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AAG LANDBRUG
staldmåtter og løsninger til svin, kvæg og hest

en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning

• • •
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AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK
• Producerer, forhandler og bearbejder 

tekniske gummiprodukter.
• En af danmarks førende leverandører.
• Hovedkvarter i Nørresundby.
• Hjælper med store som små opgaver.
• Fokus på fleksibilitet og samarbejde.
• Tilgængelig på alle fronter - kundebesøg, 

onlinemøder, mail eller tlf.

EN VIDEN TIL FORSKEL 
• Mere end 90 års erfaring.
• Tekniske gummiløsninger på tværs af alle 

industrier.
• Vores design- og konstruktionsafdeling kan 

være behjælpelig med tegninger, der er 
tilpasset dine individuelle behov.

EN VERDEN AF MULIGHEDER
• Eksperter i kundetilpassede løsninger.
• Omstillingsparat produktion.
• Worldwide leverandørnetværk.
• Bredt produktsortiment på lager.

EN SIKKER LØSNING
• Kvalitetsstyring - certificeret efter den nye 

standard ISO 9001:2015.
• Tildelt AAA-diplom for højeste 

kreditværdighed.
• Omfattende lagerkapacitet og sikker 

logistik.
• Elitevirksomhed gennem Miljø- og 

Fødevarestyrelsens Smiley-ordning.

AALBORG GUMMIVAREFABRIK
international leverandør af teknisk gummi
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AAG DESIGN OG PRODUKTION
• Ved hjælp af vores fleksible og 

omstillingsparate produktion samt 
industrielle designere har du mulighed for 
at få udviklet løsninger, som er baseret på 
dine unikke ønsker og behov. 

FRA IDÉ TIL UDFØRELSE
• Vi har en bred viden inden for teknisk 

gummi og et stort kendskab til din industri.
• AAG sætter fokus på godt design og 

holdbare løsninger.
• I udviklingen af nye og eksisterende 

løsninger lægges der vægt på funktion, 
ergonomi, kontekst, materiale og æstetik.

• Vi tilbyder desuden fremstilling af 
prototyper og modeller. 

VI TILBYDER
• Afskæringer af gummi leveret på mål.
• Pakninger og tætninger udstanset, 

vandskåret eller skåret på flashcutter.
• Design af dit eget stanseværktøj eller 

udarbejdning af tegninger til flashcutter.
• Pålægning af lim, klæb samt 

dobbeltklæbende tape. 
• Limarbejde ude ved kunden eller hos os.
• Opbyggede pakninger af forskellige 

gummimaterialer.
• Ingen opgave er for stor eller for lille.

PAKNING OG LEVERING
• Vi tilbyder at pakke din ordre efter dine 

specifikke ønsker eks. i poser eller sætvis. 
• Hos AAG kan du få ekspresleveringer 

- uanset om det er special- eller 
standardløsninger.

FÅ EN HELSTØBT LØSNING
med vores fleksible produktion
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AAG 
 
løsninger til svin

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes 
adfærd eller mekanisk slid. 
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AAG COMFORT SOMADRAS
• Hos AAG kan vi levere comfort somadrasser   

med ekstraordinær blødhed og øget 
komfort.

• Madrassen har høj slidstyrke og 
holdbarhed. 

• Madrassen er en langsigtet og rentabel 
investering, som også reducerer udgifter til 
bl.a. dyrelægeregninger samtidig med, at 
hygiejnen hos dyrene optimeres.

• Somadrassen anbefales af VSP for risiko 
søer. 

BEARBEJDNING
• Der er forborede huller i somadrassen for 

let montage. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
• Somadrassen anvendes til at  beskytte og 

forebygge skuldersår og slidmærker hos 
dine svin. 

• Madrasserne er aflastende, hvorved trivslen 
hos dine svin forbedres væsentligt, og 
derudover er den rengøringsvenlig. 

MATERIALER
• Madrassen er lavet i det slidstærke 

naturgummi med en skumkerne.
• Top og bund er vulkaniseret sammen. 

Dimension: 
• 1100x800x35 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL FARESTIER
AAG comfort somadras
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AAG MASSIV SOMÅTTE
• Hos AAG kan vi levere enkelte somåtter med 

enten hammertop eller diamantmønster. 
• Måtterne har høj slidstyrke og holdbarhed. 
• Måtterne er en langsigtet og rentabel 

investering, som også reducerer udgifter til 
bl.a. dyrelægeregninger samtidig med, at 
hygiejnen hos dyrene optimeres.

• Somåtterne anbefales af Viden for Svin (VSP).
• Somåtterne er DLG testet.  

BEARBEJDNING
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
• Somåtterne anvendes til at  beskytte og 

forebygge skuldersår og slidmærker hos dine 
svin. 

• Måtterne er aflastende, hvorved trivslen hos 
dine svin forbedres væsentligt, og derudover 
er de rengøringsvenlige. 

MATERIALER
Hammertop: 
• Måtten er lavet i naturgummi og uden indlæg.
• Måtten har en skridsikker overflade og en 

microrib bund. 
Dimension: 
• 1100x700x17 mm. 
 
Diamantmønster:
• Måtten er lavet i naturgummi og uden indlæg.
• Måtten har en skridsikker diamantmønstret 

overflade og en microrib bund. 
Dimension: 
• 1200x900x17 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL FARESTIER
AAG massiv somåtte
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AAG ISOLERENDE MÅTTER
• AAG M22 isolerende måtter til smågrise 

holder på varmen og sikrer en mere jævn 
varmefordeling for smågrisene. 

• Måtterne kan erstatte gulvvarme eller sikre, 
at du kan skrue væsentligt ned for varmen - 
afhængig af din stalds konstruktion.

• De isolerende måtter gør, at du kan udskifte 
varmelamperne fra 150 W til 100 W og er 
dermed også en besparelse for miljøet. 

• Måtterne har gennemgået en 
længerevarende test hos svineavlerne og 
har en forventet levetid på 10 år. 

BEARBEJDNING
• Måtterne er hurtige og nemme at montere. 
• AAG tilbyder at specialskære/tilpasse 

måtterne. 
• AAG tilbyder at beregne et hurtigt og 

præcist tilbud af løsninger til dit projekt. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
• AAG M22 isolerende måtter er til brug i 

smågrisehuler. 
• Måtten må ikke rengøres med turbojetdyse 

eller udsættes for direkte sollys. 

MATERIALER
• Måtterne er produceret i meget slidstærkt 

opskummet materiale. 

Dimension: 
• 2000x1000x22 mm. 
• 1600x900x22 mm. 
• 2050x1300x22 mm.

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL 
SMÅGRISEHULER
AAG isolerende måtter 
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AAG SYGESTI
• AAG sygesti med hammertop på overfladen og 

dubber på bagsiden sikrer øget skridsikkerhed 
og aflastning for dine svin. 

• AAG sygesti staldrulle har fokus på komfort og 
trivsel. 

• Staldrullen lever op til VSP-oversigten ”Krav til 
indretning af sygestier”. 

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men det er 

også muligt at bestille en sygesti i bestemte 
mål. 

• Til sygestien tilbyder AAG en vinkelskinne i 
rustfri stål.  

ANVENDELSE
• Til afdækning af større arealer i sygestier 

anvendes AAG sygesti staldrulle med dupper. 
• 2/3 af minimumsarealet skal være blødt 

leje. Blødt leje defineres som værende et 
materiale, der er eftergivende overfor hånd- 
og fodtryk. 

MATERIALER
• Staldrullen er udformet i naturgummi med en 

hammertop og -bund med dubber. 

Dimension:
AAG staldrulle med dupper 10x7 mm. er 30 meter 
lang og fås i bredderne: 
• 1400 mm.
• 1650 mm.
• 1800 mm.
• 2000 mm. 

Vinkelskinne: 
• 15x43x3 mm. Længde 2000 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL SYGESTIER
AAG sygesti
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AAG MÅTTER TIL DRÆGTIGE SØER
• AAG staldrulle med Ø25 mm. huller.
• Hullerne udgør mindre end 10% og lever 

dermed op til EU direktivet (lov. nr. 295) 
”At for gylte og drægtige søer skal der 
være et sammenhængende areal med fast 
gulv, hvoraf 15% består af åbningen til 
drægning”.

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men 

det er også muligt at bestille en måtte i 
bestemte mål til drægtige søer.  

ANVENDELSE
• AAG staldrulle med Ø25 mm. anvendes til 

drægtighedsstalde. 
• Staldrullen øger komforten og trivslen hos 

dine søer. 

MATERIALER
• AAG staldrulle er produceret i slidstærkt 

naturgummi.
• Udformet med en microribbund og 

hammertop. 

Dimension:
• 20000x2000x17 mm. 
• 1650x1100x17 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL 
DRÆGTIGHEDSSTALDE
AAG måtter til drægtige søer
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AAG VELFÆRDSMÅTTER TIL KLIMASTIER
• Velfærdsmåtter til klimastier øger 

smågrisenes egen opvarmning i hulerne.
• AAG velfærdsmåtte sikrer et bedre miljø og 

velfærd for grisene. 
• AAG staldrulle er DLG-testet. 

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men det 

er også muligt at bestille en velfærdsmåtte 
til klimastier i bestemte mål. 

ANVENDELSE
• AAG 17 mm. staldrulle anvendes i 

klimastier, således smågrisene holder 
varmen. 

• Staldrullen øger komforten og sikrer et 
forebyggende, aflastende og isolerende 
underlag, som også er skridsikkert og let at 
rengøre.

MATERIALER
• AAG staldrulle er produceret i slidstærkt 

naturgummi. 
• Udformet med en microribbund og 

hammertop. 
• Uden indlæg. 

Dimension:  
Rullen fås som enkelte måtter eller i hele ruller 
af 30 meter og i bredderne: 
• 1800 mm.
• 2000 mm. 
• 2500 mm.
• 3000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL KLIMASTIER
AAG velfærdsmåtter til klimastier
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AAG 
 
løsninger til kvæg

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes 
adfærd eller mekanisk slid. 
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AAG COMFORT SENGEBÅS
• AAG comfort sengebås madras med ekstra 

komfort der øger liggetiden, trivslen og 
komforten i stalden. 

• AAG comfort sengebås er DLG-testet. 
• AAG comfort sengebås med 40 mm. latex 

skum imødekommer kravene til økologer 
på min. 50 mm. tykt leje. 

BEARBEJDNING
• AAG kan levere comfort madrasser på 

kundespecifikke længdemål. 
• Madrassen er nem at montere. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
• AAG comfort sengebås anvendes til at 

skabe bedre leveforhold til dine kvæg. 

MATERIALE
• Topdugen er produceret i slidstærkt 

naturgummi, med nylon indlæg for øget 
slidstyrke og holdbarhed. 

• Blød latex skum lægges under topdugen. 

Dimension:
• 10 mm. topdug. 
• Ca. 100 mm. forkant og 200 mm. bagkant 

med en hældning på 3 mm. 
• 1850 mm. i bredden.

Latex skum:
• 28 mm. 
• 40 mm. 

LØSNINGER TIL SENGEBÅSE
AAG comfort sengebås 
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AAG MADRAS TIL  DRÆGTIGE KVIER
• AAG tilbyder sengebås løsninger til 

drægtige kvier. 
• AAG sengebås er med ekstra komfort, der 

øger liggetiden, trivslen og komforten i 
stalden. 

BEARBEJDNING
• AAG kan levere madrassen på 

kundespecifikke længdemål og breddemål. 
• Madrassen er nem at montere. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• AAG madras til drægtige kvier anvendes til 

at skabe bedre leveforhold. 

MATERIALE
• AAG madras til drægtige kvier er produceret 

i slidstærkt naturgummi. 
• Madrassen er fremstillet med en 

hammertop overflade og bund med 
dupper. 

• Indeholder nylonindlæg for øget sikkerhed 
og holdbarhed. 

Dimension: 
Madrassen har en standardlængde på 30 meter 
og yderligere mål på:
• 20 mm. tyk madras inkl. 10 mm. dupper på 

bagsiden.
• 150 mm. massiv bagkant.
• 1800 mm. i bredden. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL SENGEBÅSE
AAG madras til drægtige kvier



AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world side 14

AAG STALDRULLER I LØBENDE METER
• AAG staldrullen sikrer et forebyggende, 

aflastende og isolerende underlag, som 
samtidig er skridsikkert for dine kvæg.

• Staldrullen er DLG testet. 

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men det 

er også muligt at bestille en staldrulle til fx. 
skrabegulve på bestemte mål. 

 
ANVENDELSE 
• AAG 17 mm. staldrulle med indlæg 

anvendes til at give ekstra komfort og 
aflastning samt sikrer et bedre miljø 
for dyrene. Udover dette er den nem at 
rengøre. 

• Staldrullen kan anvendes i henholdsvis 
en malkestald, opsamlingspladser, 
gangarealer og trailerbunde. 

MATERIALER
• AAG 17 mm. staldrulle er produceret 

i slidstærkt naturgummi og med en 
hammertop og microribbund.

• Staldrullen er fremstillet med nylonindlæg 
for øget slidstyrke og holdbarhed. 

Dimension: 
Staldrullen har en standardlængde på 30 meter,  
en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne: 
• 2000 mm.
• 2500 mm.
• 3000 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL 
SKRABEGULVE
AAG staldruller i løbende meter 
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AAG KOMFORTLØSNING MED LATEX
• AAG staldrulle med latex skum til ekstra 

beskyttelse for dine kalve sikrer et 
aflastende og isolerende underlag, som er 
skridsikkert. 

BEARBEJDNING
• AAG kælvingsboks leveres på 

kundespecifikke mål. 
 
ANVENDELSE
• AAG staldrulle med latex skum benyttes til 

at øge sikkerheden og trygheden for dine 
kalve. 

• Nem at rengøre.

MATERIALER
• Topdug er produceret i slidstærkt 

naturgummi, med nylon indlæg for øget 
slidstyrke og holdbarhed. 

• Blød latex skum lægges under topdugen. 

Dimension:
Topdug er 12 mm. tyk 
• Fås op til 4 meters bredde.

Latex skum:
• 28 mm. 

LØSNINGER TIL 
KÆLVINGSBOKSE
AAG komfortløsning med latex
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AAG MÅTTER TIL STORE AREALER
• Til opsamlingspladser og ventearealer 

anvendes AAGs puzzlemåtter. 
• Puzzlemåtterne er den effektive og hurtige 

måde at lave en skridsikker og holdbar 
løsning.

BEARBEJDNING
• Puzzlemåtterne er installeret som et 

puslespil og kan leveres i forskellige 
størrelser og dimensioner. 

• Måtterne kan boltes fast til underlaget på 
arealer, hvor der er kraftig belastning. 

• Uanset om du skal bruge små eller store 
mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Puzzlemåtter anvendes til at aflaste dine 

kvæg. 
• Puzzlemåtterne anvendes i 

opsamlingspladser, ventearealer og ved 
løsdrift. 

• Måtterne er nemme at rengøre. 

MATERIALER 
• Puzzlemåtterne er udformet med en 

hammertop og microribbund samt 
produceret i naturgummi. 

Dimension:  
Puzzlemåtterne fås med en tykkelse på 17 mm. 
og i følgende størrelser: 
• 1740x1160 mm. 
• 1000x1000 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL 
OPSAMLINGSPLADSER
AAG måtter til store arealer
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AAG KOMFORT MÅTTER
• AAG 32 mm. komfort måtte har fokus på 

høj komfort og er produceret med en 
skridsikker profilering.

 
BEARBEJDNING
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Måtten anvendes til bindestald og løsdrift 

hvor der er brug for høj komfort. 
• Måtten er rengøringsvenlig. 

MATERIALER
• Staldmåtten er udformet i skum med en 

slidstærk overflade i naturgummi. 

Dimension: 
Staldmåtten fås med en tykkelse på 32 mm. og 
i målene: 
• 1900x1200 mm.

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL BINDESTALD
AAG komfort måtter 
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AAG 
 
løsninger til hest

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes 
adfærd eller mekanisk slid. 
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AAG PUZZLEMÅTTER
• AAG puzzlemåtte er en sikker og simpel 

måtteløsning til hestebokse. Med det enkle 
samlesystem i puslespil lægges måtterne 
hurtigt og effektivt.

• Måtterne gør, at mængden af strøelse kan 
mindskes. 

BEARBEJDNING
• AAG kan levere puzzlemåtterne i forskellige 

størrelser og dimensioner. 
• Måtterne kan boltres fast til underlaget på 

arealer, hvor der er kraftig belastning. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Puzzlemåtterne anvendes til at aflaste dine 

heste. Udover dette er måtterne skridsikre, 
holdbare og lette at rengøre. 

• Måtterne kan anvendes i hestebokse, 
vandspiltov, opsadling/strilepladser, 
gangarealer og løsdrift. 

MATERIALER
• Puzzlemåtterne er udformet med en 

hammertop og microribbund samt 
produceret i naturgummi. 

Dimension:  
Puzzlemåtten fås med en tykkelse på 17 mm. 
og i følgende længde og bredde mål: 
• 1000x1000 mm. 
• 1740x1160 mm. 
• 1187x800 mm. 
• 1187x1187 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL HESTEBOKSE
AAG puzzlemåtter 
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AAG SPARKEPLADER
• AAG sparkeplade er en let, økonomisk og 

lyddæmpende løsning, som sikrer hesten 
høj komfort.

BEARBEJDNING
• Sparkepladen leveres på standard mål eller 

kundespecifikke mål. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Sparkepladerne anvendes til at beskytte 

din hest og undgå benskader samt løse 
bagsko. 

• Pladerne anvendes til bagvægge i 
hestebokse, trailere, horsewalkere, 
opsadlingspladser mm.  

MATERIALER
• Sparkepladen er udformet med en 

microribbund og skridsikker overflade.

Dimension:  
Sparkepladen fås med en tykkelse på 10 mm. 
og i målene:
• 2000x1000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL HESTEBOKSE
AAG sparkeplader 
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AAG STALDRULLER
• AAG 17 mm. staldrulle er en komplet 

løsning til hestebokse i ét stykke. 
• Staldrullen er DLG-testet.

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men det 

er også muligt at bestille en staldrulle til 
hestebokse i bestemte mål. 

ANVENDELSE 
• Staldrullen er et forebyggende, aflastende, 

isolerende og skridsikkert underlag, som 
forbedrer levevilkårene for din hest og er 
derudover nem at rengøre. 

MATERIALER
• Staldrullen er produceret i slidstærkt 

naturgummi. 
• Rullen fås både med og uden indlæg. 

Dimension: 
Staldrullen har en standardlængde på 30 meter,  
en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne: 
• 1800 mm. 
• 2000 mm.
• 2500 mm.
• 3000 mm. 

OBS:
• Det er muligt at bestille ruller på op til 50 

meter i længden og 4,5 meter i bredden. 

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL HESTEBOKSE
AAG staldruller
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AAG STALDRULLER
• AAG 17 mm. staldrulle er en komplet 

løsning til staldgange og større arealer i 
hele stykker. 

• Staldrullen er DLG-testet.

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men det 

er også muligt at bestille en staldrulle til 
staldgange i bestemte mål. 

ANVENDELSE 
• Staldrullen er et forebyggende, aflastende, 

isolerende og skridsikkert underlag, som 
forbedrer levevilkårende for din hest og er 
derudover nem at rengøre. 

MATERIALER
• Staldrullen er produceret i slidstærkt 

naturgummi. 
• Rullen fås både med og uden indlæg. 

Dimension: 
Staldrullen har en standardlængde på 30 meter,  
en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne: 
• 1800 mm. 
• 2000 mm.
• 2500 mm.
• 3000 mm. 

OBS:
• Det er muligt at bestille ruller på op til 50 

meter i længden og 4,5 meter i bredden.  
• Staldrullen fås også som 10 mm. tyk. 

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL STALDGANGE
AAG staldruller
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AAG STALDFLISER
• AAGs staldfliser er kvadratiske og elastiske 

med et unikt og flot design. 

BEARBEJDNING
• AAGs staldfliser er nemme at montere på 

allerede eksisterende fast underlag.
• Fliserne monteres med samlestykker.
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Staldfliserne anvendes til staldgange og 

belastede områder, da fliserne er holdbare, 
slidstærke og skridsikre.

• Staldfliserne kan anvendes til bl.a. 
staldgange, striglepladser eller større 
fællesarealer. 

MATERIALER
• Staldfliserne er produceret i naturgummi.
• Staldfliserne er lavet i gummigranulat og 

kan fås i farverne rødbrun, sort antracit og 
grøn. 

Dimension: 
• 500x500x40 mm. 

LØSNINGER TIL STALDGANGE
AAG staldfliser
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AAG PUZZLEMÅTTER
• AAG puzzlemåtte er en sikker og 

simpel måtteløsning til opsadlings- og 
strilepladser. Med det enkelte samlesystem 
i puslespil lægges måtterne hurtigt og 
effektivt.

• Måtterne gør, at mængden af strøelse kan 
mindskes. 

BEARBEJDNING
• AAG kan levere puzzlemåtterne i forskellige 

størrelser og dimensioner. 
• Måtterne kan boltres fast til underlaget på 

arealer, hvor der er kraftig belastning. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Puzzlemåtterne anvendes til at aflaste dine 

heste. Udover dette er måtterne skridsikre, 
holdbare og lette at rengøre. 

• Måtterne kan anvendes i hestebokse, 
vandspiltov, opsadling/strilepladser, 
gangarealer og løsdrift. 

MATERIALER
• Puzzlemåtterne er udformet med en 

hammertop og microribbund samt 
produceret i naturgummi. 

Dimension:  
Puzzlemåtten fås med en tykkelse på 17 mm. 
og i følgende længde og bredde mål: 
• 1000x1000 mm. 
• 1740x1160 mm. 
• 1187x800 mm. 
• 1187x1187 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL 
OPSADLINGSPLADSER
AAG puzzlemåtter
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AAG STALDRULLER
• AAG 17 mm. staldrulle er en komplet 

løsning til opsadlings- og strilepladser i ét 
stykke. 

• Staldrullen er DLG-testet.

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men det 

er også muligt at bestille en staldrulle til 
opsadlingspladser i bestemte mål. 

ANVENDELSE 
• Staldrullen er et forebyggende, aflastende, 

isolerende og skridsikkert underlag, som 
forbedrer levevilkårene for din hest og er 
derudover nem at rengøre. 

MATERIALER
• Staldrullen er produceret i slidstærkt 

naturgummi. 
• Rullen fås både med og uden indlæg. 

Dimension: 
Staldrullen har en standardlængde på 30 meter,  
en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne: 
• 1800 mm. 
• 2000 mm.
• 2500 mm.
• 3000 mm. 

OBS:
• Det er muligt at bestille ruller på op til 50 

meter i længden og 4,5 meter i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.  

LØSNINGER TIL 
OPSADLINGSPLADSER
AAG staldruller
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AAG STALDFLISER
• AAGs staldfliser er en flot løsning til 

horsewalker med et unikt design/udseende 
og en konsekvent homogen overflade.

BEARBEJDNING
• Dobbelt-T stenene er nemme at installere 

og montere på et fast underlag. 
• 1 m2 = 36 stk. staldfliser. 
• Staldfliserne fås også som en sammensat 

plade med dobbelt-T struktur. Denne består 
af 8 sammensatte sten. 

• 4 plader = 1 m2. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Staldfliserne sørger for god komfort og har 

høj holdbarhed og slidstyrke. 
• Fliserne ligges i forbandt. 
• Anvendes til både staldarealer, 

udendørsarealer og horsewalker. 

MATERIALER
• Fliserne er udformet i naturgummi. 
• Staldfliser er udformet i gennemtrængelig 

gummigranulat og fås i farverne rødbrun, 
sort antracit og grøn. 

Dimension: 
• 200x160x23 mm.  
• 200x160x43 mm.

LØSNINGER TIL 
HORSEWALKER
AAG staldfliser
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AAG RAMPEMÅTTER
• AAGs rampemåtte er med til at beskytte din 

hest og er derudover slidstærk, skridsikker 
og stødabsorberende. 

BEARBEJDNING
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Rampemåtter benyttes til tailerer og 

transportere.
• Rampemåtterne kan bruges på alle former 

for ramper. 
• Rampemåtterne anvendes primært til 

heste, kvæg- og dyretransport. 

MATERIALER
• Rampemåtterne er fremstillet i højkvalitets 

naturgummi. 
• Måtterne leveres med et slidstærkt indlæg. 

Dimension:  
Måtterne fås i tre forskellige dimensioner small, 
large og XL:  
• 1750x1550 mm. 
• 2400x1200 mm. 
• 2400x2400 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL TRAILERE OG 
RAMPER
AAG rampemåtter 
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AAG 10 MM STALDRULLE
• 10 mm. staldrullen sikrer dine heste 

under transporten med skridsikre og 
lyddæmpende måtter. 

• Staldrullen er en let og økonomisk løsning, 
som sikrer hestene høj komfort. 

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men det 

er også muligt at bestille ruller til trailere og 
ramper i bestemte mål. 

ANVENDELSE 
• Staldrullen anvendes til at skabe et sikkert 

miljø for dine heste under fx. transport. 
• Staldrullen kan anvendes i vandspiltov, 

solarium, opsadling/strilepladser, 
staldgange og gangarealer, sparkeplader 
samt i trailerbunde. 

• Rullen er nem at rengøre. 

MATERIALER
• Staldrullen er produceret i slidstærkt 

naturgummi. 
• Rullen fås både med og uden indlæg. 

Indlægget sikrer ekstra slidstyrke.  
• Rullen fås med enten en flad bund, som er 

velegnet til fuldlimning eller med microrib 
bund. 

Dimension: 
Staldrullen har en standardlængde på 30 meter,  
en tykkelse på 10 mm. og fås i bredderne: 
• 1800 mm.
• 2000 mm. 
• 2500 mm. 

 

LØSNINGER TIL TRAILERE OG 
RAMPER
AAG 10 mm staldrulle
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AAG GENNEMTRÆNGELIG STALDFLISE
• AAGs staldfliser er kvadratiske og elastiske 

med et unikt og flot design. 

BEARBEJDNING
• AAGs staldfliser er nemme at montere på 

allerede eksisterende fast underlag.
• Fliserne monteres med samlestykker.
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Staldfliserne anvendes til staldgange og 

belastede områder, da fliserne er holdbare, 
slidstærke og skridsikre.

• Denne type staldflise kan anvendes på 
stærkt belastede og våde områder som fx. 
vandspiltov, striglepladser, gangarealer 
m.v. 

• Fås som en 100% vandgennemtrængelig 
flise. Vand og urin løber gennem flisen og 
kan afledes mod afløb eller unidræn.  
 
OBS:

• Ved rengøring kan lettere maskineri 
anvendes, så længe underlaget er fladt og 
af beton. 

• Fliserne SKAL ligge på et lige niveau. 

MATERIALER
• Fliserne er produceret i naturgummi. 
• Staldfliserne er lavet i gummigranulat og 

kan fås i farverne rødbrun, sort antracit og 
grøn. 

Dimension: 
• 500x500x40 mm. 

LØSNINGER TIL 
VANDSPILTOV
AAG gennemtrængelig staldflise
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LØSNINGER TIL 
VANDSPILTOV
AAG staldrulle

AAG STALDRULLE
• AAG 17 mm. staldrulle er en komplet 

løsning til vandspiltov i ét stykke.
• Staldrullen er DLG-testet.

BEARBEJDNING
• AAG leverer både hele staldruller, men det 

er også muligt at bestille en rulle i bestemte 
mål. 

ANVENDELSE 
• Staldrullen anvendes som et forebyggende, 

aflastende, isolerende og skridsikkert 
underlag, som forbedrer levevilkårene 
for din hest og  sikrer, at din hest står fast 
under vaskning og rengøring. 

MATERIALER
• Staldrullen er produceret i slidstærkt 

naturgummi. 
• Rullen fås både med og uden indlæg. 

Dimension: 
Staldrullen har en standardlængde på 30 meter,  
en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne: 
• 1800 mm. 
• 2000 mm.
• 2500 mm.
• 3000 mm. 

OBS:
• Det er muligt at bestille ruller på op til 50 

meter i længden og 4,5 meter i bredden.  

Dag til dag levering på lagervarer.
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AAG 
 
løsninger på tværs
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AAG ARMERINGSPLADER
• Armeringsplader er en holdbar og slidstærk 

løsning som sammensættes med et 
kliksystem. 

BEARBEJDNING
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE 
• Uanset om pladerne placeres på græs, 

sand, grus eller direkte på mudrede 
overflader, er du altid sikret et stabilt og 
modstandsdygtigt underlag. 

• Ved landbrug ses løsningen ofte ved 
udendørsarealer, gangarealer, paddocks, 
løsdrift og på folde. 

MATERIALER OG TYPER
• Armeringspladerne er fremstillet i plast. 

Dimension: 
Armeringspladerne findes i tre forskellige 
dimensioner, der hver kan klare store 
belastninger. 
Mørkegrå: 
• 500x500x40 mm. Tåler belastning >250 t/

m2. 
 
Lysegrå: 
• 500x500x54 mm. Tåler belastning på 60 

tons pr. plastplade. 
• 500x500x51 mm. Tåler belastning op til 10 

tons pr. plastplade. 
 
Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL LØSDRIFT
AAG armeringsplader
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AAG PVC GARDINER
• PVC gardinerne er et yderst enkelt system, 

som er hurtigt at montere. 
• Standard gardinerne kan klare en temperatur 

ned til -10 grader. 
• Gardinerne fås også i polar (kuldebestandig) 

udgave, som kan klare ned til -40 grader. 

BEARBEJDNING 
• PVC gardinerne kan leveres som et komplet 

sæt på kundespecifikke mål. 
• PVC ruller,  skinner og beslag kan desuden 

leveres som løsdele. 

ANVENDELSE 
• Gardinerne anvendes til effektiv beskyttelse 

mod træk, støv, varme, kulde og støj. 
• Gardinerne sikrer uhindret 

transportgennemgang. 
• PVC gardinerne anvendes til bl.a. 

staldindgange, grisehytter, overdækning i 
klimastier og smågrisehuler. 

MATERIALER OG TYPER
• Gardinerne leveres med skinne og beslag i 

rustfrit stål. 
• Fås i farven transparent/blålig. 

Dimension:  
Begge gardiner fås på 50 meters ruller.  
PVC standard gardiner fås i forskellige bredder: 
• 200x2 mm. 
• 300x3 mm. 
• 400x4 mm.   

Polar bændel:
• 200x2 mm. 

Dag til dag levering på lagervarer. 

LØSNINGER TIL 
IND- OG UDGANGE
AAG PVC gardiner
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NOTER
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NOTER
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en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning

A.A.G. Aalborg Gummivarefabrik A/S
Sundsholmen 3
9400 Nørresundby DK
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mail  info@aag.world
web  aag.world
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