
Ridhus med limträstomme.
Standardmanege A & B.

Martinsons stomsystem i limträ är den ulti-

mata lösningen för ridhus. Sköna inomhus-

miljöer med stora spännvidder och stark 

totalekonomi är nycklarna till framgång.



Martinsons standardlösningar för ridhus med limträstomme 

erbjuder helt nya möjligheter för både ridklubbar, kommuner och 

privatpersoner. Den naturliga träkänslan hos materialet gör limträ 

till det ultimata valet och skapar en behaglig inramning för verk-

samheten. Dessutom är limträ ett miljöanpassat material, som har 

lägre klimatpåverkan än konkurrerande alternativ. 

Limträ är det naturliga valet för ridhus.

Limträ ett material som är lika lätthanterat som det är praktiskt att 

bygga med. Träkomponenterna gör det enkelt att genomföra in-

stallationer med vanliga handverktyg, plus att materialets låga vikt 

och stora bärkraft gör det idealiskt för stora spännvidder utan stöd-

jande pelare. Byggtiderna kan hållas korta och materialet kräver 

inte lika stora transportfordon och kranar som andra byggmaterial. 



Standardpaket 

Martinsons har två modeller av ridhus; Standardmanege A och 

B. I bägge ingår ett standardpaket med en tillkapad limträstom-

me, takåsar, takplåt, kompletta smiden och beslag, ingjutnings-

gods för pelare och vindstabilisering, reglar för ytterväggar, vägg-

panel i trä, plåtdetaljer och träsarg. 

Bra totalekonomi

Kort byggtid

Behaglig inomhusmiljö

Lätta installationer 

Smart miljöval

Tillval 

Utöver standardpaketet har du möjlighet att göra tillval för bland 

annat takisolering, taktäckning, fönster, portar och trappa.

Tilläggspaket

Du kan även välja ett tilläggspaket för att förlänga manegen med 

en eller flera moduler om sex meter. Det gör att du kan få an-

tingen en längre manege, ett gäststall och/eller större ekonomi 

utrymmen.



Martinsons kan med fördel stå för hela stomentreprenaden. Stommen i limträ är enkel 

att underhålla och tack vare konstruktionernas stora flexibilitet finns det möjlighet att 

erbjuda unika, specialdesignade lösningar efter kundens önskemål.
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Standardmanege A

Stomme  24 x 48 m

Manege  22 x 40 m 

Läktare  Ca 75 platser

Ingår: Entré, trappa, hiss, domartorn, hinder-

förråd/förråd till manege.  

Standardmanege B

Stomme  24 x 48 m

Manege  20 x 40 m 

Läktare  Ca 100 platser

Ingår: Entré, trappa, hiss, ca 100 m2 med ut-

sikt över manege (café/klubbrum/domartorn), 

kontor/sekretariat, hinderbod/förråd. 


