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PMH Hyrhall
Nybygget du hyr!
PMH Hyrhall är den perfekta lösningen på tillfälliga,
kortare eller längre lokalbehov, som t ex lager,
försäljnings-, produktions- och utställningslokal.
PMH Hyrhall finns att tillgå i tre standard moduler
på 120 m2 (10 x 12 x 3 m eller 10 x 12 x 4 m),
180 m2 (12 x 15 x 4 m) respektive 240 m2
(15 x 16 x 4,5 m) och är försedda med stabila
skjutportar med yttermått 3 x 3, 3,5 x 3,5 respektive
4 x 4 m. Hallarna kan förlängas genom sammankoppling av två eller flera moduler och även
anslutas mot befintlig byggnad.

PMH Hyrhall har pelarfri golvyta och ljusgenomsläppligt tak.

PMH Hyrhall är konfektionerad med vitt
ljusgenomsläppligt tak, vilket ger ett behagligt
dagsljus över den pelarfria golvytan.
Väggsidorna är av rak konstruktion för att ge ett
optimalt utnyttjande. Hallen kan placeras nära verksamheten för att undvika onödiga logistikkostnader.
PMH Hyrhall finns även i kundanpassade lösningar
avseende storlekar och tillval.

Stålstomme
Fackverk av kallformade stålprofiler som är
ytbehandlade med varmförzinkning enligt
SS 1461, min 70 my (miljöklass M3).
Förankring
Hallen förankras direkt i marken med dubbla
förankringsjärn.
Portar
Hallen är utrustad med manuella skjutportar
uppbyggda på en varmförzinkad stålram.
Väggar och tak
Typgodkänd duk av polyesterväv som är plastbelagd och lackerad samt underhållsfri.
Montage
PMH utför kompletta montage eller tillhandahåller
montageledare.
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PMH Hyrhall kan förses med avfuktningsaggregat för en
kontrollerad inre miljö.

Avfuktning
Hallen är så tät att den enkelt kan förses med
avfuktningsaggregat, som ger en kontrollerad
miljö utan uppvärmning såväl sommar som vinter. Ingen korrosion eller fukt, ett idealiskt
och energisnålt sätt att lagra material.
PMH-Hallen finns även i följande utförande
•
•
•
•
•
•

PMH Lagerhall
PMH Combihall
PMH Torrluftlager
PMH Thermohall
PMH Protecthall
PMH Sporthall

Begär separat broschyr!
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Box 145, 182 05 Stockholm
Telefon 08-753 33 25
Telefax 08-753 08 02
E-post: info@pmh.se
Hemsida: www.pmh.se
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Konstruktion
Dimensionerad för snö- och vindlast enligt gällande
byggnormer.

