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PMH Hallen
Vi löser Era lokalbehov!

SS-EN 1090

Ljusgenomsläppligt tak
Ventilationsfläkt
Lackerad duk alt.
plåtklädda väggar

Svetsade dukskarvar

Snörasskydd

Marktätning

Manuell alt.
motordriven port

Plåtinklädda dörroch portsmygar

Gångdörr

PMH-Hallen är kvalitetshallen för lager, industri och uthyrning, med mer än 3000 levererade hallar. Med våra lagerhallar
erbjuder vi Er en flexibel och praktisk lokallösning med kort byggtid. Hallen kan erhållas i valfri längd och bredd samt har
en fri, ljus golvyta utan pelare. Vi har ett stort utbud av kundanpassade lösningar och bistår gärna till att finna den bäst
lämpade hallen för Ert behov.

PMH Protecthall med öppen sida är ett effektivt sätt att
skydda material och samtidigt få lätt åtkomst till godset.

020-212 999

PMH Hyrhall är den perfekta lösningen för tillfälliga, kortare
eller längre behov. Finns i flera storlekare och utförande.

www.pmh-hallen.se

Tillval

Fakta

Köp – Leasa – Hyra
PMH-Hallen kan finansieras genom leasing till
skillnad från fast egendom (traditionella
byggnationer).

Storlekar
PMH-Hallen levereras i en mängd olika bredder,
olika höjder samt i valfri längd.

Belysning

Marktätning

Logotype

Avfuktning

Bulkvägg

Pallställ

Isolering

Uppvärmning

Förbindelsegång

Ventilation

Portar/Dörrar

Påkörningsskydd

Fönster

Färger/Design

Stål
Stålstommens ram är utförd som fackverk, av hög
konstruktionskvalitet och varmförzinkad enligt
SS-EN ISO1461. Stommen är CE-märkt enligt
SS-EN 1090

Duk
Duken med hög riv- och draghållfasthet består av
plastbelagd polyesterväv som är lackerad på båda
sidorna. Den lackerade duken är smutsavstötande
och har lång livslängd.

Dukspänning
Dukspänningssystem med spännskruvar optimerar dukens livslängd och ger maximalt spända
väggsidor och tak.

Förankring
PMH-Hallen förankras enkelt direkt på befintlig
hårdgjord yta med förankringsjärn, jordankare eller
betongelement.

Vind och snöbelastning
PMH-Hallen dimensioneras enligt gällande Eurokoder samt aktuell vind- och snölast för Er kommun.

Montage
PMH Hallen leveras komplett med montage.

Service
Hallens utformning och dukspänningssystem ger
ett minimalt behov av underhåll. PMH Service
erbjuder förebyggande underhåll samt reparationer
vid behov.

Standardfärger

PMH 11

PMH 12

PMH 13

PMH 14

PMH 15

PMH 16

”Vi på Polykemi tillverkar kundanpassade plastcompounds
för svensk och internationell
plastindustri. Våra kunders krav
på ”just in time” leveranser i
kombination med kostnadseffektivt utnyttjande av vår
maskinpark innebär ett varierande behov av lagervolymer.
PMH-Hallen erbjuder denna
flexibilitet (15 lagerhallar på
sammanlagt 17500 m2).”

PMH Lagerhall

Ola Hugosson, VD
Polykemi AB

PMH Combihall

”Vi valde PMH-Hallen till vår
vinterförvaring av båtar för att
den kunde anpassas helt efter
våra behov och krav avseende
storlek och inneklimat (avfuktat).
Snabbheten och den enkla
kommunikationen avgjorde valet.
Vi är mycket nöjda med vår
PMH-Hall och dess funktion.”

PMH Polarhall

Michael Säw, Delägare
1852 Marin & Fritid AB

PMH Thermohall

PMH Torrluftlager

”Vi behövde lösa ett lagerbehov
av vårt virke och PMH-Hallen
visade sig vara bästa lösningen.
Då våra virkespaket är skrymmande är det en fördel att hallen
inte har några hindrande pelare
utan vi kan lagra över hela ytan.
Dessutom var PMH-Hallen det
mest ekonomiska alternativet
för vår investering.”

PMH Hyrhall

Bo Skacke, VD
Wallnäs AB

PMH Protecthall

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

Kalmar
0480-258
Jönköping 036-16 27
Göteborg 031-330 99
Stockholm 08-753 33
Sundsvall 060-17 75
Luleå
0920-169
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