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Välj det säkra & miljövänliga a-staketet 
 
a-staketet med sina egenskaper uppfyller Jordbruksverkets föreskrifter för häststaket. 
Visste du att enligt djurskyddslagen bör elstängsel utformas så att materialet brister om en häst fastnar. 
Våra slanor har låssprintar i plast som släpper och det är enkelt att sätta ihop igen om olyckan är framme. 
Statistiskt sätt sker många olyckor i hagen. Större delen av dessa är att hästarna fastnar i staketen. 
Näst efter kommer pålning/spetsning på t.ex. spik, spännare eller knäckta trä- stål stolpar/slanor. 
Dessa olyckor undviks med a-staketet! 
 
Våra produkter är tillverkade i polyeten som är det säkraste & miljövänligaste materialet för ditt häststaket. 
Efter 29 år med denna produkt på marknaden lämnar vi nu 10 års material garanti som en säkerhet och 
trygghet för dig som kund. 
Under alla dessa år har konkurrenter kommit och gått och endast a-staketet bestått! 
 
Vi är idag marknadsledande i Europa och USA på dessa produkter. 
 
a-staketet började tillverkas i Sverige 1986. 1997 flyttade vi tillverkningen till egen fabrik i Tyskland. 
Anledningen till etableringen i Tyskland var i första hand tillgången på råvara, i form av återvunnet material, 
då återvinningen i Sverige inte hade kommit igång. År 2000 flyttade vi hem tillverkningen till Sverige igen till 
Halmstad, detta efter att först byggt upp goda leverantörs kontakter med stor kapacitet för att trygga kvalitén 
på vår expanderande försäljning. 2010 investerade vi i egna lokaler och finns nu etablerade i Knäred. 
 
Sedan 1986 har vi tillverkat, sålt och monterat staket av polyetenplast. Beträffande stolpar och slanor har vi 
hela tiden använt samma dimensioner. På övriga detaljer som elsystemet i staketet, sammansättnings 
detaljer, montageutrustning och montageteknik etc. har kontinuerlig utveckling skett och efter dessa år har 
vi en stor erfarenhet som vi delger våra kunder på bästa sätt. 
 
Den största skillnaden idag är att vi skarvar med säkerhets sprint som gör att slanan släpper om olyckan 
är framme. Den låter även slanan röra sig bättre så att staketet håller sig rakare även efter många år. 
 
Vi tillverkar och säljer även dressyrstaket, galoppstaket, Islandsstaket samt markeringsstolpar till travbanor 
mm. 

 
Våra generalagenter: 
Belgien Marc Roelofs +31 653 396 376 info@marcroelofs.nl 
Danmark Travdiscount I/S +45 98286244  travdiscount@email.dk  

England Equisafe UK +44 7473021977   equisafeuk@gmail.com 

Finland Horseman Finlandia OY +358 63470363  info@horsemanfinlandia.fi 
Finland Hankkija Maatalous OY +358 400226531  heikki.kankainen@agrimarket.fi 
Frankrike W.H.S. Saddlers Int. +33 476801884  lin.pradelles@wanadoo.fr 
Frankrike Alliance Pastoral Services +33 549833082  ap@alliancepastorale.fr 
Holland Marc Roelofs +31 653 396 376  info@marcroelofs.nl  
Italien Royal Horses S.R.L. +39 3356270727  rune.holmen@email.it 
Norge Equisafe Norge AS        ´+47 9523 6714  post@equisafe.no 
Polen Equisafe Polska +48 880721403  equisafepl@gmail.com   
Schweiz Dirim AG +41 714242484  info@dirim.ch 
Spanien Sport Trot +34 6555238431  sport_trot@hotmail.com 
Tyskland Stephanshof GmbH +49 583125260  info@stephanshof.de 

USA Equisafe LLC +1 5615687576  info@equisafeus.com 

Österrike Equi Safe O.E.G. +43 6764811777  heigl@equisafe.at 
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