PMH Thermohall
Den välisolerade lösningen

PMH Thermohall
Den välisolerade lösningen
PMH Thermohall är en effektiv lösning på ett
utrymme, som skall vara uppvärmt och samtidigt
energibesparande. Hallen är välisolerad enligt
traditionell metod och erbjuds med kort leveransoch montagetid.
PMH Thermohall produceras av standardkomponenter, som möjliggör stor variation av bredd, längd
och höjd.
Konstruktionen har självbärande ramar som ger en
pelarfri yta med en spännvidd upp till 50 meter och
valfri längd. Det finns stor flexibilitet vad gäller portplacering och övriga anpassningar. Hallen byggs
i underhållsfritt material.
PMH Thermohall bygger vidare på PMH Lagerhall
med väggar och tak av plastbelagd polyesterväv,
eller PMH Combihall med väggar av stålplåt. Hallen
isoleras från insidan, vilket minimerar yttre påverkan
av regn eller snö under byggtiden. Det går även att
isolera PMH-Hallen i efterhand.
PMH Thermohall finns att få med två olika innertaklösningar. Ett nedsänkt horisontellt tak i takfotshöjd
eller ett tak som följer hallens bågform, vilket även
ger hallen goda akustiska egenskaper. Väggarna
isoleras och kläs invändigt med t ex lackerad väggplåt eller folierad spånskiva.
Konstruktion
Dimensionerad för snö- och vindlast enligt gällande
byggnormer.
Stålstomme
Fackverk av kallformade stålprofiler som är
ytbehandlade med varmförzinkning enligt SS 1461,
min 70 my (miljöklass M3).
Förankring
Hallen förankras med förankringsjärn, jordankare
eller betongelement.
Portar och fönster
Hallen utrustas som standard med isolerade vikportar i storlekar efter behov. Fönster och andra
porttyper levereras enligt önskemål.

Principritning på isolering av PMH Thermohall.

Väggar och tak
PMH Lagerhall har 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.
PMH Combihall har väggar av lackerad, trapetskorrugerad stålplåt i valfri standardfärg monterad
på lättbalk av stål till önskad höjd över mark.
Hängrännor och stuprör kan lätt monteras om
väggplåten dras upp till takfoten.
PMH-Hallen finns i följande utförande
•
•
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•
•
•
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