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Ridbanor, Ridhallor
Paddockar, Lösdrift
Horsewalker
Round Pen

ecoground® - komplett ridbotten

ecoground® - den senaste generationen 
av kompletta ridbottnar

Användaroptimerad
Perfekt balanserad
Väderbeständig
Miljövänlig
Lätt att underhålla



Aldrig mera vatten och gyttja
ECORASTER® avlägsnar detta problem!
Dräneringsfunktionen på områden belagda med 
ECORASTER® gör ridbanor och vinterfållor användbara 
även vid ihållande nederbörd. Gyttjiga  bottnar hör tack vare 
ECORASTER® till historien.
Detta medför också ett stabilt och halksäkert topplager, som 
skonar hästens senor och leder.

Inte längre någon sammanblandning av bärlager och 
topplager.

Utan ECORASTER®

Året runt-ytor - en perfekt 
botten hela året
De öppna kamrarna i ECORASTER®-nätet gör att överflödigt 
vatten snabbt kan dräneras undan. Pga. höjden och formen 
blir en sammanpressning av topplagret förhindrat.

De enskilda kamrarna utgör ideala vätskedepåer och be-
skyddar därmed mot för snabb uttorkning. 

I paddockar och lösdriftsstall uppstår varken gyttja eller 
vattenpölar. Ridbanor kan användas utan begränsningar 
även under de blöta årstiderna.

ECORASTER® - Den perfekta ytstabiliseringen för hästar och ridsport 
En genomförd lösning som tillgodoser de högsta kraven - flerfaldigt TÜV-certificerat.



Aldrig mera vatten och gyttja

Avgörande fördelar
Ingen gyttja
Jämn belastning av lederna genom ett 
elastiskt och plant underlag
Ingen uppblandning av topplager och  
bottenlager
Minimalt underhållsbehov
Hög elasticitet
Kan belastas med upp till 350 t/m²
Patenterat säkerhetslåssystem
Utmärkt dränering
Över 200 flexibla moduler pr. m²
Snabb och enkel installation
Miljöneutral

Användningsområden
Ridbanor och ridhallar
Paddockar och fållor
Lösdriftsstall
Round Pens
Horsewalkers
På- och avlastningsområden
Foderplatser
Ovalbanor
Travbanor

ECORASTER® - Den perfekta ytstabiliseringen för hästar och ridsport 
En genomförd lösning som tillgodoser de högsta kraven - flerfaldigt TÜV-certificerat.



Utvecklingen av ridbottnar  
fortsätter!
Som en vidareutveckling av vårt ridbottensortiment har våra 
tyska forsknings- och utvecklingspartners tagit fram ett kom-
plett ridbottensystem på marknaden, som har enastående 
egenskaper gällande kvalitet, funktion och service i förhål-
lande till pris och prestanda.

Med ecoground®-konceptet presenterar vi ett "All-in-One"-
ridbottensystem till användning inom alla ridsportsgrenar. 
Ridbottensystemet är sammansatt av de genomprövade 
och erkända ECORASTER® och proground®-topplager, en 
kombination som ger optimala och fjädrande ridbottnar.

ecoground® -  framgångsformeln till din helt egna professio-
nella ridbotten.

ecoground® - det nya kompletta ridbottensystemet

Perfekt avbalanserat väderbeständigt och miljöneutralt!
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Ett av de mest pålitliga ytförstärknings-
systemen inom europeisk ridsport

Hög kvalitet, individuellt anpassad efter 
användningsbehov.

Ett "all-in-one" ridbottensystem!
Pålitligt och individuellt anpassat.

+
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Utvecklingen av ridbottnar  
fortsätter!

ecoground® - det nya kompletta ridbottensystemet

Perfekt avbalanserat väderbeständigt och miljöneutralt!

ecoground® - ridkomfort på
högsta nivå
Oavsett om det rör sig om dressyr, hoppning eller westernrid-
ning så ställs det olika krav till konstruktion av, och egenska-
per i, en ridbotten.

Genom den optimala avvägningen av sand och geotextilmate-
rial får din ridbotten den nödvändiga fastheten, vilket möjlig-
gör högsta möjliga ridkomfort för häst och ryttare och utgör 
grunden för en lyckad prestation.

Avgörande fördelar

Med proground®-topplager rider man hela året på en funk-
tionell ridbotten. Genom att tillsätta miljövänliga tillsattsäm-
nen så förblir topplagret fritt från frost, vilket garanterar en 
problemfri ritt även efter kraftig nederbörd.

Funktioner
Elastisk och robust
Skonar leder och senor
Vattenreglerande
Frostbeskyddande

Avgörande fördelar
Användaroptimerad
Hög kvalitet på tillsattsämnen och sand
Väderbeständig oavsett årstid
Förhindrar lerbildning och vattenpölar
Färre hovavtryck
Minimalt underhållsbehov
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E 30 Den økonomiske
33,3 x 33,3 x 3 cm (B x L x H)

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

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

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

Egenskaper

Ridhallar
Rdbanor
Round pen

Extremt belastade 
ytor

Fållor
Paddockar
Tvättplatser

Paddocks med  
topplager
Små ridebaner

Systemets funktioner
Separation av topplager och bottenlager
Elasticitet
Ihållande dränering
Stabilisering av bottenlager
Tryckspridning
Skonar leder och senor
 

Det patenterade låssystemet
Det patenterade säkerhetslåssystemet (Patent. No. 0576939) 
sörjer för en fast sammanlåsning av de enskilda plattorna. Vid 
utläggningen låses ECORASTER® fast i varandra. Resultatet 
är en komplett sammanhängande yta.

Högsta belastning 350 tons/m2

Tack vare den höga belastningståligheten  på upp till 350t/m² 
kan ECORASTER®-gallret tåla den direkta belastningen från 
hästens hovar. På ridbanan eller i ridhuset så ger det också 
säkerheten även om topplagret trängs igenom då och då så 
är underlaget ändå tillräckligt starkt. I paddockar, walkers och 
lösdriftsstall kan man i stort sett undvara topplagret.

Detta reducerar underhållsomkostnaderna och underlättar den 
dagliga skötseln enormt. Hästspillning kan enkelt avlägsnas 
från gallrets yta. På större områden kan man maskinellt 
mocka med traktor.

Know-how omkring varje användningsområde
ECORASTER-systemer till alla behov inom hästsport

Halksäker
Elastisk och robust
Brottsäker
Väderbeständig
Miljöneutral, 100% återvinningsbar
Tål hög belastning
Ammoniakresistent
Frost- och UV-beständig
Bryts ej ner



Det patenterade låssystemet

Högsta belastning 350 tons/m2

Know-how omkring varje användningsområde
ECORASTER-systemer till alla behov inom hästsport
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Det patenterade säkerhetslåssystemet garan-
terar att även vid extrem punktbelastning bildas 
det inte några farliga kanter.

En extremt slitstark, elastisk gummiblandning, som 
fungerar särskilt stötdämpande och skonande för leder! 
Unik isoleringsförmåga tack vare Ecoraster bottenlager.

Beställ specialbroschyr och ytterligare  
upplysningar om denna produkt.

Användningsområden
Boxar och stall
Stallgångar, fodergångar och ridvägar
Paddockar och lösdriftsstall
Kombinerade stå- och vilområden
Mobila golv till stalltält och vindskydd
Horsewalkers
Foderplatser
Uppvakningsrum på djursjukhus



Steg 2
Hela lagret läggs ut och 
passas in

Så här läggs ECORASTER® snabbt och enkelt!
Redan på fabriken blir 12 block samlade i ett lager. Således 
lägger man 1,33 m² åt gången. Läggningen är helt problemfri 
och kräver inte några specialverktyg.

Utläggning

Steg 3
Säkerhetslåssystemet klickas 
samman

Steg 4
Alla lager är fast förbundna

Steg 1
Enkel läggning

Steg 6
Blocken fylls ut

Steg 7
Leverans av proground  
topplager direkt på området

Steg 8
Maskinell fördelning av  
topplagret

Steg 5
Direkt belastbar

För rådgivning kontakta: ECORASTER® är ett registrerat varumärke från 
Purusgruppen: www.purus-plastics.de

Högelastisk
Fast grepp, stabilitet
Litet hovslagsdjup

Extremt hög halksäkerhet
Skonsam mot leder
Medför minimalt hovslitage

Optimala glidegenskaper
Lösare bottenstruktur
Lång livstid

Optimal halksäkerhet
Förbättrad fjädring
Ridbar hela året

proground® topplager

proground® tillsattsämnen

Vattenreservoar
Vattenreglerande
Smutsbindande

Frostbeskyddande
Vinteranpassad
Desinfekterande

Elasticitet
Stötabsorberande
Struktur

bg Byggros ab
Levins väg 4
SE-291 73 Önnestad
Tel:  +46 771 48 9000
Fax: +46 771 48 9005
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