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Ridebane, Ridehal
Paddock, Løsdrift
Horsewalker
Round Pen

ecoground® - komplet ridebund

ecoground® - den nyeste generation  
af komplette ridebunde

Anvendelsesoptimeret
Perfekt afstemt
Vejrbestandig
Miljøvenlig
Let at vedligeholde



Aldrig mere vand og mudder
ECORASTER® fjerner dette problem!
Dræningsfunktionen på områder belagt med ECORASTER®  
gør ridebaner og vinterfolde anvendelige selv ved ved-
varende nedbør. Mudrede bunde hører takket være 
ECORASTER® fortiden til.
Disse bevirker desuden et stabilt og skridsikkert toplag, som 
skåner hestens sener og led.

Ikke længere nogen sammenblanding af bærelag og 
toplag.

Uden ECORASTER®

Helårsarealer – en ideel bund 
hele året rundt
De åbne kamre i ECORASTER® -gitteret gør, at overflødigt 
vand hurtigt kan drænes væk. Pga. højden og formen bliver 
en sammenpresning af toplaget forhindret.

De enkelte kamres volumen danner et ideelt fugtighedsdepot 
og beskytter dermed mod for hurtig udtørring.

I paddocks og løsdriftstalde opstår hverken mudder eller 
vandpytter. Ridebaner kan benyttes uden begrænsnin-
ger også på den våde årstid.

ECORASTER® - Den ideelle arealbefæstelse til heste- og ridesport. 
En gennemført løsning der tilgodeser de højeste krav – flere gange TÜV-certificeret.



Aldrig mere vand og mudder

Afgørende fordele
Ingen mudder
Ensartet belastning af leddene igennem et 
elastisk og plant underlag
Ikke længere nogen opblanding af toplag 
og underbund
Minimal vedligeholdelse
Høj elasticitet
Kan belastes med op til 350 t/m²
Patenteret sikkerhedslåsesystem
Fremragende dræning
Over 200 fleksible elementer pr. m²
Hurtig og enkel installation
Miljøneutral

Anvendelsesområder
Ridebaner og ridehaller
Paddocks og folde
Løsdriftstalde
Round Pens
Horsewalkers
På- og aflæsningsområder
Fodringspladser
Ovalbaner
Travbaner

ECORASTER® - Den ideelle arealbefæstelse til heste- og ridesport.  
En gennemført løsning der tilgodeser de højeste krav – flere gange TÜV-certificeret.



Udviklingen af ridebunde  
fortsætter!
Som en videreudvikling af vort ridebundssortiment er det 
efter årelangt og intensivt forsknings- og udviklingsarbejde 
udført af vores tyske producent og samarbejdspartner lykke-
des os at bringe et komplet ridebundssystem på markedet, 
som både i kvalitet, funktionalitet, service og i forhold til pris 
og ydelse er enestående.

Med ecoground® konceptet præsenterer vi et ”All-in-one” 
ridebundssystem til anvendelse i forbindelse med alle 
gængse ridesportsgrene. Systemet er sammen sat af de 
gennemprøvede og anerkendte ECORASTER® og vores nye 
toplag proground®, et match der giver optimale og affjed-
rende ridebunde. 

ecoground® - succesformlen til din helt personlige professio-
nelle ridebund fra Byggros!

ecoground® - det nye komplette ridebundssystem

Perfekt afbalanceret, vejrbestandigt og miljøneutralt!
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Et af de mest pålidelige arealbefæstel-
sessystemer i europæisk ridesport

Høj kvalitet, individuelt afstemt alt  
efter anvendelse.

Et ”all-in-one” ridebundssystem!  
Pålideligt og individuelt tilpasset!
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Udviklingen af ridebunde  
fortsætter!

ecoground® - det nye komplette ridebundssystem

Perfekt afbalanceret, vejrbestandigt og miljøneutralt!

ecoground® - ridekomfort på  
højeste niveau
Uanset om det drejer sig om dressur- spring- eller western-
ridning – så stiller hver af disse discipliner forskellige krav til 
beskaffenheden af og egenskaberne i ridebunden.

Igennem den optimale og fagkyndige afstemning af sand og 
geotekstilmateriale får din ridebund den nødvendige fasthed 
og dette muliggør den højeste ridekomfort for hest og rytter 
og danner basis for en succesfuld præstation.

Vejrbestandig uafhængig af årstid

Med proground® toplag rider man hele året på en funktionel 
ridebund. Ved anvendelse af miljøvenlige tilsætningsstoffer 
forbliver toplaget frostbeskyttet, hvilket garanterer et problem-
løst ridt selv efter intensiv nedbør.

Funktioner
Elastisk og robust
Skåner led og sener
Vandregulerende
Frostbeskyttende

Afgørende fordele
Anvendelsesoptimeret
Høj kvalitet af tilsætningsstoffer og sand
Verjfast uanset årstid
Ingen udvikling af mudder og vandpytter
Mindre hovslagsfremkomst
Minimal pleje
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E 30 Den økonomiske
33,3 x 33,3 x 3 cm (B x L x H)

S 50 Den superelastiske
33,3 x 33,3 x 5 cm (B x L x H)

E 50 Den kraftige
33,3 x 33,3 x 5 cm (B x L x H)

E 40 Den universelle
33,3 x 33,3 x4 cm (B x L x H)

Egenskaber

Ridehaller
Ridebaner
Round pen

Ekstremt belastede 
overflader

Folde
Paddocks  
Vaskepladser

Paddocks med toplag
Små ridebaner

Systemets funktioner
Separation af toplag og underbund
Elasticitet
Vedvarende dræning
Stabilisering af underbunden
Trykspredning
Skåner led og sener
 

Det patenterede låsesystem
Det patenterede sikkerhedslåsesystem (Patent no. 0576939) 
sørger for en fast sammenbinding af de enkelte blokke. Ved 
udlægningen låses ECORASTER® blokkene ind i hinanden 
og således opstår en komplet sammenhængende overflade.

Højeste belastning 350 tons/m2

På grund af den høje belastbarhed på op til 350t/m² kan 
ECORASTER® gitteret tåle den direkte belastning fra hestens 
hov. På ridebanen eller i ridehuset giver det den sikkerhed at 
også ved en lejlighedsvis gennemtrædning af toplaget, er der 
stadig tilstrækkelig styrke. I paddocks, walkers og løsdrift-
stalde kan man stort set helt undvære et toplag.

Dette reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og letter 
den daglige pleje enormt. Hestepærer kan nemt fjernes fra 
gitterets overflade. Ved større områder kan man maskinelt 
muge ud ved hjælp af en traktor.

Know- how omkring enhver anvendelse
ECORASTER-systemer til alle anvendelser indenfor hestesport

Skridsikker
Elastisk og robust
Brudsikker
Vejrbestandig
Miljøneutral, 100% genanvendelig
Tåler høj belastning
Ammoniakresistent
Frost- og UV-bestandig
Forgår ikke



Det patenterede låsesystem

Højeste belastning 350 tons/m2

Know- how omkring enhver anvendelse
ECORASTER-systemer til alle anvendelser indenfor hestesport
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Det patenterede sikkerhedslåsesystem garante-
rer at der selv ved ekstreme punktbelastninger 
ikke dannes farlige kanter.

En ekstremt slidstærk, elastisk gummiblanding, som 
virker særligt støddæmpende og ledskånende! Unik 
isoleringsevne takket være Ecoraster underbund. 

Rekvirer specialbrochure og yderligere  
oplysninger om dette produkt

Anvendelsesområder
Bokse og stalde
Staldgange, fodergange og rideveje
Paddocks og løsdriftstalde
Kombinerede stå- og hvileomrder
Mobile gulve  til staldtelte og læskure
Horsewalkers
Foderpladser
Opvågningsrum på dyrehospitaler



Trin 2
Hele laget udlægges og 
tilrettes

Således lægges ECORASTER® hurtigt og enkelt!
Allerede på fabrikken bliver 12 enkeltblokke samlet til et lag. 
Således lægger man 1,33 m² i en arbejdsgang. Lægningen er 
absolut problemløs og kræver ikke noget specielt værktøj. 

Udlægning

Trin 3
Sikkerhedslåsesystemet 
klikkes sammen

Trin 4
Alle lag er fast forbundne

Trin 1
Enkel lægning 

Trin 6
Opfyldning af blokkene

Trin 7
Levering af proground®toplag 
direkte på området

Trin 8
Maskinel fordeling af toplag

Trin 5
Direkte belastbar

ECORASTER® er et registreret varemærke fra 
Purusgruppen: www.purus-plastics.de

Højelastisk
Fast greb, stabilitet
Lille hovslagsdybde

Ekstrem høj skridsikkerhed
Skånsom mod led
Minimalt hovslid

Optimale glideegenskaber
Løsere bundstruktur
Lang levetid

Optimal skridsikkerhed
Forbedret affjedring
Ridbar hele året

proground® toplag

proground® tilsætningsaggregater

Vand reservoir
Vandregulerende
Støvbindende

Frostbeskyttelse
Vintertilpasning
Desinfektion

Elasticitet
Stødabsorption
Struktur

For rådgivning kontakt:
BG Byggros A/S   
Østbirkvej 2, DK-5640 Odense NØ   
Tel: +45 5948 9000
 info@byggros.com, www.byggros.com
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