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Ujeżdżalnie i stajnie
OBIEKTY
JEŹDZIECKIE

Rocznie budujemy ponad 3000 obiektów w całej Europie co 
świadczy o kompetencjach i wydajności grupy WOLF System. Od 
prawie 40 lat WOLF System zajmuje się także specjalnymi projektami 
ujeżdżalni i stajni. Projektujemy, produkujemy i budujemy wszystkie 
budynki związane z jeździectwem w różnych wariantach 
konstrukcyjnych według Państwa życzeń i wymagań. Dzięki naszemu 
doświadczeniu i zaawansowanej inżynierii mogą Państwo wybierać 
indywidualnieindywidualnie odpowiadający materiał konstrukcyjny (stal, drewno 
klejone, beton lub ich kombinacja). Ogromne możliwości produkcyjne 
naszych zakładów zapewniają najwyższą jakość, pozwalają 
elastycznie reagować na potrzeby klientów oraz przyspieszają 
i usprawniają budowę wymarzonej ujeżdżalni. To co nas wyróżnia to 
indywidualne podejście oraz różnorodność formy.

- Lonżowniki - Kompleksy jeździeckieUjeżdżalnie - Stajnie

WOLF System

U jeżdżalnie W O LF System
R
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Wspieramy przy planowaniu, doradzamy w razie wątpliwości      
i wprowadzamy Państwa wymarzone koncepcje w życie – od 
ujeżdżalni przez stajnie i obiekty towarzyszące aż po własny 
dom mieszkalny.

OBIEKTY
JEŹDZIECKIE Kompleksy jeździeckie

Nasze referencje mówią same za siebie.

WOLF System  -  Ujeżdżalnie, lonżowniki, stajnie, obiekty dodatkowe
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ReithallenHALLENBAU
Konstruktionssysteme, Dach- und Wandausbildung, Belichtungsflächen

Wolf System  -  Reithallen, Longierhallen, Pferdeställe, Zubauten

Konstrukcje ujeżdżalni:
Konstrukcje dachu
Konstrukcje ścian
Doświetlenia
Detale Stal – drewno klejoneStal – stal Drewno klejone – drewno klejone

Rama stalowa ocynkowana – pokrycie dachówką, 
deskowanie dachu, świetlik kalenicowy

Rama z drewna klejonego, pokrycie dachówką, deskowanie, 
świetlik kalenicowy, ścienne panele doświetlające

Rama stal – drewno klejone, pokrycie dachówką, 
warstwa dolna z paneli izolacyjnych, świetlik kalenicowy

Rama o konstrukcji stal – drewno klejone ze stalowym ściągiem,
deskowanie dachu z dolną powłoką lakierowaną, świetlik kalenicowy

Rama stalowa lakierowana – pokrycie z blachy stalowej, 
świetlik kalenicowy

Ujeżdżalnie
Systemy konstrukcyjne, rozwiązania dachowe i ścienne, powierzchnie doświetlające, detale

WOLF System  -  Ujeżdżalnie, lonżowniki, stajnie, obiekty towarzyszące

Schematyczne przedstawienie 
systemów ramowych WOLF System

WOLF System oferuje oprócz wielu sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych również trybuny 
i konstrukcje schodów odpowiadające każdorazowo Państwa życzeniom i wymaganiom. 
Interesującym dodatkiem są również systemowe rozwiązania pomieszczeń i przestrzeni 
składowiskowych dla niezbędnych akcesoriów jeździeckich w bandach.

Najwyższa jakość
Konstrukcja band oraz przesuwnych i uchyl-
nych bram w bandach firmy WOLF System 
jest sprawdzona, trwała i wytrzymała.

Deska nakrywająca

Okładzina bandy ukośnej
Krawędziak z drewna iglastego
Kątownik

Podpora pośrednia
Rura prostokątna

Warstwa wierzchnia

Warstwa nośna

Szerokość wewnątrz band

Warstwa pośrednia

Konstrukcja bandy ukośnej

Pokr
ycie 
dach

ówką

Pasmo doświetlające
boczne

Banda ukośna
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Cokół żelbetowy
Stopa fundamentowa

Budowa
ściany
Zewnętrzne

pokrycie ścienne
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OBIEKTY
JEŹDZIECKIE

Indywidualna forma i niepowtarzalna bryła konstrukcji

Ujeżdżalnie

WOLF System  -  Ujeżdżalnie, lonżowniki, stajnie, obiekty towarzyszące

WOLF System

Dzięki dopracowanym szczegółom konstrukcyj-
nym i rozwiązaniom projektowym firma WOLF 
System buduje szybko i ekonomicznie unikalne 
obiekty jeździeckie.

WOLF System oferuje odpowiadające wszelkim  
życzeniom klientów różnorodne rozwiązania kon-
strukcyjne dachu, ścian, doświetleń, okien, drzwi, 
bram, wentylacji jak również detali wykończenio-
wych.
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ReithallenHALLENBAU

Wolf System  -  Reithallen, Longierhallen, Pferdeställe, Zubauten

Świetlik kalenicowy, panele doświetlające 
w ścianie szczytowej

Dachowe i ścienne pasma doświetlające 
również w ścianie szczytowej

Świetlik kalenicowy, ścienne panele doświetlające, 
okna w ścianie szczytowej

Świetlik kalenicowy, ścienne pasmo doświetlające, 
okna umieszczone  w ścianie szczytowej

Świetlik kalenicowy, panele doświetlające w ścianie podłużnej

Ujeżdżalnie

WOLF System

WOLF System  -  Ujeżdżalnie, lonżowniki, stajnie, obiekty towarzyszące

OBIEKTY
JEŹDZIECKIE

Świetliki dachowe i ścienne

Świetlik kalenicowy, dachowe i ścienne panele doświetlające, okna w ścianie szczytowej, 
dachowe pasmo doświetlające w przybudowanej stajni
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Stajnie
Różnorodność wariantów konstrukcyjnych jest naszą siłą

WOLF System  -  Ujeżdżalnie, lonżowniki, stajnie, obiekty towarzyszące

Stajnie WOLF System

OBIEKTY
JEŹDZIECKIE

Stajnia WOLF System z padokiem, bramy wyjściowe z boksów Czy to stajnie otwarte czy systemy boksowe – dachowe       
i ramowe możliwości konstrukcyjne firmy WOLF System są 
praktycznie nieograniczone! Elementy budowli szczególnie 
narażone na uszkodzenia takie jak ściany, okna, bramy itp. 
są projektowane jako wyjątkowo wytrzymałe i trwałe.
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HALLENBAU

Wolf System  -  Reithallen, Longierhallen, Pferdeställe, Zubauten

Własne rozwiązania techniczne

Konstrukcja ścian,
Doświetlenia ścienne,
Systemy wentylacyjne

Dzięki ponad 40-sto letniej działalności budowlanej oraz ciągłej wymianie doświadczeń z jeźdźcami i hodowcami koni opracowaliśmy 
odpowiednie rozwiązania dla obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz przeznaczonych do hodowli. Idealne warunki dla jeźdźca jak i konia!
Sprawdzone systemy wentylacyjne, odpowiedni dobór wymiarów obiektu i przemyślane rozmieszczenie powierzchni doświetlających 
przyczyniają się do powstania przyjemnego i zdrowego mikroklimatu. Funkcjonalność obiektów osiągnięta jest dzięki dopracowanym 
rozwiązaniom szczegółów oraz optymalnemu rozkładowi pomieszczeń w stajni i ujeżdżalni tj. boksów, siodlarni, przebieralni, magazynów 
paszy i słomy, itp.

Ujeżdżalnia z dobudowaną stajnią

Ujeżdżalnia ze zintegrowaną stajniąWolnostojąca stajnia

Ujeżdżalnie  i stajnie firmy WOLF System

WOLF System  -  Ujeżdżalnie, lonżowniki, stajnie, obiekty towarzyszące
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wolnostojące, dobudowane lub zintegrowane z ujeżdżalnią

Stajnie
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Lonżowniki

WOLF System  -  Ujeżdżalnie, lonżowniki, stajnie, obiekty towarzyszące

Stała wymiana doświadczeń z jeźdźcami i hodowcami koni pozwoliła firmie WOLF System na opracowanie 
koncepcji lonżowników w różnych wariantach konstrukcyjnych. Sprawdzone rozwiązania zarówno w zakresie 
budowlanym jak i architektonicznym sprostają wszystkim życzeniom inwestora.

OBIEKTY
JEŹDZIECKIE
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Stanowisko sędziowskie

WOLF System  -  Ujeżdżalnie, lonżowniki, stajnie, obiekty towarzyszące

OBIEKTY
JEŹDZIECKIE Wyposażenie i obiekty towarzyszące

Trybuny, pomieszczenia socjalne i gastronomiczne, magazyny na siano i słomę, hale na powozy i dorożki, stanowiska sędziowskie, domy mieszkalne

D

Magazyn na słomę

Garaż na dorożki i powozy ze 
świetlikiem kalenicowym

Pomieszczenia 
wypoczynkowe, 
gastronomiczne, biurowe

Widownie, trybuny, antresole

Hala magazynowa z dodatkowym zadaszeniem

Portiernia

WOLF System   Obiekty specjalne

zięki budowie 600 domów i 500 piwnic rocznie firma WOLF Haus zalicza się do wiodących 
producentów innowacyjnych domów gotowych. W naszej palecie produktów znajduje się wiele 

typowychtypowych jak również indywidualnych projektów, przy tworzeniu których współpracują z Państwem nasze 
doświadczone zespoły architektów i projektantów. Od ponad 40 lat WOLF Haus wytycza kierunki 
projektowania i kreatywności. Dzięki wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości i ich starannemu 
przygotowaniu powstaje produkt odpowiadający najwyższym wymaganiom zarówno z technicznego jak     
i klimatycznego punktu widzenia. W odpowiedzi na trend na domy energooszczędne jak również pasywne 
firma WOLF Haus oferuje innowacyjne rozwiązania takich elementów budowli jak ściany, podłogi i stropy 
oraz wprowadza nowoczesną i dojrzałą technologię produkcji domów energooszczędnych.
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