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FÖR OSS ÄR PÅLITLIGA HALLAR FÖR 
HÄSTSPORT ETT ABSOLUT MÅSTE
Borga kommer från Sveriges hästtätaste region. Här är de flesta intresserade av 
antingen ridning eller trav, och många äger egna hästar eller tränar andras. Så att 
bygga pålitliga hallar för hästsport är helt enkelt ett måste.

Borga är den ledande ridhusbyggaren i Sverige och har 45 års erfarenhet. Vi har hundratals nöjda kunder 

och har massor av referensbyggnader av varierade slag att visa upp – allt från det enklaste till lyxiga och 

påkostade lösningar. Vi erbjuder stora möjligheter till kundanpassningar, så att du och dina hästar alltid 

får det du önskar och behöver.

Att bygga med Borga är bekymmersfritt. Våra lösningsorienterade säljare och projektledare leder dig från 

idé till färdig byggnad, just som du vill ha det.

Upplev tryggheten med Borgas ridhuslösningar

•  45 års erfarenhet av hallbyggnationer

•  Allt från enklaste standardbyggnad till skräddarsydd lösning - allt är möjligt

•  Många tillval som belysning, ljusinsläpp, ventilation, sarg och portar m.m.

•  Vi hjälper dig med allt från planering till montage.

•  Vi har kontroll på hela kedjan med egen produktion och egna montörer
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Allt startar med  
dina önskemål

Du och Borgas säljare igenom alla 
förutsättningarna för din ridhall.

•  Stil, färgsättning och materialval
•  Funktionella önskemål och krav
•  Entreprenadens omfattning 
•  Offert och avtal

1.TRYGGT ATT 
BYGGA MED 
SVERIGES 
LEDANDE 
RIDHUSBYGGARE
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Ditt ridhus  
tar form

I planeringen släpper vi in våra 
erfarna konstruktörer.

•  Startmöte med egen projektledare
•  Grundplan och fasadritningar tas fram
•  Konstruktionsberäkningar görs
•  Leverans- och produktionsplanering 

2. Snabb och trygg 
leverans

När produktionen är klar tar våra 
kunniga montageteam över.

•  Grund- och plintsättning
•  Stomresning
•  Montage av ytskikt och tillval
•  Slutbesiktning och kunduppföljning 

3.

•  Isolerat eller oisolerat?
•  Hur stor manege vill du ha i ridhuset?
•  Är hallen endast tänkt för träning eller       också för tävling?
•  Vilken disciplin skall utövas i ridhuset?

•  Behöver du utrymmen som kontor,         omklädningsrum, café, läktare eller stall?
•  Hur påverkas hallens placering av       väderstreck och omgivande miljö?
•  Hur ser det ut med tillfarter och        parkeringsmöjligheter.

Checklista - tänk igenom när du ska köpa ridhus:
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Isolerade ridhus

Ett isolerat ridhus 
från Borga ger dig en 
träningsmiljö där du och 
din häst kan utvecklas 
tillsammans i många 
år. Isolerade ridhus är 
det givna valet för dig 
som vill ha möjlighet 
att rida året-runt i en 
väderskyddad och 
tempererad miljö.

Ett ridhus har baskrav vad gäller 

manegens storlek, öppningar 

och ljus. Men när det handlar om 

isolerade ridhallar är det också 

vanligt med tilläggslösningar 

för ökad komfort såsom 

omklädningsrum, åskådarplatser 

och förrådsutrymmen. Vad gäller 

inomhusmiljö har stålstommen 

en stor fördel då den inte åldras 

likt en trästomme, som ofta blir 

påtagligt mörk och dyster med 

åren.

Ett isolerat ridhus får kanske mer 

än sin oisolerade motsvarighet 

bli ett uttryck för ägarens 

personliga stil och det finns 

egentligen inga begränsningar 

när det handlar om exteriörens 

utformning. Fråga oss om hur vi 

kan hjälpa till med att utforma 

just ditt ridhus, så ett det blir 

både personligt, vackert och i 

harmoni med gårdsmiljön. 

ISOLERAT
ELLER 
OISOLERAT?
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Oisolerade ridhus

Att träna och utveckla 
hästar kräver passion 
engagemang och 
långsiktighet. Med ett 
ridhus från Borga är 
får du en miljö där du 
trivs och kan utvecklas 
med din häst många år 
framåt.

Ett oisolerat ridhus är en 

oslagbart ekonomisk lösning för 

väderskyddad ridning året runt.

Rent funktionellt ska ridhuset 

möta grundkraven på storlek 

och att det finns öppningar 

för både djur, människor och 

maskinredskap, och utöver det 

kommer alla de individuella, 

praktiska behoven av utrymmen 

och ljusinsläpp etc. En stor fördel 

med en stålstomme den inte 

åldras likt en trästomme, som 

ofta blir påtagligt mörkare och 

dystrare med åren.

Ett ridhus är ofta också ett uttryck 

för personlig stil. Fråga oss om 

hur vi kan utforma just ditt ridhus 

så att det blir både blir vackert, 

personligt och i harmoni med 

omgivningen. 
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Borgas unika plintgrund är utformad 
för att ta upp laster från stora som små 
byggnader och omfattar innovativa 
betongplintar samt isolerade som 
oisolerade kantbalkar och väggelement.

Alla byggprojekt börjar med en bra grund! Borga kan 

erbjuda dig som köper en stålhall ett kostnadseffektivt 

och bekymmersfritt alternativ i form av en 

prefabricerad plintgrund. 

Vår plintlösning gör att du slipper konsultkostnader 

för projektering av en betongplatta och dessutom 

arbetet med att hitta en betongfirma som du kan lita 

på. Du får också en leverantör och en kontakt mindre. 

Bruten köldbrygga

Den unika utformningen av vår egenutvecklade 

betongplintar innebär att kantbalkar och väggelement 

placeras helt och hållet på plintarnas utsida. 

Plinttoppen bryter därmed köldbryggan vilket 

innebär en avsevärd energibesparing i isolerade och 

uppvärmda byggnader. Dessutom ger denna lösning 

byggnaden en slät sockel längs hela ytterväggen.

Vid köp av plintgrund ingår:
•  Projektering och beräkningar

•  Utförlig grundplan

•  Instruktioner för förberedande markarbete

•  Installation av plintar och kantbalk

FÅ EN BRA START MED BORGAS PLINTGRUND
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Ändamålsenligt ljus är idag en självklarhet 
i ridhus. Det är helt enkelt viktigt för 
att både du och din häst ska prestera på 
tryggast möjliga vis!

LED-belysning 

Du gör ett klokt val när 

du beställer belysningen 

från Borga tillsammans med din 

nya hall. Våra montörer som redan är på 

plats med liftar och annan utrustning monterar 

armaturerna i samband med byggnationen. Våra 

armaturer har Plug & Play-teknik vilket möjliggör en 

extremt snabb installation.

Självklart är armaturerna utförda i en isolationsklass 

så att de är lämpliga för en krävande och fuktig miljö 

Armaturkroppen är tillverkad av aluminium.

Därför ska du välja Borgas ridhusbelysning!

•  En upphandling och en leverantör med Borga

•  Installation i samband med byggnationen

•  Energieffektivt LED-system med Plug & Play

•  Prisvärt belysningssystem med hög kalitet

Fönster, portar och ljusinsläpp

Moderna miljöer kräver ljus. Mycket dagsljus i 

ridhuset minskar även energiförbrukningen. I vårt 

kompletterande sortiment finner du kvalitativa 

lösningar för ljusinsläpp, ventilation, portar och 

brandskydd. Vi kan alltid tillgodose dina behov.

SLÄPP IN LJUSET I DITT RIDHUS
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RIDHUSSARG FÖR DIN SÄKERHET
Köp till en platsbyggd, kvalitativ ridsarg när du bygger ditt ridhus med Borga. 
Vi erbjuder en komplett och trygg lösning som är kraftig nog att stå emot både 
hästsparkar och påkörningar.

Ridhussargen är utformad i enlighet med Svenska 

Ridsportförbundets riktlinjer för att utgöra en säker 

lösning för hästar i alla storlekar. Det betyder att sargen 

är 1,7 m hög i sitt standardutförande och går ned under 

ridhusbotten så att hästarna inte kan trampa in under den.

Sargen byggs på plats med lösvirke av obehandlad, 

dubbelfasad spont. Slipers mot markbädden gör sargen 

stabil. Öppningar anpassas efter ridhusets portar och 

enligt önskemål. Det är också möjligt att bygga in 

förvaringsutrymmen, exempelvis för bommar, bakom 

sargen.

Därför bör du installera ridsarg

Den övergripande orsaken till att ha en ridsarg är att det 

tvingar hästen bort från ridhusväggarna. Sargens lutning gör att ridning längs manegens kanter blir 

säkrare för ryttaren, då risken för allvarliga klämningsskador minskas. Dessutom minskar slitaget på 

byggnadsstommens ytskikt, då detta skyddas från stänk och smuts som sparkas upp från hästarnas 

hovar.

Fördelar med Borgas ridhussarg:

•  En leverantör för både byggnad och sarg, mindre att koordinera

•  Byggnadsstomme som förbereds för montage av sarg redan i fabriken

•  Installeras av erfarna ridhusbyggare

•  Konstruerat enligt Svenska Ridsportförbundets rekommendationer
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Jennie Selin från Billdal är idag ägare 
av ett fint ridhus som blev precis som 
hon ville ha det.

– När vi köpte gården för sex år sedan var den 
ganska förfallen så vi fick ägna mycket tid åt 
renovering av stall och övriga byggnader innan vi 
kunde börja tänka på ridhus, berättar hon.

När det var dags att förverkliga drömmen om 
ett eget ridhus gick frågan till en snickare som 
hänvisade till Borga. Ett lyckokast enligt Jennie.

– Ja, jag visste hur jag ville ha det redan från 
början och hade i princip färdiga ritningar från 
en arkitekt. Sedan tillkom en del ändringar och 
detaljer och det var verkligen inga problem att få 
det gjort av Borga.

Byggnaden utformades ett utbygge mitt på 
långsidan med en front, lite som ett burspråk. 
Detta fanns inte med i den ursprungliga planen 
men gjorde alla nöjda. 

– Det är faktiskt helt otroligt vad allt har gått bra, 
planeringen funkade jättebra, samarbete med  
byggledaren gick smidigt, montörerna var hur 

trevliga som helst och alla leveranser kom i tid. 

– Det låter nästan som jag hittar på när jag 
berättar om det, skrattar Jennie, men det var 
verkligen helt utan strul. Så jag är supernöjd med 
hela bygget och ridhuset fungerar som jag  
tänkt mig.

Resultatet är en imponerande byggnad på över 
55 meter med utbyggnadsdelen där förråd för 
hindermaterial finns inrymt. Utbygget har också 
gett plats för en liten läktare. Jennie och hennes 
familj kan idag njuta av tillgången till ett eget 
ridhus som är både 
funktionellt och 
vackert. Och det 
kom till genom 
en byggnation 
som enligt Jennie 
var otroligt 
välorganiserat och 
bekymmerslöst.

– Ja, jag är verkligen 
supernöjd, säger 
Jennie än en gång.

Drömmen om ett eget ridhus

Jennie Selin i Billdal



EN KOMPLETT 
HALLBYGGARKONCERN
Borga är en hallbyggarkoncern med 
rötterna i Skaraborg och verksamheten som 
sträcker sig ut i Europa. Våra expertområden 
är stålhallar och byggplåt. 

Sedan starten 1973 har Borga förändrat bilden av vad 

en stålhall kan vara. Vårt helhetserbjudande är unikt.  

Vi är en internationell aktör och en av de ledande 

leverantörerna av prefabricerade stålhallar. 

 

Vi tillverkar alla nyckelkomponenter själva, vi har egna 

montageteam och vi arbetar efter ett eget byggsystem. 

Dessutom tar vi ett helhetsansvar över byggprocessen 

och har total kontroll över hela byggkedjan. Sedan 

2014 utför vi även totalentreprenader. Kombinationen 

gör Borga till marknadens mest kompletta hallbyggare. 

Vårt affärskoncept garanterar kvalitetskontroll, 

prisstabilitet och leveranssäkerhet.

Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara 

Tel 0511-34 77 11 • mail@borga.se

Öppettider direktförsäljning: Vardagar 8-16
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