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ATG Hästklinik
Jägersro
Kund:
ATG Hästklinikerna AB
Entreprenör:
Bravida i Lund
Byggår:
2007
Produkter levererade av ACO Nordic:
• ACO Drain rostfria brunnar, EG 150,
7 st
• ACO Drain rostfria rännor 		
132TR150 + 218TR400-600 med
specialanpassat galler, 37 st

Spring för tusan - spring!

Hoppla Pålle!
Aco Nordics tekniska rådgivning svarade upp till sitt rykte och
kunde leverera både konsultlösning och specialprodukter åt
Hästkliniken i Jägersro.
En hästklinik har inte bara höga krav
på hygien, lättstädade ytor och smidigt
underhåll, det ska även vara ytor
lämpliga för hästar. Specifikationen
löd: rostfria rännor och brunnar med
silkorg, demonterbart vattenlås och
galler skonsamma för hästar. Gallren
skulle även tåla frätande ämnen som

urin och amoniak, och vara lätta att
rengöra. Tunga hästar skulle kunna
gå tryggt över avloppen utan att halka
eller fastna med sina hovar. ACO Nordics
tekniska rådgivning kunde stötta konsulten i arbetet att finna optimala lösningar på avlopp i syrafast, rostfritt
material.

ACO Nordic tog snabbt fram ett specialgaller som tillsammans med befintliga standardlösningar gav djursjukhuset det resultat
som önskades. Avgörande anpassningar
gav både halkfria, stabila och hästvänliga
galler. Trettiosju rostfria rännor fick specialgaller i rostfritt stål med en liten men effektiv spaltöppning runt en heltäckande,
räfflad yta.
Hästkliniken i Jägersro fick ett funktionellt
och anpassat avloppssystem levererat i tid.
De kunde fortsätta leverera sina sjukhustjänster utan avbrott, till glädje för alla
hästar, hästägare och besökare på Jägersro
trav & galoppbana.

Fakta

Specialgaller

Stabil, halkfri och hästvänlig

Specialgaller; stabilt, halkskyddat
och lämpligt för hästar. Rostfritt
syrafast enl. AISI 316L
• Stabilt och halkfritt
• Hög resistens mot korrosion
• Hög portäthet underlättar rengöring och desinficering

ACO Nordic AB
Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Växel 031-338 97 00
Fax 031-338 97 29
info@aco-nordic.se
Växelns öppetider 07.30 – 16.30
Lagret bemannat 07.30 – 16.00
I en MRT-bild syns vävnadsskador
som man inte hade kunnat se med
traditionell röntgen. Bilden visar en
tryckskada på hästens skelett.
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Jag är minsann tuffare än somliga tror...

