Oog voor kwaliteit
en klasse
Corton stalinrichting voor paarden is meer dan 40 jaar een begrip, zowel in Nederland als ver daarbuiten. Corton
kiest in beginsel voor kwaliteit en besteedt zorg aan de keuze van materialen en afwerking van haar producten.
We stemmen voortdurend de eisen waaraan onze producten moeten voldoen af op de praktijk, vooral waar het
duurzaamheid en veiligheid betreft.
Corton heeft diverse technieken ontwikkeld om het huisvesten van paarden veiliger, plezieriger en economischer
te maken, en biedt systemen die de verzorging en de training van paarden vergemakkelijken.
Deze brochure geeft u een globale indruk van het leveringsprogramma van Corton. Wij helpen u graag een goede
stalinrichting te realiseren. Neemt u eens contact met ons op om een afspraak te maken..
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Perfecte boxen, het resultaat van meer dan 40 jaar productontwikkeling.
Corton boxen zijn veilig, ijzersterk, praktisch en duurzaam. Door fabricage
in onze moderne fabriek in Kampen zijn Corton boxen bovendien redelijk in
prijs.
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Paardenboxen
Corton paardenboxen bestaan uit een demontabel systeem van losse wanden die altijd gedemonteerd
en weer opgebouwd kunnen worden. Ideaal in geval van een verhuizing, uitbreiding of herindeling van
uw stal. De boxen zijn verkrijgbaar in twee types: Standard en Professional, die vooral verschillen in de
hoogte van de wanden, de sterkte van het frame, de dikte en de afstand van de spijlen en het gebruikte
hang- en sluitwerk.
Alle Corton paardenboxen worden geleverd in een thermisch verzinkte uitvoering en zijn optioneel
leverbaar met een kleurcoating. De plankenvulling is van sterk kunststof, met hardhout en bamboe als
alternatieven.

5

standard

Aantrekkelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke box met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Door
middel van Standard voorwanden met schuifdeur, zijwanden en eventueel
achterwanden maakt u snel een of meerdere boxen in uw eigen stalruimte.
Standard boxen kunnen moeiteloos gecombineerd worden met Corton
uitmestsystemen.
De deuren hebben een automatische vergrendeling en zijn zowel van buiten af
als van binnen te bedienen.
De voorwanden kunnen ook worden geleverd met een bovendeurtje in de
schuifdeur, ronde sierkolommen, dwarsplanken, etc.
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Standard boxen met uitschuifbare zijwanden



Standard voorwand, eenvoud in kwaliteit



Stalgang met Standard boxen in een manege



Standard voorwanden tussen zijmuren met zolderopbouw



Solide paardenboxensysteem met uitschuifbare zijwanden

Paardenboxen
7

professional

Sterk, duurzaam, veilig
De sterke box van Corton met extra hoge wanden en enkele bijzondere
kenmerken. De planken worden in unieke dubbelwandige frameprofielen
gemonteerd, waardoor de wanden zeer stabiel zijn, met een minimum aan
scherpe randen en uitstekende delen. Met het oog op de veiligheid van uw
paard staan de extra dikke spijlen (met grote buigsterkte) dicht bij elkaar.
Bovendien steken de spijlen door tot in de profielen, zodat ze muurvast in het
frame zitten.
Professional voorwanden hebben een soepel lopende brede schuifdeur met
sterke bovenrail en rollenstellen. Deze schuifdeur met geleiderollen aan de
onderzijde heeft een deugdelijke automatische spijlvergrendeling. Draaideuren
zijn voorzien van verstelbare roestvaststalen draaipunten en een inbouwslot of
een parallelsluiting.
Zijwanden en achterwanden worden naar keuze voorzien van spijlen of planken
bovenin. Om voernijd tegen te gaan kan een spijlenwand deels worden gesloten
met planken. Om contact tussen paarden onderling mogelijk te maken is een
contactrooster in dichte zijwanden aan te bevelen.
Professional boxwanden zijn bovendien leverbaar in een extra sterke uitvoering
met frameprofielen van 60 mm breed, extra dikke planken, etc. en verschillende
systemen om wanden weg te draaien of uit te schuiven. De boxen kunnen ook
worden voorzien van een extra deurtje in de schuifdeur, ventilatiesleuven tussen
de planken, sierkolommen met een fraaie afwerking aan de bovenzijde, etc.
Professional wanden kunnen na het thermisch verzinken een kleurcoating in
een RAL-kleur krijgen. Desgewenst worden afzonderlijke spijlenelementen
zonder kleurcoating in de wanden gemonteerd.
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Professional
voorwanden tussen gemetselde muren



Professional boxen, op maat gemaakt voor het stalgebouw

Paardenboxen
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De stalen delen van alle Corton producten voor stalinrichting zijn thermisch verzinkt.
Dat wil zeggen dat ze in een bad met vloeibaar zink met een temperatuur van ongeveer
450 graden Celsius worden ondergedompeld en zo een complete laag krijgen. De
elementen zijn zodanig geconstrueerd dat ze zowel van buiten als van binnen worden
voorzien van een zinklaag, waardoor het staal optimaal beschermd is tegen corrosie
(roestvorming). Ook bij een extra kleurcoating worden de stalen elementen altijd
eerst thermisch verzinkt. Het thermisch verzinken wordt uitgevoerd in een moderne
fabriek volgens de norm NEN-EN-ISO 1461.

 
Professional, gemaakt voor jaren intensief gebruik
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Professional stalsysteem met kunststof planken; een waardevolle investering




Professional voorwanden in een dierenkliniek



Professional voorwand met hardhouten planken en bovendeur




Professional voorwanden, uitgevoerd met horizontale plank en speciaal bovendeurtje

Paardenboxen
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Uitmestsystemen
Met het oog op een arbeidsbesparende staluitmesting ontwikkelde
Corton een aantal praktische systemen voor de Standard en
Professional boxen.

Volledig wegdraaibare voorwand
Bij dit systeem kan de voorwand met de schuifdeur als één geheel
worden opengedraaid. Het systeem is volledig vrijdragend en de
complete wand draait vrijwel 180˚ open in de stalgang. Elke box is
met dit systeem individueel toegankelijk met een machine, om uit te
mesten of voor andere doeleinden.

In twee delen wegdraaibare voorwand
Dit systeem kan worden toegepast bij een voorwand met draaideur.
Behalve de toegangsdeur is ook het vaste deel van de voorwand
draaibaar. Beide delen kunnen 180˚ draaien, zodat ook deze box
gemakkelijk toegankelijk wordt en individueel uit te mesten is.

met volledig
wegdraaibare
voorwanden

Stalschema met
in twee delen
wegdraaibare
voorwanden



Paardenboxen

Stalschema

Wegdraaibare voorwand met schuifdeur, gecombineerd met zijmuren

van beton



In twee delen wegdraaibare voorwand
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Zijwanden uitgeschoven in de gang; uitmesten maar!




Wegdraaibare
zijwand, ook bruikbaar om van twee boxen een grote box te maken



Vrijstaande boxen met uitschuifbare zijwanden en zichtscherm in de




Wegdraaibare zijwand met zichtrooster in het gesloten bovendeel

zijwanden
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Uitschuifbare zijwanden
Het meest effectieve systeem om een rij stallen uit te mesten is met
uitschuifbare zijwanden. Hierbij wordt de zijwand van elke box in de
stalgang geschoven. In de stalgang ontstaan daardoor tijdelijke boxen
waarin u de paarden tijdens het uitmesten kunt stallen.
Vervolgens kan de hele boxenrij snel en doeltreffend worden
uitgemest met een machine. Dit systeem betekent een enorme
tijdsbesparing ten opzichte van handmatig uitmesten.
Corton levert ook sterke toegangsdeuren aan het eind van een boxenrij,
die kunnen dienen als laatste boxwand.

Wegdraaibare zijwanden
Dit is feitelijk een combinatie-systeem. Enerzijds is het bruikbaar om
de box uit te mesten, anderzijds kan met behulp van wegdraaibare
zijwanden snel van twee of meerdere boxen een grote box worden
gemaakt. Het laatste is bijzonder handig voor het stallen van een
merrie met veulen of een groep jonge paarden.
De zijwand wordt scharnierend opgehangen aan de achterzijde en kan
tegen de achtermuur worden gedraaid.

uitschuifbare
zijwanden

Stalschema met
wegdraaibare
zijwanden



Paardenboxen

Stalschema met


De uitschuifbare zijwanden worden gemakkelijk in de stalgang getrokken.
De paarden wachten in hun tijdelijke box op de stalgang totdat mesten en
instrooien klaar zijn
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Voerhekken
Een open stalstructuur, visueel contact met de
paarden en efficiënt voederen zijn belangrijke
pluspunten. De paarden kunnen hun voer vanaf de
stalgang opnemen.
De openingen tussen de verticale ronde buizen
kunnen desgewenst om-en-om worden voorzien van
spijlen, zodat de paarden op enige afstand van elkaar
eten; bovendien is het veiliger.
Het schot onderaan geeft beschutting tegen tocht
en voorkomt dat strooisel buiten de box raakt.
Voerhekken zijn leverbaar met een toegangsdeur en
kunnen draaibaar worden uitgevoerd.



Voerhekken in de zijkant van deze open loopstal maken het voeren gemakkelijk en snel en

geven de paarden veel frisse buitenlucht en voldoende afleiding
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Voerhekken met verhoogde borstwering en uitschuifbare zijwanden, een mens- en dier
vriendelijk systeem

Paardenboxen
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Individueel
Maatwerk is soms nodig. Boxen kunnen gemakkelijker aan een
stalgebouw worden aangepast dan andersom. Corton denkt graag met
u mee en kan dit maatwerk goed uitvoeren, omdat ons productieproces
hierop is afgestemd.
Ook aan individuele wensen voor afmetingen of een speciale uitvoering
van boxen kunnen wij vaak voldoen. In goed overleg met onze
vakmensen kan rekening worden gehouden met persoonlijke voorkeur
qua uitvoering en afwerking van de stalinrichting.



Boxen met schuifdeuren, het frame is in kleur gecoat, de spijlen zijn thermisch verzinkt



Voorwanden in kleur gecoat en voorzien van twee horizontale planken, met dekenbeugel




Voorwanden met een horizontale plank, in kleur gecoat, de verzinkte spijlen zijn elk




Boxen met een ronde kolom met kraagbol tussen de voor- en zijwanden, een voerdeur

afzonderlijk in het frame gemonteerd
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systeem in de voorwanden en een zichtscherm in de zijwanden

Paardenboxen
19

20

Sublieme en sierlijke stallen, in een klassiek of een modern design, met volop
mogelijkheden voor een individueel accent. Voor de paardenliefhebber een
lust voor het oog, voor het paard een adellijk onderkomen.
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Designstallen
Corton designstallen zijn deels geënt op klassieke stalmodellen zoals ze lang geleden werden gefabriceerd uit gietijzeren elementen met sierkolommen, fraai deurbeslag en decoratieve ornamenten. Ook
heeft Corton nieuwe designmodellen ontwikkeld die meer op hedendaagse leest zijn geschoeid.
Corton designstallen zijn een lust voor het oog en bepalen in hoge mate de uitstraling van uw stalgebouw.
Ze worden vervaardigd uit hoogwaardige materialen met een sublieme afwerking en zijn een duurzaam
en waardevol bezit. De onderdelen van de verschillende modellen kunnen nagenoeg geheel naar uw
voorkeur worden uitgewisseld. Corton designstallen worden per opdracht gefabriceerd en zijn leverbaar
in een RAL-kleur naar keuze.
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Prince – Milton – QUEEN

Strak en robuust design
Prince en Milton: een aantrekkelijk, strak en modern ontwerp. Kenmerkend zijn zware vierkante deurkolommen en verstelbare draaipunten van roestvaststaal.
Queen: een stapje hoger qua niveau, de robuuste ronde kolommen
hebben een diameter van 133 mm.
Alle designmodellen hebben unieke dubbelwandige frameprofielen
en dikke spijlen met een grote buigsterkte. Zware deursloten zijn
ingebouwd in een slotkast en sluiten automatisch. De plankenvulling
bestaat uit kunststof, hout of bamboe. Prince, Milton en Queen zijn er
in een lage en een hoge uitvoering en kennen een keur aan opties.





22

Queen fronten met uitschuifbare zijwanden; een fraaie en praktische




Prince in lage uitvoering, elke tweede zijwand is draaibaar


combinatie



Prince, individueel aangepast, lage deuren en halfopen zijwanden. In de zijwanden kan een V-vormig spijlen

Designstallen: een hoogwaardige stalinrichting en een lust voor het oog

element worden geplaatst

Designstallen
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KINGLY
laag

De klassieke stalwand in lage uitvoering met zijn fraaie gebogen vorm
geeft een chique en open karakter aan uw stal. De deurkolommen zijn
afgewerkt met een gegoten paardenhoofd of een chique kraagbol. De
wanden kunnen in een rechte lijn worden geplaatst, maar ook in een
zogenaamde V-opstelling door de beide vleugeldelen schuin naar
voren te laten verspringen. De definitieve modelkeuze wordt mede
bepaald door de afmetingen van uw stal.




De koudbloeden van Palm Brouwerij voelen zich op hun gemak in hun ruime open stallen




Corton Kingly Design in het Midden-Oosten. In dit fraaie stalgebouw staan 60 Corton stallen


Designstallen

Klassiek design

met speciale stalramen


Kingly stallen met lage fronten passen uitstekend in dit houten stalgebouw
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KINGLY
hoog

Een koninklijke stal
Het klassieke hoge Kingly stalfront is geïnspireerd op de vormgeving
van historische stallen. Kenmerkend voor dit sierlijke front zijn het
zware kolomportaal met de stijlvolle gegoten paardenhoofden of
kraagbollen, de gescheiden boven- en onderdeur en de verbindingstoog tussen de beide kolommen.
Alternatief voor de bovendeur is een V-vormig spijlendeel boven in de
deur, dat naar beneden kan worden gedraaid. Ook voor het hoge Kingly
stalfront zijn diverse extra opties beschikbaar.



Hoog Kingly front, in combinatie met metselwerk; een stijlvolle combinatie




Klassiek Hollands stalgebouw met ruime stalgang en hoge Kingly voorwanden





Hoge Kingly voorwanden met speciale V-opening in de deur, tussen robuuste
zijmuren
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Designstallen
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			laag
Rembrandt

Ruimtelijk en sierlijk
Rembrandt design stalwanden lenen zich bij uitstek voor creatieve

Karakteristiek voor de Rembrandt zijn de horizontale plankdelen.

stalindelingen. Door schuin verspringende voorwanden is het

De deuren zijn voorzien van planken of spijlen onderin. De deur-

mogelijk speelse indelingen te formeren. Zelfs de hoeken van een stal

kolommen zijn afgewerkt met een messing kap.

kunnen ruimtelijk worden benut.

Het lage model heeft een geheel eigen ruimtelijk effect op het gebouw.
Paarden voelen zich bijzonder op hun gemak in de open stallen.



Direct contact tussen mens en dier is een groot voordeel van de lage




 Rembrandt fronten in basisuitvoering, met extra kraagbollen en uitschuifbare zijwanden
Lage

Corton stalfronten



Lage Rembrandt fronten in een V-opstelling geven een bijzonder karakter aan de stal. Eenheid in kleur van

stalwanden, deuren en ramen komt de uitstraling ten goede
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Designstallen
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			hoog
Rembrandt

Hoogwaardige klasse
Het hoge Rembrandt front kan de voorkeur hebben met het oog op
bepaalde paarden of vanwege uw persoonlijke smaak. Optisch lijken
het lage en het hoge model sterk op elkaar. Het hoge model heeft een
deur met bovenin een geknikte ronding, waarbij in het spijlendeel een
enkel of een dubbel bovendeurtje kan worden ingebouwd.
Dit stalfront kan worden voorzien van afzonderlijke spijlenelementen,
al dan niet in een andere kleur gecoat of van roestvaststaal.




Hoge Rembrandt stalfronten in V-opstelling met bijpassende schuifdeuren



Ruime Rembrandt stallen met hoge fronten en gebogen zichtscherm in de zijwanden


in getoogd metselwerk



Hoge Rembrandt stallen in basisuitvoering met kleurcoating en speciaal dubbel bovendeurtje





Professionele stal met hoge Rembrandt fronten in verzinkte uitvoering zonder extra kleur, met een dubbel
bovendeurtje
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Designstallen
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Individueel design
Wellicht dat uw modelkeuze toch net iets anders is. Corton levert een
scala aan opties voor de designstallen, waarmee u in principe zelf uw
stal samenstelt. Verder kan met aanvullende wensen rekening worden
gehouden, om te komen tot een uitvoering die bij uw persoonlijke
voorkeur en bij uw stal past.
In alle gevallen bestaat het resultaat uit een hoogwaardig uitgevoerde
en zorgvuldig afgewerkte inrichting die een geheel eigen uitstraling
aan uw stal zal geven.



Designstallen zonder spijlen, naar klantenwens uitgevoerd met horizontale ronde buizen




Hoogwaardig detail van spijlenelement uit roestvaststaal, in stalfront gemonteerd




Kingly stalfronten in hoogwaardige afwerking met roestvaststalen spijlenelementen




De individueel gemonteerde roestvaststalen spijlen en bovendeurtjes in de stalfronten geven een excellente
uitstraling aan deze stal
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Designstallen
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Duurzaam geconstrueerde ‘paardbestendige’ stalluiken en staldeuren,
voor plaatsing in de buitengevels van het stalgebouw. Een waardevolle
investering voor vele jaren op een essentieel aspect van de paardenhouderij.
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Luiken en deuren
Voor montage in nieuwe en in bestaande buitenmuren levert Corton zorgvuldig afgewerkte luiken en
deuren. Een luik of een deur dat in de buitenmuur wordt gemonteerd is mede gezichtsbepalend voor
het stalgebouw en moet zonder problemen gedurende vele jaren goed functioneren. De aard van het
paard vereist een degelijke en paardvriendelijke uitvoering. Corton maakt dergelijke draaideuren,
schuifdeuren en luiken desgewenst op maat.
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Buitenluiken
Voor extra frisse lucht levert Corton zware stalen luiken met planken.

Buitenluiken zijn er ook met een getoogde bovenkant, naar keuze

De luiken zijn voorzien van verzinkte bijtplaten aan de binnenzijde

met een extra ruitmotief. Overigens hebben alle buitenluiken aan de

en hebben verstelbare roestvrijstalen draaipunten, een inbouwslot

bovenzijde een zogenaamde lekdorpel.

en een extra cilinderslot.

Een magneetstopper zorgt ervoor dat het luik in geopende positie

Buitenluiken zijn ook leverbaar met veiligheidsglas, waardoor het

tegen de muur wordt geklemd. In plaats van enkel glas kan ook isola-

veel lichter wordt in de stal. Voor extra bescherming kan een rooster

tieglas worden toegepast.

met stevige spijlen achter het glas worden gemonteerd.

Alle Corton buitenluiken en buitendeuren kunnen worden voorzien

Voor extra ventilatie in de stal is een draai-/kiepsysteem leverbaar.

van een kleurcoating in de gewenste RAL-kleur.

 
Vierkante luiken met hardhouten plankvulling en verzinkte bijtplaat aan de binnenzijde
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De gevel is sterk beeldbepalend. Corton luiken en deuren kunnen daarbij helpen




Stalgevel met draai-/kiepramen die voor voldoende licht en ventilatie zorgen




Luiken met veiligheidsglas zorgen voor daglicht, frisse lucht en extra stalruimte voor uw paarden




Speciale
rechthoekige luiken naar klantenwens gemaakt. Let op de afwijkende sponning



Een paardvriendelijk ventilerend luik met veiligheidsglas en spijlenrooster

Luiken en deuren
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Luiken met gelaagd glas en spijlenrooster in draai-/kiepuitvoering voor extra ventilatie



De roedes geven een speciaal effect aan deze luiken met draai-/kiepsysteem




Het spijlenrooster van deze draai-/kiepluiken is niet in een kleur gecoat




Stalluiken met een zogenaamde verdiepte negge, zodat de luiken verdiept in het metselwerk liggen




Een mooie stalgevel met luiken en deuren van Corton. De loopdeur heeft een gescheiden boven- en onderdeur

en venstertjes in ruitmotief
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Luiken en deuren
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Buitendeuren
Horizontaal gedeelde boxdeuren geven toegang tot de box en hebben

nieuwe muren. In houten wanden of in bestaande muren worden ze

bovendien de voordelen van een buitenluik. Ze zijn ook van vergelijk-

bevestigd met bouten.

bare kwaliteit. De onderdeur is aan de binnenzijde voorzien van een

Voor een veilige en afgeronde afwerking van de binnenkant van de

verzinkte schopplaat. De kozijnen van buitenluiken en buitendeu-

muur en voor het dichtzetten van de muurspouw, zijn contrakozij-

ren zijn zodanig uitgevoerd dat ze kunnen worden ingemetseld in

nen leverbaar.





Een gezellige nis met Corton staldeuren. De schop- en bijtplaten aan de binnenzijde


 
Corton staleuren onder een luifel die bescherming biedt tegen neerslag. De deuren hebben een draai-/kiepsysteem

beschermen de deuren tegen paardenhoeven en -tanden



Manegegevel met staldeuren, voorzien van gelaagd glas in de bovendeur

Corton buitendeuren zijn uitstekend geschikt als doorgang naar een Corton paddock




Speciale deuren in een stal voor renpaarden. Extra gaasdeuren zorgen voor een optimale ventilatie tijdens warme
dagen
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Luiken en deuren
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Boxdeuren met planken of veiligheidsglas bovenin, dienen vaak als uitloop

cilinderslot) zijn van binnen en van buiten te bedienen. Deuren en kozijnen

naar een paddock of naar de weide. Ze zijn voldoende ruim als vellige door-

zijn zodanig uitgevoerd dat het paard er vrijwel geen vat op kan krijgen met

gang voor het paard. De vlak in de boxdeuren ingebouwde sloten (met extra

de tanden. Een bijpassend weefrek is leverbaar.



ooie en degelijke staldeuren met weefrek onder een ruim dakoverstek.
M
Ze zijn beeldbepalend en bieden veel comfort aan uw paarden



Ook voor deze mooie stal werden Corton luiken,


 Vlak ingebouwd slot

staldeuren, loopdeuren en dubbele deuren gebruikt,



alle met een ronde bovenkant en gecoat in kleur

automatisch op hun plek
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Een magneetstopper houdt luiken en bovendeuren

Luik
 en bovendeur hebben een extra cilinderslot

Luiken en deuren
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Loopdeuren, dubbele deuren
en vaste ramen
Toegangsdeuren tot de stalruimte komen qua uiterlijk en in maatvoeringen
vrijwel overeen met de boxdeuren. Ze zijn voorzien van een krukset met een
loopslot en een cilinderslot.
Grote dubbele deuren aan het einde van een stalgang kunnen als verticaal
gedeelde deur worden uitgevoerd, inclusief een loopdeur.
In dezelfde stijl levert Corton vaste stalramen, al den niet met een spijlenrooster.
Alle deuren en ramen worden naar keuze rechthoekig of getoogd uitgevoerd.



44

Een ‘gevierendeelde’ deur met ronde bovenkant, voor ventilatie naar behoefte




Loopdeur met ronde bovenkant en bijpassende ramen



Een mooi voorbeeld van een stalgebouw met dubbele deur en verschillende ramen van Corton




Verticaal gedeelde dubbele toegangsdeuren worden vaak gebruikt aan het einde van een stalgang

Luiken en deuren

 
Corton zwaar verstelbaar draaipunt uit roestvaststaal


Degelijk slot met schilden en handgrepen op Corton loopdeuren




Eengreeps-spanjoletsluiting
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Schuifdeuren
Gemakkelijk en veilig zijn Corton schuifdeuren. Een grote schuifdeur
is met één hand te bedienen, ook wanneer er een stevige wind staat.
Er zijn enkelvoudige en dubbele deuren, compleet met bovenrail en
ondergeleiding. De deuren van het type Professional worden voorzien
van dikke planken die gemonteerd worden met twee bouten, zodat
werking van de planken niet tot problemen leidt. Voor de bovenrail is
er een passende afdekkap.




In overleg is veel mogelijk. Deze dubbele schuifdeuren verdwijnen in de spouwmuur. De ronde hoeken geven een bijzonder aanzicht aan de deuropening
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Schuifdeur tussen stal en rijhal. Corton leverde ook de hoefslagkering

Luiken en deuren




Corton schuifdeur als loopdeur achter metselwerk met ronde bovenkant, gecombineerd
met bijpassende stalramen



Verticaal gedeelde dubbele schuifdeuren met afdekkap over de rail





Degelijke Corton schuifdeur met kleurcoating en aanbindkolom met paardenhoofdje
47

Individueel design
De deuren en luiken kunnen niet alleen op maat worden geleverd,
maar juist met het oog op de gezichtsbepalende functie kunnen ook
persoonlijke wensen worden gerealiseerd. De afbeeldingen tonen enkele
speciale uitvoeringen die Corton naar klantenwens heeft ontworpen en
uitgevoerd. U ziet, in goed overleg is veel mogelijk.



Corton maakt niet alleen deuren en luiken op maat, maar ook bijzon




Deze luiken met roestvaststalen spijlenrooster liggen verdiept in het metselwerk

dere uitvoeringen, zoals hier de beide horizontale planken en de “zon”



Luiken met gelaagd glas en roestvaststalen spijlenrooster, ze geven vrij uitzicht aan uw paarden

bovenin de deuren



Een loopdeur met afgerond bovenlicht en bijpassende ramen, beide met ruitmotief, naar

klantenwens gemaakt door Corton
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Luiken en deuren
49

50

Uw paard is de koning te rijk met een eigen vrijstaand huis. Snel op te bouwen als modulair systeem van losse elementen met stevige horizontale planken, en altijd uit te breiden of te verplaatsen.

4

Buitenboxen
Corton levert verschillende modellen: met een lessenaarsdak, een puntdak of een extra groot puntdak. De boxen
zijn leverbaar als enkele rij, als dubbele rij rug-aan-rug en zelfs als dubbele rij met een gangpad ertussen.
Voor de dakbedekking kunt u kiezen voor damwandplaten, al dan niet met extra isolatie, of voor geïsoleerde
sandwichpanelen, desgewenst met dakpanmotief. Aanvullende opties zoals hemelwaterafvoeren, een
lichtdoorlatende nok en dergelijke behoren tot de mogelijkheden.
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Buitenbox met lessenaarsdak
of puntdak
Een eenvoudige uitvoering is de buitenbox met het zogenaamde
lessenaarsdak; een schuin naar achteren hellend dakvlak. Dit
voordelige model is bovendien eenvoudig te monteren. Indien u
daaraan de voorkeur geeft is deze box ook met klein puntdak leverbaar.
Voor alle modellen buitenboxen adviseert Corton deze te plaatsen op
een licht hellende ondervloer van beton. De bovendeuren kunnen
in plaats van planken ook worden geleverd met plexiglas en een
spijlenrooster.
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Buitenboxen met lessenaarsdak een eenvoudige, maar goede stalvoorziening




De betimmerde luifel is standaard bij deze fraaie buitenstallen met puntdak




Buitenboxen met puntdak, deuren en dak in speciale uitvoering



Twee buitenstallen met puntdak en bergruimte met dubbele deur rechts aangebouwd



Deze rij buitenstallen met lessenaarsdak is eenvoudig als aantrekkelijk

Buitenboxen
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Buitenbox met groot puntdak
Een vorstelijk onderkomen is de box met het grote puntdak. Een hoge nok
en een ruim dakoverstek bieden veel luchtvolume in de box. Bovendien
geeft dit royale dak een robuust aanzicht aan de box.
Zowel het kleine als het grote puntdak heeft een overstek met aftimmering
aan de onderzijde, waarin u bijvoorbeeld enkele lampjes kunt wegwerken.
De afwerking van alle modellen is deugdelijk en zorgvuldig.



Buitenboxen met open berging en groot puntdak, tegen de gevel van een boerderij geplaatst




Corton buitenstallen met groot puntdak en diverse extra voorzieningen, zoals zware deuren en

een lichtdoorlatende ventilerende nok
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Buitenboxen zijn verplaatsbaar en naar wens uit te breiden met extra boxen. Het grote

puntdak is in meerdere kleuren leverbaar



Het grote puntdak is een indrukwekkende verschijning en zorgt voor veel volume in de stal

Buitenboxen
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Buitenbox individueel
en American Barn
Ook voor buitenboxen geldt dat Corton verder gaat dan het standaard
pakket. In overleg is meer mogelijk. Een rijtje buitenboxen met een
stalgang werkt wel erg plezierig als het nat of koud is…, en dan is ook
een schuilhut voor uw paarden geen luxe.
Corton maakt ook complete stalgebouwen met dubbele boxenrij en
een stalgang tussenbeide, de American Barn. Op deze manier plaatst u
in een mum van tijd een compleet stalgebouw met boxen, wasplaats,
zadelkamer, etc.



Corton American Barn, het complete stalgebouw met dubbele boxenrij.




Zo ziet de binneninrichting van de Corton American Barn eruit


Deze stal is in diverse uitvoeringen leverbaar



Individueel ontwerp buitenstal met puntdak, voorzien van binnenboxen

met daarvoor een stalgang
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Buitengevel van American Barn stalgebouw, compleet

met buitenluiken

Buitenboxen
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Voor een gecontroleerde noodzakelijke training van uw paarden, het uitstappen na inspanning, het kalmeren van onrustige paarden en het veilig
revalideren van geblesseerde paarden.

5

Trainingsmolens
Corton vrijloop trainingsmolens zijn veilig, gebruiksvriendelijk en efficiënt. U kunt meerdere paarden gelijktijdig
trainen en bovendien op een manier die ze prettig vinden. Corton trainingsmolens zijn veilig, technisch van prima
kwaliteit, fraai om te zien en gebouwd voor een lange levensduur.
Aanvullend zijn diverse types hoefslagomheining, een hoefslagoverkapping of een complete overkapping leverbaar.
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excellent

Hoogwaardig
De Corton Excellent is een hoogwaardige vrijloop trainingsmolen met
een lage constructie, dus niet ontsierend voor zijn omgeving. De centrale
aandrijfunit is afgeschermd met een polyester kap. Corton kiest voor
Safeguard drijfhekken met flexibele spijlen van sterk kunststof, bekleed
met aluminium.
De besturingskast heeft een automatische keerinterval met
regelbare snelheid. Optioneel is er de individueel programmeerbare
besturingskast. De Excellent is leverbaar in zes verschillende
uitvoeringen, van 12 tot 20 m. diameter, voor drie tot zes paarden.
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Excellent trainingsmolen met eenvoudige buiten- en binnenomheining van de hoefslag



Excellent; de professionele trainingsmolen met z’n veilige omheining




Vrijloop trainingsmolen met rubbervloer en open omheining



Gebruiksvriendelijke bedieningskast met duidelijke gebruiksaanwijzing

Trainingsmolens




Corton Excellent trainingsmolen met omheining en Corton paddocks



Professionele omheining van de hoefslag, compleet met ruime toegangspoort




De paarden hebben het naar hun zin terwijl ze veilig worden getraind met Corton

trainingssystemen
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Overkapping en hoefslagkering
Corton heeft diverse types hoefslagomheining in haar

Een hoefslagoverkapping – eventueel in combinatie met

leveringsprogramma, met als summum de rondgewalste

windbreeknet – geeft bescherming tegen weer en wind.

hoefslagelementen met een massieve plankenvulling en

Deze voorziening zorgt ervoor dat de trainingsmolen

desgewenst extra spijlen er bovenop. Kwaliteit in topvorm!

in alle seizoenen gebruikt kan worden. Naast de

Elke hoefslagomheining bestaat uit een buitenring en een

hoefslagoverkapping levert Corton een complete

binnenring, beide voorzien van een poort.

overkapping.
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Excellent trainingsmolen met hoefslagoverkapping en duurzame veilige binnen- en buiten




Zo kan het ook: de binnen- en buitenomheining zijn compleet gemetseld

omheining van rondgewalste elementen



Professionele Corton omheining uit perfect rond gewalste stalen elementen met


Excellent trainingsmolen, omheining en hoefslagoverkapping van binnenuit gezien

sterke plankvulling en spijlendelen er bovenop

Trainingsmolens
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Het zijn de bijkomende zaken die een stal afmaken. Je denkt er vaak niet zo
over na, maar je hebt ze wel nodig. En dan is het plezierig dat iemand er wel
over heeft nagedacht, zodat ze handig, vellig en probleemloos functioneren.

6

Diversen
Solariums, rubbervloeren, wasplaatsinrichting, onderzoekboxen, paddocks, staltransportmiddelen en
accessoires die uw stal compleet maken. Corton maakt en levert deze producten in de kwaliteit die u van ons
mag verwachten.
Wij zorgen ervoor dat de zaken rondom uw stal ook gewoon goed werken, zonder ergernissen of haperingen.
Staltoebehoren van Corton zijn duurzaam uitgevoerd en zorgvuldig afgewerkt, zodat u er verder geen
omkijken naar heeft.
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solarium profisol

Zonlicht in de stal
Dankzij het Corton Profisol solarium kunnen uw paarden ook in de stal
van een positieve werking van het zonlicht genieten. U kunt de paarden
snel drogen en ze een optimale spierverzorging geven. Waterdamp en
transpiratievocht worden snel afgevoerd dankzij een effectief föhnsysteem
met twaalf krachtige ventilatoren. Het Corton Profisol solarium
wordt standaard voorzien van een kleurcoating. Een hijsunit en een
muntautomaat zijn optioneel leverbaar.



Afzonderlijke solariumruimte naast de was- en poetsplaatsen





Corton Profisol solarium voor zonlicht en warme lucht



Sierlijke, veilige en solide afscheidingen voor werkruimtes

	
Links: muntautomaten voor solariums en warm water

Rechts: bedieningskast met digitale timer voor solarium en hijsunit
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Scheidingswanden met aanbindkolom op de werkruimtes; het solarium met hijsunit hangt erboven

Diversen
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Rubber matten en stenen
Rubber puzzelmatten

Rubber drainerende staltegels

Rubber verbandstenen

Massieve rubber puzzelmatten worden

Altijd een warme en droge stal voor

Een fraaie, veerkrachtige en

als puzzelstukjes in elkaar gehaakt,

uw paard. De vloer bevordert een

geluidsabsorberende rubber vloer voor

zodat er als het ware een rubbervloer

betere doorbloeding van de benen en

stalgang, paddock, trainingsmolen,

uit één stuk ontstaat. Deze vloer is

paardenvoeten voelen zich er prettig

etc. De stenen van gerecycled rubber

veilig, isolerend en geluiddempend.

op. Urine wordt afgevoerd dankzij

zijn antislip en waterdoorlatend, en

Corton puzzelmatten worden zowel

de drainerende werking van de dikke

daardoor ook zeer geschikt voor de

in als buiten de box gelegd en geven

tegels, die zijn voorzien van afvoer-

wasplaats. Corton geeft u graag advies

uw paarden een gevoel van veiligheid,

kanalen aan de onderkant. De tegels van

over het type rubbervloer dat het

omdat ze een slipvrije ondergrond

gerecycled rubber worden geleverd in

beste bij uw situatie past en over de

bieden. Bovendien bespaart u

een handzaam formaat; ze moeten op

voorzieningen die u eventueel moet

wezenlijk op de hoeveelheid strooisel.

een vloer met afschot en afvoer worden

treffen.

gelegd. Corton rubber staltegels geven
een besparing op strooisel tot 80%.

 
De Corton puzzelmat, aaneen te haken tot een rubber vloer uit één stuk
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Corton drainerende rubber staltegels, speciaal voor paarden gemaakt



Rubber H-klinkers voor paarden, met een drainerende werking



Rubber verbandstenen op de stalgang, een veerkrachtige en geluidsabsorberende vloer



Corton rubber H-klinkers op de hoefslag van de Excellent trainingsmolen


Diversen
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Inrichting werkruimtes
In een professionele stal horen ook ruimtes om paarden te wassen, te poetsen
en op te zadelen en een ruimte om het solarium op te hangen. Corton maakt
voor deze ruimtes aanbindkolommen en diverse scheidingswanden. In
combinatie met een Corton rubbervloer maakt u hiermee een plaats waar uw
paarden rustig staan en u veilig en ongestoord kunt werken.
Desgewenst kunnen de zware aanbindkolommen worden voorzien van een
fraai gietmetalen deksel, een kraagbol of een paardenhoofdje. Ook is een extra
kleurcoating naar keuze mogelijk.




Vrijstaande
scheidingswand voor werkruimtes, met aanbindkolom



Ruime betegelde wasplaats met twee luxe aanbindkolommen en een

zwenkarmunit



Paarden staan veilig tussen de scheidingswanden en op de rubber

puzzelmatten



Luxe scheidingswand met hoge en lage kolom met kraagbol, compleet

met zwenkarmunit op de wasplaats
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Diversen
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Onderzoekbox
Corton onderzoekboxen zijn in overleg met praktijkmensen
ontwikkeld voor het veilig onderzoeken van een paard door de
dierenarts. Een onderzoekbox is bijzonder nuttig op de stoeterij,
de hengstenhouderij of in de dierenartsenpraktijk. Corton levert
verschillende modellen, en ook een uitvoering voor een merrie met
veulen. Het paard kan zowel door de deur als via de zijkant de box in en
uit. Bovendien zijn Corton onderzoekboxen verstelbaar.




Corton onderzoekbox met deur en zijwanden, waarvan één draaibaar



Corton onderzoekbox met deur en vier in hoogte verstelbare telescoopbuizen




Corton onderzoekbox, op verzoek gemaakt met extra ruimte en deurtjes ernaast
voor het veulen
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Paddock
Een paddock als uitloop aan de stal geeft uw paarden frisse buitenlucht, daglicht, extra ruimte en comfort. In combinatie met staldeuren
in de buitengevel kunnen de paarden vrij naar buiten en naar binnen.
Corton levert veilige en sterke paddocks in meerdere uitvoeringen.
Paddocks worden samengesteld uit twee of drie horizontale ronde buizen met vierkante staanders 90x90 mm of zware ronde kolommen Ø133
mm. De buizen lopen in het hart van de staanders en hebben afgeronde verbindingen met borgmoeren om verwondingen te voorkomen.
Bijpassende deuren en poorten met verstelbare draaipunten en veilige
sluitingen zijn leverbaar. Alle stalen delen zijn thermisch verzinkt,
met als optie een extra kleurcoating.
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Corton paddocks met zware ronde kolommen voor de koudbloeden van




Corton paddocksysteem, duurzaam en paardvriendelijk uitgevoerd


een Duitse bierbrouwer



Ideaal zo’n paddock waarin je je als paard echt vrij voelt

Diversen
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Staltoebehoren
Een praktische inrichting van de zadelkamer met Corton
producten zorgt voor orde en netheid. Corton zadelkasten
zijn er in diverse soorten en uitvoeringen. Elke zadelkast is
veilig af te sluiten en is voorzien van allerlei handigheidjes.
De constructie van de kasten is stevig en duurzaam, zonder
scherpe randen en kanten. Corton biedt losse zadeldragers en
hoofdstelhouders in standaard en klassieke uitvoeringen.
Voeren, uitmesten en strooien vragen veel tijd en inspanning.
Corton staltransportmiddelen maken de verzorging
van paarden efficiënter, lichter en aangenamer. Corton
levert voerwagens, mestwagens en balenkarren in diverse
uitvoeringen.
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Klassieke zadelkameruitrusting





Zadelbokken, klassiek model



Enkele zadelkast




Hoofdstelhouders, klassiek model



Zadelkast met opzetkast

Diversen



Mestwagen, verzinkt




Voerwagen 250 liter met deksels en tussenschot





Balenkar, laadvermogen 400 kg



Mestwagen, verzinkt, kiepbaar



Voerwagen 400 liter met deksels en tussenschot



Handwagen, laadvermogen 1000 kg
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Stalaccessoires
Corton accessoires zoals voerbakken,
drinkbakken en dergelijke mogen in
een goede stal niet ontbreken. Ze zijn
functioneel en duurzaam uitgevoerd.
Zoals voor alle Corton producten,
geldt ook voor de stalaccessoires dat
ze zijn ontwikkeld met het oog op een
optimale veiligheid voor het paard.
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Drinkbak met kunststof schaal

 Drinkbak met gietijzeren geëmailleerde schaal



Links: drinkbak met beschermbeugel



Veilige voerbak met schuine hoeken en kanten

	Rechts: beschermprofiel voor waterleiding



Voerdeursysteem met voerbak



Verwarming- en circulatiesysteem voor waterleiding

Diversen

 Zoutblokhouder van roestvaststaal

 Zichtrooster om in dichte zijwand te plaatsen




Draaibare zadelstang



Vaste zadelbok



Dekenbeugel



Links: aanbindring



Links: houder met zes zwenkbare dekenbeugels
Rechts: hooiruif



Zwenkarm voor wasplaats, met slang en sproeier

Rechts: hoofdstelhouder
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Contact
Corton Constructiebedrijf B.V.
Ertsstraat 15
nl-8263 bn Kampen
t 038 3317157
f 038 3317909
e info@corton.nl
i www.corton.nl
kvk-nummer nl-05024251

Grafisch ontwerp brochure: www.garage-bno.nl

btw-nummer nl-001269203b01

