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Ridhus av Träullit



Ridhus med bättre 
klimat och akustik

Kraven på ett ridhus är många. Det ska tåla en tuff

miljö, men också ha en god akustik och ett bra inom-

husklimat. Allt detta uppfyller Träullit Ridhus som 

har en takkonstruktion med bärande element av 

träullscement och kompletterande värmeisolering.

Nu erbjuder vi dessutom en helhetslösning och 

hjälper dig hela vägen till ett färdigt ridhus.

Varför är Träullit så bra?

Träullit består av två av världens äldsta byggmaterial, trä

och cement, förenade som cementbunden träull. Kombi-

nationen är lika enkel som genial. Tack vare träullens 

luftiga struktur får man en produkt med god värmeisole-

ring och ljudabsorbtion. Cementen fungerar som binde-

medel och ger dessutom styrka, fuktbeständighet och

brandskydd. Detta gör Träullit mycket lämplig som bärande

byggelement i ridhus.

Stark konstruktion

Takkonstruktionen är både stark och naturligt estetisk.

Takelementet bär på en sekundärstomme av limträbalkar

och behöver ingen inklädnad. Det gör att ridhuset får

större volym och luftigare karaktär.



Vi hjälper dig hela vägen 

– från projektering till färdigt ridhus

Träullit Ridhus är en helhetslösning. Det betyder att vi hjälper

dig hela vägen – från projektering, planering och kalkyl till

samråd med kommun och klubbar, upphandling och leve-

rans. Träullit Ridhus är ritat av arkitekt JanEric Forell och

kan uppföras i olika storlekar.

Renovera med Träullit träullskivor

Träullsskivor är inte bara ett alternativ vid nyproduktion,

utan passar lika bra när du vill förbättra ljudabsorptionen,

värmeisolera eller ta hand om eventuell kondens i en

befintlig hall, av t.ex. plåt. Träullit träullsskivor har lika

goda egenskaper som Träullit takelement, förutom att tak-

elementen ger en ännu större värmetröghet. Skivorna kan

monteras på både på vägg och tak – och både på underlag

av trä och stål

Många fördelar

Träullit är en klassisk svensk produkt och består av träull

från gran, cement och rent vatten. Den innehåller inga 

syntetiska tillsatser och har en rad viktiga egenskaper.

Klimatreglerande. Träullit har en öppen struktur och är

extremt bra på att reglera rumsluftens relativa fuktighet,

vilket ger ett behagligt inomhusklimat.

Energibesparande. Träullit ger mindre svängningar i rums-

temperaturen. Värmen från människor, hästar och belysning

lagras i taket under dagen och på natten kommer denna

energi tillbaka. Resultatet är lägre uppvärmningskostnader.

Ljudabsorberande. Träullit har en mycket god ljudabsorp-

tion och ger ridhuset en god akustisk miljö. Efterklangs-

tiden är max 3 sekunder (korrugerad plåt 4–7 sekunder).

Fuktbeständig. Träullit angrips inte av röta eller mögel.

Dessutom kan materialet ta upp luftfuktighet utan att det

uppstår kondensdropp.

Diffusionsöppen. Träullit innehåller inga slutna celler och

har därför höga fuktdiffusions- och luftgenomsläpplighetstal.

Brandskyddande. Träullit är typgodkänd som tändskydd-

ande beklädnad med ytskikt klass 1.

Ridhus och stallar, skisser JanEric Forell Arkitektkontor AB



Träullit Takelement Up-värden

(med tätskikt av 2 lag papp) W/m2K

Träullit Takelement kompletterad med isoleringar 

i tjocklek enligt nedan.

Träullit Sandwich Cellplast W/m2K

70 mm - 0,305

70 mm 50 mm 0,226

70 mm 90 mm 0,189

492,0mm 07-

342,0mm 001-

291,0mm 051-

Ljudabsorption

Mätningarna är gjorda vid Statens Provningsanstalt, 

(metod ISO/R 354). Se diagrammet ovan.

Vägd absorptionsfaktor: αw=0,8

Absorptionsklass: B

Träullit Takelement med Träullit Sandwich.

Vägd absorptionsfaktor: αw=0,9

Absorptionsklass: A

Träullit Takelement med 120 mm Paroc 337-00.

Efterklangstid

Hallar med korrugerad plåt har efterklangstid 4-7 sek.

Motsvarande hall med Träullit Takelement får max 3 sek

efterklangstid.

Träullskivor

Träullskivor är ett byggmaterial som förenar trä och cement.

Trä, som ger en livfull och öppen yta. Cement, som ger styrka

och brandskydd.

Brandsäkerhet, värmemotstånd och bärförmåga

Typgodkänd av SITAC. TG-bevis nr 3173/79:

• Brandteknisk klass REI 30/REI 60

• Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1

• Värmemotstånd R=1,80 (m2xK)/W

• Gångbart

• Normal snölast, specialelement vid snöfickor etc.

Format Träullit Takelement 

Tjocklek Bredd Längd

150 mm 600 mm 2390 mm

Vikt Träullit Takelement

Trävit 54 kg/m2

Cementgrå 58kg/m2

Färg

Omålade naturfärger:

100 Cementgrå 4204-Y*

200 Trävit 4005-Y20R*

*Hur färgen uppfattas vid ytan enl. närmaste NCS-färgprov.

Projekteringshjälpmedel

Det finns typritningar i tryckt version. Ritningarna 

finns också tillgängliga på vår hemsida: www.traullit.se
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Träullit AB
Fabriksgatan 2, Box 20 
570 60 Österbymo 
Tel 0381-601 14 

www.traullit.se


