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Ridebanespeil
for
innendørs og utendørs
bruk
Priser pr. 01.04.2013
Vi har to speiltyper.
En variant til innendørs bruk og en variant til
utendørs bruk.
Alle priser gjelder levert våre lokaler i
Fredrikstad/vårt mellomlager i Sarpsborg.
Se også vår brosjyre på speiler.
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Speil for ridehus
Det finnes 2 ulike speiler; en til innendørs bruk og en til utendørs bruk
Speil til innendørs bruk:
Oppbygningen til Diamond System består av et sanwich element. 6 mm krystal glass, 4 mm skum fleece, 20
mm isolerende lag med solid skum. Den massive trerammekonstruksjonen(gran/furu, 80 mm bredde og 67
mm tykkelse) beskytter kanter og garanterer montering uten å skade speilet; farge: lys eik.
Speilglasset er produsert i en sammenhengende rekkeføge etter DIN/EN 572-2 og produserte speil er i
henhold til DIN/EN 1036.
Det er ikke mulig å forsikre et forstyrrelsesfri refleksjonsbilde i denne produksjonsprosessen i løpet av den
optiske kvalitets inspeskjonen i henhold til den standariserte avstanden ( 2000 mm mellom speil og objekt).
Her følger beskrivelse av de forhold som vil gi den beste optiske kvaliteten:
Det må være en uregelmassig bakgrunn som skal gjengis i speilet.
Det reflekterende bildet kan ikke være optisk påvirket av reflekterende overflater ( Versailles effekt) eller
benytte objekter med skarpe kanter når man rengjør eller behandler speilet.
Ridebanegrunnen må være lagt for å tilpasse speilet.
En hest og rytter bør væe tilgjengelig når speilet skal monteres.
Speil større enn 6 m lengde.
Ved bruk av complett ramme og bakkonstruksjon så vel som ved sammensettning av enkeltvise speil er det
teknisk umulig å unngå en svært svak forstyrelse av samenføyningene på er uthengende innendørs
ridehusspeil i vippe posisjon.
Det må være minst 5 grader C i ridehallen under monteringen.
Ridebane grunnen må være ferdig bygget før speilet monteres.
En rytter og hest må være tilgjengelige under monteringen av speilene.
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Speil for innendørs bruk
Speilets størrelse:
120 x 180 cm

Utvendige mål
132 x 192 cm

Pris
Pris
ekskl. mva
inkl. mva
kr
9 900 kr
12 375

300 x 180 cm

312 x 192 cm

kr

21 400 kr

26 750

400 x 180 cm

412 x 192 cm

kr

27 400 kr

34 250

500 x 180 cm

512 x 192 cm

kr

33 600 kr

42 000

600 x 180 cm

612 x 192 cm

kr

40 300 kr

50 375

Alle priser gjelder levert Fredrikstad/ev. vårt mellomlager i Sarpsborg.

Rullegardin til innendørs speil
Prisene på rullegardin gjelder ved bestilling sammen med speilene.
Tilpasset speil med
Pris
Pris
størrelse:
ekskl. mva
inkl. mva
120 x 180 cm
kr
1 900 kr
2 375
300 x 180 cm

kr

4 600 kr

5 750

400 x 180 cm

kr

5 900 kr

7 375

500 x 180 cm

kr

7 500 kr

9 375

600 x 180 cm

kr

8 900 kr

11 125
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Speil for utendørs bruk
Oppbygningen til Diamond System består av et sandwich element.
6 mm krystall speilglass, 4 mm fleece skumm, 20 mm isolert del av skum.
Den massive trerammekonstruksjonen (Meranti, 80 mm bredde og 67 mm tykkelse)
beskytter kantene og garanteret innfestning uten å skade speilet, malt 3 ganger i mørk brun
farge.
Baksiden er beskyttet med et værbestndig trepanel i 6 mm i mørk brun farge.
Takprofil i aluminium.

Speilets størrelse:
120 x 180 cm

Utvendige mål
132 x 192 cm

Pris
ekskl. mva
10 500

Pris
inkl. mva
13 125

300 x 180 cm

312 x 192 cm

22 700

28 375

400 x 180 cm

412 x 192 cm

29 500

36 875

500 x 180 cm

512 x 192 cm

36 100

45 125

Festemast for speil til utendørs bruk
Festemasten er laget i varmgalvanisert stål med baseplate, etter statistiske anbefalninger for å
holde de utendørsspeilene oppe fra bakken i en høyde på 150 cm klaring.
Inkluderer ankerbolter, holderamme og skruer for horisontal justering.
Testet for statisk vindlast antatt til 1,0 KN, fundamental plan
PRISENE GJELDER VED BESTIILING SAMMEN MED UTENDØRS SPEIL!

Enheter/utstyr
1/3-punkts festemast
2/2-punkts festemast
2/2 punkts festemast
3/2 punkts festemast

Tilpasset speil med
utvendige mål:
132 x 192 cm
312 x 192 cm
412 x 192 cm
512 x 192 cm
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Pris
ekskl. mva
8 300
10 100
10 800
14 200

Pris
inkl. mva
10 375
12 625
13 500
17 750
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