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PMH Lagerhall
Den enkla och flexibla lösningen
PMH Lagerhall är en effektiv, rationell och ekonomiskt fördelaktig lösning på de flesta lagerbehov.
Hallen finns i olika utföranden, storlekar och färger.
PMH Lagerhall produceras på mycket kort tid
beroende på ett väl utvecklat system med standardkomponenter. Kunden ges möjlighet till stor valfrihet
vad gäller portplacering och övriga anpassningar.
PMH Lagerhall är lätt att montera och demontera.
Om behoven ändras kan hallen enkelt byggas till,
flyttas eller säljas.

PMH Lagerhall har pelarfri golvyta och ljusgenomsläppligt
tak.

PMH Lagerhall har många fördelar jämfört med en
konventionell byggnad bl a stora, ljusa pelarfria
golvytor, underhållsfritt material, låg investeringskostnad och kort byggtid.
PMH Lagerhall är basmodell för PMH Combihall
(plåtsidor) och PMH Torrluftlager (utrustad med
avfuktare). Hallen kan även i efterhand med lätthet
isoleras, PMH Thermohall och användas som t ex
varmlager. PMH-Hallen finns även som skärmtak
med öppen sida, PMH Protecthall.
Konstruktion
Dimensionerad för snö- och vindlast enligt gällande
byggnormer.
PMH Lagerhall finns även för uthyrning i flera olika storlekar.

Storlekar
Från 10 till 50 meter fribärande bredd och valfri
längd. Höjd enligt önskemål.
Stålstomme
Fackverk av kallformade stålprofiler som är
ytbehandlade med varmförzinkning enligt
SS 1461, min 70 my (miljöklass M3).
Förankring
Hallen kan förankras direkt på marken med dubbla
förankringsjärn, jordankare eller betongelement.
Portar
Hallen utrustas som standard med manuella skjuteller vikportar i storlekar efter behov.
Övriga porttyper levereras enligt önskemål.
Väggar och tak
Typgodkänd duk av polyesterväv som är plastbelagd
och lackerad, vilket ger lång livslängd. Duken på
väggarna finns i ett flertal standardfärger och

lämpar sig väl för tryck av reklam och logotype.
Taket är som standard vitt och släpper igenom ett
behagligt dagsljus över hela golvytan.
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 (se PMH Torrluftslager).
PMH-Hallen finns även i följande utförande.
•
•
•
•
•
•

PMH Combihall
PMH Torrluftlager
PMH Thermohall
PMH Protecthall
PMH Hyrhall
PMH Sporthall

Begär separat broschyr!

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon 0411-138 00
Telefax 0411-174 13
E-post: info@pmh.se
Hemsida: www.pmh.se

PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
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