PMH Hall

PMH Combihall
Den ekonomiska lösningen

MH Hallen

Hallen
MH Hallen

PMH Combihall
Hallen med flera funktioner
PMH Combihall är en effektiv, rationell och
framför allt ekonomiskt fördelaktig lösning
på de flesta lokalbehov som t ex lager.
PMH Combihall har många fördelar jämfört med
konventionella byggnader bl a stora, pelarfria
golvytor, underhållsfritt material, låg investeringskostnad och kort byggtid. Hallen kan enkelt i
efterhand byggas till, flyttas eller säljas.
PMH Combihall är uppbyggd med stålplåt på
väggarna och taket är försett med vit ljusgenomsläpplig plastduk. Hallen har en robust, motståndskraftig konstruktion, som via taket släpper
igenom ett behagligt dagsljus över hela golvytan.

PMH Combihall har pelarfri golvyta och ljusgenomsläppligt tak.

PMH Combihall är uppbyggd av självbärande
ramar, som ger en pelarfri yta med en spännvidd
upp till 50 meter och valfri längd på hallen.
Konstruktion
Dimensionerad för snö- och vindlast enligt
gällande byggnormer.
Storlekar
Från 8 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).

PMH Combihall kan utrustas med avfuktare för lagring av
korrosionskänsligt gods.

Förankring
Hallen kan förankras direkt på marken med
dubbla förankringsjärn, jordankare eller betongelement.

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.

Väggar
Lackerad, trapetskorrugerad stålplåt i valfri
standardfärg monterad på lättbalk av stål till
valfri höjd över mark.

Övrigt
Hängrännor och stuprör kan lätt monteras om
väggplåten dras upp till takfoten. Hallen kan även
isoleras för t ex varmlager.

Tak och gavelspets
Typgodkänd duk av polyesterväv som är plastbelagd och lackerad, vilket ger lång livslängd.
Taket är som standard vitt och släpper igenom
ett behagligt dagsljus över hela golvytan.

PMH-Hallen finns även i följande utförande.

Portar
Hallen utrustas som standard med manuella
skjut- eller vikportar i storlekar efter behov.
Övriga porttyper levereras enligt önskemål.
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PMH Lagerhall
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
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