fleksibelt.
Minimal vedligeholdelse.
Lang levetid.

HORSEKEEPER
Horsekeeper udvikler og producerer produkter til hestebranchen. Vi er leverandør af unikke og funktionelle løsninger til
indretning og drift af hestehold på alle niveauer, om du er hesteejer, træner, opdrætter, rideskole eller klub.
Horsekeepers produktprogram består af egne udviklede
højkvalitetsprodukter med et skarpt øje for æstetik, funktionalitet
og brugervenlighed for såvel hest som rytter. Produkter der kan
forbedre forholdene hos dig og din hest.

D E N B E D S T E K VA L I T E T
Vi sætter standarden højt for vores produkter, ikke kun design
og funktionalitet, men også kvaliteten skal være den bedste.
HorseKeeper produkter kan stå ude hele året og klare det krævende staldmiljø. Vores produkter er primært fremstillet i et unikt
kompositmateriale, der med fordele som holdbarhed, lav vægt,
stor styrke og minimal vedligeholdelse, er yderst velegnet til et
miljø med heste.
De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale
egneskaber bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige produkter og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig
fremtid.

KOMPOSIT
Komposit kommer af det latinske ord »componere«.
Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materialemed
specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.
De materialetekniske egenskaber er således en funktion af
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser
og -forhold.
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Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materialersom stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvisfly,
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden forarbejdning.
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