
Alulette springmaterialer
Vedligeholdelsesfrie springmaterialer som gør det let for dig og sikkert for din hest.
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Alulette udvikler og producerer springmaterialer til 
ridebanespringning, der lever op til vores skrappe 
krav om kvalitet og en god pris. Alulette Spring er 

fremstillet af aluminium et dejligt let og vedligeholds-
frit materiale.

Vi producerer og sælger også en lang række af for-
hindringer og cavaletti bloks i plast samt mange an-
dre produkter inden for hestebranchen. 

Se hele vores store sortiment online

www.alulette.dk



BLØDE BOMME
Beskrivelse:  
Fleksibel, smidig, let, sikkert og meget let at anvende 
til træning og terræntræning.

Hvis hesten træder på bommen sker der ikke noget 
med hverken hest eller bom. Mindsker risiko for skader 
betydeligt.

Lette at flytte. Fremstillet i kraftigt lastvogns presen-
ning dug. Svejset og lukket i enderne, således at de er 
vandtætte. 

Str. 10x10x300cm.

Farver: rød, blå, hvid, gul, pink
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CAVALETTI BLOKS 
Beskrivelse: 
Stabelbar plast cavaletti i høj kvalitet. Fremstillet i 
en meget kraftig og stærk polyester blanding. Måler 
60x38x23cm og vejer 3kg. Ligger solidt. Har 2 bære-
håndtag for let håndtering. Ingen skarpe hjørner og 
ingen bomme sidder fast, hvis ulykken skulle ske. Kan 
også anvendes som fyld i spring, hjørnemarkering etc. 
Kun fantasien sætter grænser. 
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Str.  60x38x23cm

Farver: rød, blå, hvid, sort



ALU SPRINGSTØTTE 
Beskrivelse: 
Gennem mange års udvikling og optimering af Alulette spring-
støtter og vinger i aluminium, har vi fundet frem til en prisbevidst 
og robust støtte og vinge.Nøglehuller er integreret i støtten.  
Støtterne leveres enten ubehandlet eller lakeret i ridse- og slag-
fast facade polyester pulverlak.
Flag kan tilkøbes til montering i toppen.
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Str. 3x70x70x1700 cm
Farver: Alu, rød, blå, hvid, sort, grøn

Siden 1994

Hvorfor vælge en Alu støtte fra Alulette!

• Utrolig lav vægt: kun 5 kg for støtten.
• Utrolig stærke.
• Fuldsvejste.
• Lavet af søvandsbestandigt aluminium.
• Kræver ingen vedligeholdigelse.
• Malingen ikke skaller af ved slag, da de er 

forbehandlet.



ALU VINGE
Beskrivelse: 
Ny meget konkurrencedygtig vinge i aluminium.
Let og vedligeholdsfri, men samtidig utrolig stærk pga. 
føddernes konstruktion og da de er fuldsvejst. Fødder er 
afsluttet med den specielle afrundede ”Alulette sikker-
hedsprop” der ikke kan falde ud. Toppen af vingen er også 
afsluttet med plastprop, med mulighed for tilkøb af flag.
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Stolpe: 3x70x70cm
Ben: 3x50x50cm

Farver: Hvid, blå, gul, sort, rød



VANDGRAV PVC
Beskrivelse: 
Kvalitets vandgrav i luxusudførelse. Kraftig PVC med 
bløde kanter og hvid for- og bagkants markering. 
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Farver: blå, sort

Standard størrelser:
70x250cm
100x300cm
140x300cm
160x350cm
300x400cm
ø100cm

Andre mål og former kan fremstilles efter ønske.



VANDGRAV GUMMI
Beskrivelse: 
Yderst konkurrence dygtig gummivandgrav, fremstillet med fokus på høj sikker-
hed. Fremstillet af armeret 6mm gummi med 80mm gummi bølgeprofil i kanten 
på de 3 sider og blød skumkile 30x100mm på den 4. side. 

Husk evt. at bestille hvidt markeringskit til vandgraven

Størrelser:  
Spring bredde/dybde 1, 2, 2,5, eller 3,0m og opspringsbredde på 3, 4 eller 5m.
Produceres også i individuelle mål.

L=afstand fra forkant og til landingsprofil(Springbredden)
B=afstand fra den ene kortside til den anden kortside(Opspringets bredde)

Farver: sort

6

Kraftig bølgekant Blød skumkile på landingssiden
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Følg os på Facebook

www.alulette.dk


