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DEN TRYGGA 
LANTBRUKSHALLEN
Borga kommer från landet och har båda fötterna på jorden. Vår ena fot vilar 
på lång erfarenhet av att bygga stålhallar för lantbruk, boskapsskötsel och 
skogsbruk. Den andra vilar på gammalt hederligt bondförnuft.

Skräddarsydda djurstallar
Ett djurstall för nöt har särskilda krav på luftcirkulation, ljusinsläpp och tålighet mm. Kraven an också 

variera beroende på stallets användning. Om det är tänkt för ungdjursavel eller nötköttsproduktion, 

för lösdrift eller med spiltor.

Vi på Borga förstår alla frågor som rör djurstall. Och eftersom vi är ett företag med ursprung i 

landsbygden, vet vi att det i praktiken finns lika många stallösningar som lantbrukare. Därför är vårt 

byggsystem utvecklat för att kunna anpassas efter de önskemål som du har för just din djurhållning 

eller just din gårdsmiljö.

Några av Borga-hallens produktfördelar

• Alltid 0,6 mm högkvalitativ takplåt från egen produktion

• Skärmtakslösning upp till 4,5 m utan pelare 

• Väggsidor av perforerad plåt

• Stora möjligheter till kundunika lösningar 

• Vacker väggplåt med träpanelkänsla

• EN-certifierad, dokumenterad och kvalitetssäkrad produktion
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Vårt goda rykte är kvittot på vår 
trygga byggprocess
Vårt mål när du köper en hall från oss, är att du ska få en helt 

bekymmersfri byggnation. För att du ska bli en garanterat nöjd kund, 

sätter vi ihop ett team med en personlig och kunnig projektledare och 

en av våra mycket erfarna montageledare som följer dig genom hela 

processen. Byggnationen utförs av våra professionella och snabba 

montörer som helt enkelt är experter på vårt byggsystem.  

Våra innovativa stålstommar
Det veckade livet på Borgas ramar ger din byggnad personlig karaktär i 

kombination med en rad produktfördelar så som låg vikt, hög styrka och 

en bra totalekonomi.

En viktig fråga när det gäller djurstallar är korrosionsskydd. I Borgas 

hallar lackeras huvudkonstruktionens stomme med en godkänd 

färg som är mycket korrosionsbeständig i aggressiva miljöer. Övriga 

konstruktionselement tillverkas av förzinkat stål. Det innebär att 

byggnaden inte består av något organiskt material som kan ta skada 

av den fuktiga och aggresiva miljön.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad kontroll på hela 
kedjan betyder för dig! Telefon. 0511-34 77 11

Typiska egenskaper - djurstall för nöt:

Stomme

Ramtype Skara eller Gdansk

Extra tålig ytskikt för aggressiva miljöer

Skärmtak på en eller två sidor om byggnaden

Raka pelare som förenklar installation av stallinredning

Taklutning
Anpassas till byggnadens bredd för att ge maximalt luftdrag i 

kombination med bästa ekonomi

Isolering
Vanligtvis oisolering

Sandwichpaneler som tillval för isolerade stallar (dikostall)

Lösningar

Takplåt med kondensskyddväv på undersidan

Ventilerad djurstallsnock med lanternin

Helt eller delvis öppna väggsidor med perforerad stålplåt

Väggelement i betong

Väggprofiler med träpanelsutseende

Flera öppningar med skjutportar
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HALLBYGGARKONCERN
Borga är en hallbyggarkoncern med rötterna i 
Skaraborg. Verksamheten sträcker sig ut i  
stora delar av Europa. Våra expertområden är 
stålhallar och byggplåt. Så länge vi finns kommer 
det alltid vara enkelt att köpa och bygga en 
modern stålhall.

Sedan starten 1973 har Borga förändrat bilden av vad 

en stålhall kan vara. 2014 köpte vi totalentreprenören 

Bygglant och Sveriges nya hallbyggarkoncern skapades. Vårt 

helhetserbjudande är unikt. Vi är en internationell aktör och  

en av de ledande leverantörerna av prefabricerade stålhallar.

Vi tillverkar alla nyckelkomponenter själva, vi har egna montage–

team och vi arbetar efter ett eget byggsystem. Dessutom tar vi 

ett helhetsansvar över byggprocessen och har total kontroll över 

hela byggkedjan. Kombinationen gör Borga till marknadens mest 

kompletta hallbyggare. Skräddarsytt eller standardiserat spelar 

ingen roll för oss. Vårt affärskoncept garanterar kvalitetskontroll, 

prisstabilitet och leveranssäkerhet.

Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara 

Tel 0511-34 77 11 • mail@borga.se

Öppettider direktförsäljning: Vardagar 8-16
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