
Ruter Ess är Bruksbalkens första designmodell och av de högre låga stallinredningarna på marknaden. 165cm vid de raka partierna och som lägst 146 cm vid 

dörren.  42mm ek eller granfyllning. Ruter Ess har blivit vår populäraste stallinredning. 

 

Bruksbalken var först med rutnät i Sverige. Rutnätet har en storlek på 50 x 50 

mm och 5 mm trådtjocklek. Rutnätet är testat med simulerad hästspark hos 

SLU, Alnarp. Vi använder oss av kvalitetsprodukter i vår inredning från kända 

leverantörer. Nätet kommer från Troax ï världsledande på nätväggar. Till våra 

dörrar använder vi Hendersons rullar. Detta gör att vi kan behålla 42 mm 

tjocklek som utfyllnad även i skjutdörren utan att den känns tung att öppna och 

stänga. 

Bruksbalken har 5 olika modeller av stallinredning med Rutnät: 

Trygga, Ruter Knekt, Ruter Dam, Ruter Kung och Ruter Ess. Läs mer på 

https://www.bruksbalken.se/haststall/stallinredningar/  

https://www.bruksbalken.se/haststall/stallinredningar/
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Ruter Ess rak modell enligt figur 1 ovan i Bruksbalkens stallmiljö med 

valvade fönster och fönsternät. 
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Ruter Ess med ljusinsläpp enligt figur 2 ovan i ett stall från Bruksbalken. 



Ruter Ess är Bruksbalkens första designmodell och av de högre låga stallinredningarna på marknaden. 165cm vid de raka partierna och som lägst 146 cm vid 

dörren.  42mm ek eller granfyllning. Ruter Ess har blivit vår populäraste stallinredning. 

  

Ruter Ess " hög modell", enligt figur 3. T.V. i ett stall från Bruksbalken. Bild ovan; i ett externt stall. 


