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Byggnadslösningar
Mjölkkor  

Mjölkkostall, kalvstall, och kompostbäddsystem.
Håll din besättning frisk, nöjd och presterande över tid. Ljuset och ventilationen i dessa stallar skapar en naturlig 
miljö för nötkreatur, vilket resulterar i förbättrad kokomfort och därav också potentiellt ökad mjölkproduktion. Våra 
byggsystem passar med diverse foderlösningar, robotsystem och andra byggtekniska detaljer så som tak, ventilation 
och gardiner, samt dörrar i olika stilar och storlekar.
När du köper en byggnad från Britespan får du automatiskt tillgång till ett nätverk av kunniga inom branschen. Våra 
återförsäljare har erfarenhet av att hjälpa till och finns tillgängliga genom hela processen, från planering till färdigt 
stall.

“Med det naturliga ljuset och den goda ventilationen som Britespanbyggnaden har kommer också fördelar i 
form av ökad kokomfort. Detta resulterar i hälsosammare djur som potentiellt kan producera mer mjölk, 
vilket resulterar i vinst för dig som lantbrukare.”



Atlas-serien
7,3-32,9 m bred 

Genesis-serien 
24,4-61 m bred

Easy Access-serien 
11,6-20,4 m bred

Epic-serien 
24,4-36,6 m bred

Rigid Beam-serien 
Upp till 91 m bred

Apex-serien 
16,2-30,5 m bred

Fördelar med Britespan 

Skräddarsy din byggnadLagning & byte av delar 
Det yttre höljet kräver millimeterpassning och korrekt
teknik vid montering. Våra byggteam har erfarenhet av
processen och arbetar efter originalritningar för att din
byggnad skall matcha vår standard. Vi finns tillgängliga
med lokala återförsäljare och kunniga inom branschen
runt om i Sverige.
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Tak, höjder och lutningar
går att specialbeställa

Byggstilar

Naturligt ljus & Ventilation
Med naturligt ljus och god 
ventilation är en 
Britespanbyggnad en bra och 
trevlig miljö.

Snabbhet i bygget
Britespans byggnader monteras 
snabbare än vanliga byggnader då 
de är förkonstruerade och baseras
på moduler.

Öppen interiör
Tack vare den öppna interiören 
maximeras det användbara 
lagringsutrymmet och det blir 
enklare att manövrera runt tung 
utrustning och fordon i lokalen. 

Korrosionstålig
Britespans konstruktion är 
värmebehandlad efter 
tillverkning för att förhindra 
rost, vilket ger den livslång 
korrosionsbeständighet.

Konstruerade lösningar
Britespans stommar är 
individuellt konstruerade för 
att möta byggtekniska krav 
samt väderförhållanden.

Lokal support
När du köper en 
Britespanbyggnad
får du tillgång till support från
våra lokala experter.
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