
PREMIUM
3 st 1200w Stallpaneler
1 st Solarieram

3 st 1200w Stallpaneler
2 st 1200w Benpaneler
1 st Solarieram Delux
Köp: 64.875.- ink moms
(51.900:- ex moms) 

För företagsleasing kontakta
oss för aktuella priser och 
betalningsalternativ.

Pris från 933 kr/mån 
44.875.- ink moms
(35.900:- ex moms)

DELUX

VI VÄRMER DIN HÄST OCH DITT STALL

     
      
      
      Halverad energiförbrukning
      Värmen driver ut fukt ur omgivande
      material och förhindrar mögel och
      bakterietillväxt

www.stallvarme.se

NÅGRA AV FÖRDELARNA MED VÅRT SOLARIUM

Egen text upp till 16 bokstäver

Ram i valfri färg, till en extra kostnad

IP54 Godkänd för stallmiljö

Mått, stallpanel: 180x60 cm

Mått på solariet: 180x170 cm

Kräver inget underhåll eller service

Enkel installation

Lång livslängd

Tekniken använder infravärme för att värma
upp ytor och material i rummet. Sedan värmer
dessa ytor och material upp luften. Detta ger
en mycket behaglig och jämn värme. Panelerna
värmer och torkar hästen samt uppställnings-
platsen den befinner sig i och hästens muskulatur
blir varm på djupet innan träning.

Ger optimal arbetsmiljö för dig och din häst.

Hästen torkar mycket snabbare jämfört
med traditionella solarium

Detta system går även att använda för upp-
värmning av stall och boxar, då med 50-70% 
lägre energiförbrukning än direktverkande el. 



KONTAKT 

info@stallvarme.se
+46 731 56 08 78

Stallvärme erbjuder marknadens mest effektiva uppvärmningslösningar.
Våra produkter lämpar sig för allt från totaluppvärmning av stallar, industrier eller
hushåll till punktuppvärmning för enskilda arbetsplatser, rum eller paketerat som

infrasolarium för hästar. Våra produkter täcker värmebehovet för alla möjliga
tänkbara lösningar på ett smart och kostnadseffektivt sätt.

Vi strävar efter goda samarbeten med våra kunder och samarbetspartners.
Vår strävan är en effektiv och lönsam kontakt mellan alla parter där ingen är för

stor eller för liten. Vi erbjuder en trygg och kompetent partner inom 
uppvärmningslösningar.

Varmt välkommen att höra av dig!

Stallvärme AB Hagbyvägen 32, 184 44 Åkersberga Org.nr.  5591995401

www.stallvarme.se


