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VI ER 
MED DIG 
HELE VEJEN

Med over 45 års erfaring og over 3.000 byggede haller fra Danmark til Sverige 
har vi lært meget. 

Ved hjælp af vores viden og erfaring og ved at lytte til vores kunder har vi løbende 
udviklet PMH-Hallen. 

PMH-Hallen er din komplette partner, der er med dig hele vejen, lige fra 
planlægning, byggetilladelser og installation til færdig hal.
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ALTID 
PERSONLIG 
SERVICE 

Om os
PMH International AB blev grundlagt som juridisk selskab i 1974, efter flere år 
som afdeling i Persöner AB, med hovedkontor i Ystad. Forretningsområdet 
Industri- og lagerhaller konstruerer og markedsfører PMH-Hallen til lager, 
produktion og udlejning. 

Se vores komplette udvalg på www.pmh-hallen.dk.



DEN 
SVENSKE 
KVALITETSHAL

PMH-Hallen er den svenskdesignede og omkostningseffektive kvalitetshal 
til opbevaring, produktion og udlejning. 

Alle vores haller har søjlefrie opbevaringsområder og kan i princippet
 fremstilles i enhver ønsket længde, bredde eller højde. Vores hal 
skræddersyes efter dine ønsker, så den passer perfekt til din virksomhed. 

PMH-Hallen dimensioneres iht. de europæiske byggestandarder (ECS) og det 
danske nationale tilvalg. PMH-Hallens bærende ramme er CE-mærket med 
indgangsværdier, der matcher den givne kommunes 
fastsatte sne- og vindbelastninger.
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Lagerhallen er en rationel og økonomisk løsning på de fleste 
lagerbehov. Med sit gennemprøvede design og store 
tilbehørsudvalg kan den let tilpasses dine specifikke behov og 
ønsker. Det giver dig mulighed for at effektivisere og optimere 
lagerstyringen, så den passer til netop din virksomhed og 
arbejdsgang. 

Produktfordele

Søjlefrie overflader

Lave investeringsomkostninger

Vedligeholdelsesfrit materiale

Kort byggetid

Lagerhal
Lagerhallen, som matcher de fleste lagerbehov

Pladehallen er en robust og holdbar bygning, der er 
konstrueret til at kunne holde til mere krævende miljøer. 
Væggene er beklædt med stålplader, og taget er fremstillet af 
dug. Det giver ekstra beskyttelse på siderne, mens dugtaget 
udnytter dagslyset til at give lys i hallen. Konstruktionen er 
vedligeholdelsesfri og kan let udvides eller flyttes efter behov.

Produktfordele

Holdbar

Let at flytte eller udvide

Indbrudssikker

Farve, som passer til andre 
bygninger

Pladehal
Robust hybridhal med smart lysindfald

Lejehallen er den optimale løsning til midlertidige, kortere 
eller længere behov for lokaler. Den er perfekt til brug som 
lager samt, salgs-, produktions- og udstillingslokale. En lejehal 
kommer hurtigt på plads, da installationen kun tager 2-4 dage 
afhængigt af størrelsen. Du beholder den så længe du har brug 
for det. 

Produktfordele

Hurtig levering

Let at placere

Økonomisk

Kan udvides

Lejehal
Lej lagerhal til midlertidig opbevaring

Protecthallen er en effektiv måde at beskytte varer mod vind 
og vejr på og samtidig sikre hurtig og let adgang til dem. 
Hallen har stor fleksibilitet. Længde, bredde og højde tilpasses 
til dine maskiner og varer. Den kan ændres og flyttes, hvis dine 
behov ændrer sig. Protecthallen har kort leveringstid og lave 
investeringsomkostninger.

Produktfordele

Let adgang til varer

Vedligeholdelsesfrit materiale

Valgfri åben bredde

Let at flytte

Protecthal
 



HALLER MED 
TILPASSET 
INDEKLIMA

PMH-Hallen kan tilpasses, så den får et optimalt indeklima, hvis varerne 
kræver mere end blot beskyttelse mod vind og vejr. 

Ved opbevaring af fugtfølsomt materiale affugter vi hallen, så den får den 
korrekte relative luftfugtighed. 

PMH-Hallen er også velegnet som opvarmet rum, og vi isolerer den, så den 
passer til dine behov.
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Klimahallen er det oplagte valg, når du har brug for opvarmet 
og energibesparende lagerplads. Den er velisoleret og egner 
sig perfekt til opbevaring af temperaturfølsomme materialer. 
Takket være det smarte og hurtige installationsprincip er 
klimahallen et godt og omkostningseffektivt valg.

Produktfordele

Omkostningseffektiv

Kort leveringstid

Velisoleret

Vedligeholdelsesfrit materiale

Climathal
Klimahallen er den enkle, isolerede telthal

Med sine pladebeklædte vægge, høje isoleringsværdi og 
opvarmede lagerplads er Thermohallen velegnet til brug som 
pluklager og udstillingshal samt produktions- eller salgsområ-
de. Den opfylder alle krav til en normalt isoleret bygning, men 
til en meget lavere pris. Taget, der er fremstillet af 
mineraluldsbats, absorberer lyd og giver en behagelig akustik.

Produktfordele

Høj isoleringsværdi

Lyst interiør

Kort leveringstid

God akustik

Thermohal
Lagerhallen med opvarmet lagerplads

Polarhallen er forstærket og dimensioneret til at klare sne og 
blæst på nogle af Sveriges mest barske og nordligste 
breddegrader. Hallens opspændingssystem til vægge og tag 
sikrer lang levetid og minimerer behovet for vedligeholdelse. 
Polarhallens ramme er varmgalvaniseret, hvilket betyder, at 
den kan modstå korrosion i selv de mest aggressive miljøer.

Produktfordele

Robust konstruktion

Enkelt fundament

Lakeret dug, så sneen glider af

Varmgalvaniseret ramme

Polarhal
Hallen til mere krævende klimaer

Tørluftlageret er en perfekt og energirigtig løsning til opbeva-
ring af fugtfølsomt materiale. Hallens tætte konstruktion 
betyder, at det indre miljø styres effektivt vha. affugtning, 
uden behov for varmeisolering. Tørluftlageret er derfor en 
smart og omkostningseffektiv lagerløsning, der sikrer 
varekvaliteten.

Produktfordele

Sikker leveringskvalitet

Forhindrer korrosion

Lave driftsomkostninger

Lyst interiør

Tørluftlager
Lagerhallen med indbygget affugtning



Salgshallens lysgennemtrængelige tag 
giver kunderne en lys og behagelig 
oplevelse. Den er ideel til brug inden for 
de fleste områder, når du vil udvide 
salgsområdet.

Salgshal

PMH-Hallen kan bruges til mange formål ifm. opbevaring af materialer og varer. 
Hallerne skræddersyes let til dine ønsker med forskellige tilvalg, så den passer perfekt til virksomhedens 
daglige drift.

Anvendelsesmuligheder

Bilhallen er meget velegnet til bilsalg og 
som showroom, garage eller mekanisk 
værksted til bilforhandlere, bilfirmaer og 
bilentusiaster. 

Bilhal
PMH-Hallen er en optimal løsning til 
samlet vinteropbevaring af både. Hallen 
kan tilpasses ift. den ønskede størrelse 
og giver mulighed for et styret indeklima 
(affugtet).

Bådhal

Produktionshaller og produktionslagre 
fra PMH-Hallen er en økonomisk 
helhedsløsning på dine lagerbehov. 
PMH-Hallen er designet med en søjlefri 
gulvplads, som sikrer maksimalt 
produktionsareal. 

Produktionshal
PMH-Hallen kan tilpasses og bruges som 
emballage- og pallelager i forbindelse 
med transport og logistikkæden. Hallen 
fungerer fint til opbevaring af træpaller, 
plastpaller og pallekraver samt 
engangs- og returemballage.

Emballagelager
Tømmerhallen fra PMH er et smart og 
omkostningseffektivt alternativ til 
opbevaring af træ og træprodukter. 
Tømmerhallen/tømmerlageret er designet 
med søjlefri gulvflade, hvilket sikrer et 
optimal opbevaringsareal og ideel adgang 
over hele lageret.

Tømmerlager

PMH-Hallen er meget velegnet til 
opbevaring af alle typer energimaterialer, 
som fx piller, flis, spån, tørv og andre 
energimaterialer. 

Bioenergi
PMH-Hallens lagerløsning til salt er et 
omkostningseffektivt alternativ med høj 
korrosionsbestandighed overfor saltets 
negative egenskaber.

Salthal
PMH-Hallen er ideel til genanvendelse, 
da lagerområdet er omkostningseffektivt, 
og hallen kan holde til brug i krævende 
miljøer. 

Genbrug

Spekulerer du på, om PMH-Hallen kan bruges i din virksomhed? Du er meget velkommen til at kontakte os!
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Passager

Vores lagerhaller udstyres med skydeport, 
foldeport eller hejseporte efter ønske og 
behov. 

Porte
Døre til vores lagerhaller fås efter ønske og 
opfylder gældende brandsikringsstandar-
der for flugtveje. 

Døre
Forbindelsesgangen er en god løsning, når 
du vil forbinde to lagerhaller eller et lager 
med en eksisterende bygning.

Forbindelsesgang

Vi har et stort udvalg af forskellige typer af passager. Se flere på www.pmh-hallen.dk.

Tilvalg

PMH-Hallen kan med fordel udstyres med 
LED-armaturer, så der er lys i hallen, når 
det er mørkt udenfor.

Belysning
Hallen kan udstyres med tryk i form af 
firmanavn eller logo. Dugens farve og 
design kan tilpasses dine ønsker.

Logo
Robuste og fleksible pallereoler, der er 
certificeret iht DNV’s produktcertificering 
og opfylder standarden jfr. SS 224 og 
INSTA 250.

Pallereoler

PMH-Hallen kan tilpasses med forskellige tilvalg, så den passer perfekt til den daglige drift.

Farver

PMH 11 - Hvid

PMH-Hallen fås i en række forskellige standardfarver. Kontakt os, hvis du ønsker andre farver.

PMH 12 - Rød PMH 13 - Grøn

PMH 14 - Mørkegrå PMH 15 - Lysegrå PMH 16 - Blå

RAL Nr. 9016, NCS Nr. S 0500-N RAL Nr. 3013, NCS Nr. S 3560-Y90R RAL Nr. 6000, NCS Nr. S 6020-G

RAL Nr. 7046, NCS Nr. S 6000-N RAL Nr. 7004, NCS Nr. S 3000-N RAL Nr. 5005, NCS Nr. S 3560-R90B



EN 
DUGTEKNOLOGI 
FORAN

Dugen er den vitale del, der beskytter det, der er vigtigt for din virksomhed.
Vores dugteknologi er udviklet i mange år for at sikre, at den holder i lang tid (ca. 30 år) 
og kan modstå de hårde udfordringer, den står over for.

Dugen er robust med både høj træk- og rivebestandighed. Halldugen er typegodkendt, 
hvilket betyder, at den er vanskelig at antænde i henhold til EU-retningslinjerne for 
byggematerialer.

For at minimere vedligeholdelse er dugen lakeret på begge sider for at sikre, at både 
vand og sne dræner let. Vi tilbyder duge i en række standardfarver og fås i henhold til 
dine brand guidelines (se forrige side).

EN NY DUG FORLÆNGER DIN HALLS LEVETID

PMH-Hallen tilbyder udskiftning af dug på din nuværende hal, uanset om det er en 
ældre PMH-hall, eller om det er en hal produceret af en anden producent.
Kontakt os i dag for at forlænge din halls levetid.
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Hos Polykemi fremstiller vi kundetilpassede plastcompounds 
til den svenske og internationale plastindustri. 

Vores kunders krav om ”just in time”-leverancer kombineret 
med omkostningseffektiv brug af vores maskiner betyder et 
skiftende behov for lagerplads. 

PMH-Hallen giver os denne fleksibilitet (15 lagerhaller på i alt 
17.500 m2).

Ola Hugoson, VD 
Polykemi AB

Vi skulle løse et problem med opbevaring af vores tømmer, og 
PMH-Hallen viste sig at være den bedste løsning. 

Da vores tømmerpakker fylder meget, er det en fordel, at hallen 
ikke har nogen blokerende søjler, men at vi kan udnytte hele 
området. 

Derudover var PMH-Hallen den mest økonomiske løsning for 
vores investering.

Bo Skacke
Wallnäs AB

Vi valgte PMH-Hallen til vinteropbevaring af både, fordi den 
kunne tilpasses fuldstændigt til vores behov og krav med 
hensyn til størrelse og indeklima (affugtet). 

Hastigheden og den lette kommunikation afgjorde valget. 

Vi er meget tilfredse med vores PMH-hall og dens funktion.

Michael Säw
1852 Marin & Fritid AB

Polykemi AB

Wallnäs AB1852 Marin & Fritid AB

Vi havde brug for en hal til modtagelse af materialer til 
genbrug på vores nye genbrugsanlæg Returum i Kristianstad. 

PMH-Hallen gav os en optimal løsning til vores behov. 
Et ekstra plus var, at vi kunne få logo på hallen efter eget 
ønske. 

Vi er meget tilfredse med vores investering!

Fredrik Holmer 
Kristianstads kommun

Returum Kristianstad
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STÆRKE GRUNDE FOR AT VÆLGE OS

Lave anskaffelsesomkostninger

Kort byggetid

Søjlefrie overflader

Kan isoleres eller affugtes

Vedligeholdelsesfrit materiale

Let at flytte eller udvide

Fås i enhver længde eller bredde

Køb - Lej

PMH-International AB
Org.nr 556035-2097

Højeste kreditvurdering
Siden 1997

www.pmh-hallen.dk

+46 20-212 999


