Kwaliteitsvol
maatwerk voor
uw paardenstal

Degelijk, solide én functioneel. Kortom, kwalitatief
maatwerk. Wuco realiseert uw volledige
paardenstal, inclusief paardenboxen en verdere
inrichting. Wij werken nooit met standaardmaten:
elke paardenstal, inclusief de inrichting en
de paardenboxen, werken we uit volgens de
individuele behoeften.
Wuco bouwt paardenstallen van klein tot zeer
groot. Ons klantenbestand bevat particulieren,
stoeterijen, paardenhandelaars en dierenartsen.
Vraag naar onze referenties!

Van grondwerken tot inrichting
Wij bouwen uw paardenstal vanaf de grondwerken tot en
met de volledige afwerking en inrichting.
●

U hebt de keuze uit een staalstructuur met prefab
betonpanelen of metselwerk.

●

Wij plaatsen verder de nodige specifieke
buitendeuren, luiken en stalramen.

●

Ook alle nodige technieken (elektriciteit, water,…)
nemen wij op ons.

●

Voor de ramen kiest u uit een vast model, draaimodel
of een draaikipsysteem. Wij werken zowel met plexiglas
als gelaagd glas. Verder zijn onze ramen uitgerust met
gegalvaniseerd spijlenwerk.

Renovatie en inrichting
We renoveren bestaande paardenstallen of bouwen
gebouwen om tot een paardenstal. Ook hier mag u rekenen
op een totaalservice.

Onze paardenboxen
We besteden voor de inrichting extra aandacht aan het
comfort, de stevigheid en de lange levensduur van de
paardenboxen. Wij bouwen de boxen volledig volgens uw
wensen, gaande van degelijk en solide tot alle mogelijke
unieke ontwerpen.Wij werken niet met standaardformaten,
maar meten persoonlijk ter plaatse alles op.
●

Voor de voorzijde bieden wij vaste of volledig
opendraaiende voorpanelen.

●

De tussenwanden zijn vast, uitschuifbaar of
volledig opendraaibaar.Voor extra stevigheid maken
wij onze panelen van kokerstaal 60 op 60 mm.

●

De spijlen van de tralies hebben, voor de
bescherming van uw paarden, een vaste tussenafstand
van 50 mm. De wanddikte van de spijlen bedraagt 2,35
mm, de diameter meet 27 mm.

●

Wij rusten uw paardenboxen uit met één van de
mogelijke uitmestsystemen.

●

Wij voorzien de nodige beugels voor halsters
en dekens.

●

Drink- en voederbakken worden geplaatst volgens
de regels van de kunst.

●

Uiteraard mogen een wasplaats, de nodige
opbergkasten en een zadelkamer niet ontbreken
in uw stalling. Ook hiervoor staan wij in.

Extra’s
Demonteerbare buitenstallen
Deze eenvoudig te monteren en demonteren stallen
plaatsen we in uw weide. De vaste panelen passen perfect
in elkaar. Hiermee creëren we op zeer korte termijn een
niet-vergunningsplichtige buitenstal volgens de gewenste
grootte.
Trainingscarrousels
Wij maken en plaatsen ook volledig uitgeruste trainingscarrousels, zowel in openlucht als overdekt.
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