
EBB OCH FLOD RIDBANESYSTEM 
Trädgårdsteknik i Mellansverige AB har 
nu som enda återförsäljare i Sverige ett 
samarbetsavtal med Dammann Reitplatz 
und Sportplatzbau GmbH för att 
anlägga och underhålla deras ebb och 
flod- ridbanesystem Risohorse® 

TRADITIONELLA RIDBANOR
Vi anlägger även traditionella ridbanor i alla 
dess former allt från enklare stenmjölsbanor 
till fibersandbanor och även markberedning 
för ytor kring gården, ex grusha-gar, 
grusgångar. Vi kan även justera/reparera ditt 
befint-liga underlag. Inget uppdrag är för stort 
eller för litet!Kontakta oss gärna för mer 
information eller för kost-nadsfri offert.

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB 
Berglundavägen 10b, 70236 Örebro 

Tel: 010-3300130 
E-post: info@ttms.se



FUNKTION EBB OCH FLOD
Principen i vårat ebb och flod-system är att vid 
regn eller nederbörd pumpas överflödigt 
vatten automatiskt ut ur systemet och 
ridbanan. Varma dagar med avdunstning från 
sanden så pumpas vatten in i systemet och 
ridbanan. Du styr den exakta fukthalten i 
underlaget du vill rida på där underlaget 
håller exakt samma fukthalt och kvalité på 
varje m2. Allting styrs automatiskt via en 
knapptryckning på en kontrollbox i anslutning 
till banan. Sanden vi använder är av högsta 
kvalitet och noga kontrollerad och utvald av 
Klaus Dammann som har uppfunnit denna typ 
av system för ridbanor. 

FÖRDELAR MED EBB OCH FLOD

• Inget omfattande grundarbete. Ridbanan 
kan byggas på befintlig avvägd mark 
eller ett tunnare justerat lager av sand.

• Ingen ytvattning, mindre total 
vattenförbrukning

• Ingen dammbildning

• Samma fukthalt och kvalitet på varje m2

• Mindre tid för dagligt underhåll

• Inget störande bevattningsystem, varken 
för ögat eller örat (inomhus)

Dammann har anlagt över 1 500 000 m2 
Risohorse®-banor sedan slutet på 90 talet, 
med refe-renser som Ludger Beerbaum, 
Christian Ahlmann, Otto Becker och på 
anläggningar som Oliva Nova (Global 
Champions Tour 2012), Real club de polo de 
Barcelona (FEI Nations Cup Final 2016), 
Knokke Hippique, Stephex Stables m.fl. 
Gå gärna in på www.risohorse.de för att läsa 
mer.




