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Rubbhall – gode
treningsforhold uansett
vær!
Våre dukhaller passer perfekt som ridehall.
Vi har laget haller siden 1968, og hvert år
setter vi opp ridehaller til glede for hest og
rytter.
Rubbhall har mange fordeler. De monteres
raskt, krever lite vedlikehold og er utrolig
fleksible. En ridehall fra Rubbhall sikrer
gode treningsforhold året rundt.
Hallene kommer både isolerte og uisolerte.
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Stall Siggerud - Ås
25x39 FXI Rubbhall
Ås, Norway
Rubbhall Norge har designet, montert og levert en ridehall i
toppklasse på Ås.
Hallen er 25 meter bred og 39 meter lang. Den består av
betong øverst og tradisjonelt treverk på veggene.
Ridehaller fra Rubbhall beskytter godt mot vær og vind, og gir
optimale treningsforhold året rundt, uansett vær.
Hallen på Ås er isolert med 150 mm Thermohall. Thermohall er
vårt patenterte isolasjonssystem, som holder både hester og
ryttere varme om vinteren, og kalde på de varmeste dagene.
God ventilasjon er viktig inne i en ridehall, hvor det er mye
sand og støv. Rubbhall har et kraftig ventilasjonssystem for å
sikre trygg og behagelig ridning.
Kunden vår på Ås valgte 6 meter høye vegger på hallen sin.
Dette gir ultimate forhold for sprang – og gjør hallen flott og
luftig. Kunden valgte også å sette inn en ekstra dør for et mer
naturlig lys. Vi installerte i tillegg ytterligere belysning for et
lyst og trygt treningsmiljø. Det ble også satt opp en ekstra dør
ved inngangen for ryttere til fots - denne hallen har med andre
ord mange smarte løsninger! Det er også montert et stort
treningsspeil på veggen.

“Vi har trent hestene våre i en Rubbhall i lang tid og kan
anbefale dette til alle. Det er et prisgunstig alternativ som
holder godt for varmen i all slags vær. Både hestene mine og
jeg stortrives i Den Originale Rubbhallen.”
Elin M. Myhrhaug, driver av Stall Siggerud - Ås
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Hvorfor velge
Rubbhall
10 års garanti
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Kontakt
Kraftig PVC-belagt
membrankledning som er
branntestet og godkjent

Forventet levetid på over 30 år

Gjennomsiktig kledning på
standardbygninger gir mye naturlig
lys inne, fremmer sikkerhet og
produktivitet

Rask montering

Montering, service og vedlikehold
fra vårt monteringsteam i Plamek

Rask levering

Designet, produsert og montert
med høyt fokus på sikkerhet og
kvalitet

Fullstendig flyttbar

Minimalt med vedlikehold

Passer for de aller fleste
grunnforhold, inkludert
betong og asfalt

Mulighet for å leie eller kjøpe

www.rubb.no

Leif Erik Lesteberg
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Øyvind Kristiansen
Key Account Manager
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T: +47 415 43 558
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RUBB AS
Sundvollhovet Industriområde
3535 Krøderen
E: post@rubb.no
T: +47 32 15 05 00
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