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Voerbakken - kunststof

GR5921

GR5920

GR6008

SUVB14L

GR6060

GR6034

Voerbakken - gegalvaniseerd

VBGAL2AM

GR5975

GR7087

GR6036

Drinkbakken

DBP12

DBZP12

DBG61

DBP60

DB25R

DBP130

Ifeed
IFeed bootst de natuurlijke eetgedag van het paard na, door de
gewenste portie voer automatisch in kleinere porties toe te dienen
verdeeld over dag en nacht. Het vaak voeren van kleinere porties is
een eenvoudig concept dat wordt geaccepteerd door
vooraanstaande dierenartsen en paarden voedingsdeskundige
over de hele wereld.
In een perfecte wereld zou u uw paard de gehele dag en nacht een
handvol voer willen geven.
Met IFEED kunt u dat precies doen en ga je koliek tegen door
kleine porties krachtvoer te voeren.

Ifeed
IFEEDUNIT

Ifeed unit (wit of grijs)
Met kunststof uitloop of TVS uitloop

IFEEDVB

Ifeed voerbakken (recht of schuin)

IFEEDUITL

Ifeed uitloop

IFEEDSK16

IFeed schakelkast voor 0-16 feeders

IFEEDSK17

Ifeed schakelkast voor 17-32 feeders

IFEEDSK33

Ifeed schakelkast voor 33-64 feeders

IFEEDADAPTER

Ifeed adapter voor 1-4 feeders

IFEEDKABEL

Kabel 50 m

IFEEDKLOK

Ifeed schakelklok

Zadelkamer

GR5074

GR5945

GR5062

GR5947

GR5067

GR5075

GR5078

GR5066

Zadelkamer
DBG

DBG

GR7622

GR8583

GR8582

Zadelkamer
GR5074
GR5062
GR5067
GR5078
GR5945

Zadelhouder metaal - Engels
Zadelhouder metaal - Western
Zadelhouder metaal - draaibaar
Zadelhouder metaal - inklapbaar
Zadeldrager retro zwart

GR5947
GR5075
GR5066

Halsterhouder retro zwart
Halsterhouder metaal - Standaard
Halsterhouder metaal - 4 haken

GR5917
GR5918

Dekenhouder aan de wand,800 mm breed, 6 beugels
Dekenhouder aan de wand, 6 beugels, standaard uitvoering, kleur: zwart

GR5953
GR5952
DBG
GR8582
GR8583

Dekenhouder draaibaar 3-armig, Beugel ca. 70 H x 95 D mm
Dekenhouder draaibaar 5-armig, Beugel ca. 93 H x 78 D mm
Dekenbeugel gegalvaniseerd of zwart gepoedercoat, Ø32 mm
Opbergbox voor aan de stal verzinkt
Opbergbox voor aan de stal (zwart of groen)

GR6103
GR6104
GR7622

Mestboy (schop en hark) 75 cm hoog
Mestboy (schop en hark) 90 cm hoog
Boyhalter – 100% aluminium

Hooiruiven
HHRUIF

S3001001

GR8583

MUNTAUTSOL
Muntautomaat voor solarium

KW350DW

KW160EW

MUNTAUTWW
Muntautomaat voor warm water
GR12547

GR15370

Zadelkasten
Standaard zadelkasten
GR5002
Kast 106x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot
GR5001
Kast 150x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot
GR5018
Kast 190x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot
Westernkasten
GR5016
Kast 106x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot
GR5001
Kast 150x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. Cilinderslot
GR5018
Kast 190x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot

Dekenkasten
GR5008
Kast 106x60x60 cm, met 2 legplanken. incl. cilinderslot
GR5009
Kast 150x60x60 cm, met 3 legplanken, incl. cilinderslot
GR4995
Kast 190x60x60 cm, met 4 legplanken, incl. cilinderslot
Engelse zadelkasten
GR5183
Kast 106x75x75 cm, met 2 legplanken, incl. cilinderslot
GR5184
Kast 150x75x75 cm, met 3 legplanken, incl. cilinderslot
GR4980
Kast 190x75x75 cm, met 4 legplanken, incl. cilinderslot

Rubberen matten

Natuur rubberen matten
Met hamerslag en puzzelrand. Matten werken 1,00 x 1,00 meter. Eenvoudig met
stanleymes te snijden
RM15MM

Rubberen met 15 mm dik

Rubberen drainage matten
Met een harde persing en grove korrelstructuur voor goede waterdoorlating. Matten
alleen gebruiken bij goede waterafvoer
RMD

100x100x4 cm ( kleur zwart)

Rubberen matten op rol tegen de muur
Rollen 50 meter lang. Standaard hoogte 1,25m (optie 1,40 of 1,60m) Voorzien van
nylon koordlagen
RMROL4MM
RMROL6MM
RMROL8MM
AFWERKKUNST
AFWERKALU
HOEKALU
HOUTLAT

4mm dikte voor tegen de muur
6mm dikte voor tegen de muur
8mm dikte voor tegen de muur
Kunststof afwerklijst 10mm dik, 5cm breed, 2m lang
Verzonken afwerklijst, per 3 meter lengte
Verzonken hoeklijst, per 3 meter lengte
Houten lat om rubberen matten aan te bevestigen, 250 cm
lang. Afwerk- en hoeklijsten zijn incl. vulhout en schroeven

Losse planken 32 mm
Kunststof planken dikte 32 mm werkende breedte 13,5 cm - lengte 118,5 cm
KP118ZW

Zwart (Ultra Black)

KP118BR

Bruin (Quartz Brown)

KP118RB

Roodbruin (Canyon Brown)

KP118GR

Ash Grey

KP118GN

Groen (Andes Green)

KP188ZB

Zand Beige

KP118AB

Atlas Beige

KP118MG

Groen (Andes Green)

IMPRESS

Meerprijs houtnerf-impress per plank

HHPLANK

Hardhout

BBPLANK

Bamboe donker

BBPLANK

Bamboe licht

Kunststof planken. Dikte 32 mm werkende breedte 13,5 cm – lengte 150 cm
KP150ZW

Zwart

KP150BR

Bruin

Kunststof planken. Dikte 32 mm werkende breedte 13,5 cm – lengte 97 cm
KP97BR

Bruin

KR97ZW

Zwart

Los materiaal
RAIL

MEA Schuifrail 48,5x43,5 mm

ROLLER

Dubbele roller

MUURBEUGEL

Muurbeugel

STOPPER

Stopper

SLUITBLOK

Sluitblok

GELEIDINGSBLOK Geleidingsblok voetje +
deurgeleider

Dressuurspiegels
Onze dressuurspiegels zijn vervaardigd uit duurzame materialen en dus absoluut
weerbestendig.
•

De totale dikte van de spiegel is 7 mm.

•

Achterzijde van de spiegel is voorzien van een sterke veiligheidsfolie. Bij breuk geen
vallende scherven. De folie houdt alles bij elkaar. Bij inkomend geweld kan het bij elkaar
gehouden glas scherpe randen hebben.

•

Rondom de spiegel zit een strak rubberen profiel (ingeval van breuk blijft het als een
geheel). Het rubberen
profiel wordt omsloten door een zwaar aluminium koker
profiel, waarin de spiegel kan krimpen en uitzetten.

•

Nooit het zgn. 'lachspiegel-effect'.

•

De spiegel blijft altijd vlak.

•

Vanwege de zilverkleurige omlijsting, is het ook heel goed mogelijk de spiegels naast
elkaar te monteren en
zo tot 1 lange spiegelwand van onbeperkte breedte te
koppelen.

Spiegels voor binnen
SPIEGELA

Spiegel type A 3290 x 1350 mm lange zijde

SPIEGELB

Spiegel type B 2630 x 1680 mm korte zijde

Spiegels voor buiten
SPIEGELA+

Spiegel Type A+ 3290 x 1350 mm lange zijde

SPIEGELB+

Spiegel Type B+ 2630 x 1680 mm korte zijde

FRAME

Montage frame staal voor buiten

SPIEGELREIN Spiegelreiniging - Op aanvraag bij leverancier

Wie zijn wij?
Wie zijn we?

Als gemotiveerd team werken wij zowel kleine als grote totaalprojecten af. Wij verzorgen zelf de montage van zowel
paardenstallen als omheiningen.
Ons team bestaat uit geschikte vakmensen zodat u kunt rekenen op een zorgvuldige afwerking.
Omdat het welzijn van de paarden op de eerste plaats komt bouwen wij stallen die voldoen aan de nodige eisen en
ventilatie om te zorgen voor het juiste stalklimaat.
Bent u op zoek naar de juiste stal voor uw paard, aarzel niet om ons te contacteren voor een offerte.
Wij helpen graag, ons advies en kennis zorgt voor de geschikte oplossing, vraag gerust naar een gepaste offerte
Wenst u bijkomende informatie dan bent u steeds welkom voor een kijkje in onze showroom

RHstables
Heeft u vragen?

info@rhstables.be
+32 3 297 00 00
Rhstables.be
Turkeyenstraat 13, 9170 Sint-Gillis-Waas

Welkom in onze showroom na afspraak
* Er kunnen geen rechten ontrokken worden aan de informatie aan deze prijslijst

