PMH PLÅTHALL
Det ljusa lagret



Bygglovshjälp





Projektering
Montage
Finansiering

När du prioriterar
kvalitet och funktion!

Sedan1974

PMH Plåthall
Robust plåthall med ljus pelarfri golvyta
PMH Plåthall har många fördelar jämfört med en vanlig plåtbyggnad. Framförallt är den mycket ljusare inuti än en vanlig
plåthall med plåttak, eftersom det vita duktaket gör att 80% av
dagsljuset kommer in och lyser upp hela hallen.
PMH-Hallen finns i olika utföranden, storlekar och färger.
Det finns en stor variation på portar och gångdörrar att välja
mellan som går att placera både på gavlar och långsidor.
Hallen kan enkelt i efterhand byggas till eller flyttas.

Varför välja en plåthall från PMH?
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Stora ljusa pelarfria golvytor
Underhållsfritt material
Låg investeringskostnad
Kräver inte plintgrund
Kundanpassad
Kort byggtid

PMH Plåthall är lika tät som en PMH Lagerhall trots att vi
kombinerar ett hårdare material i väggarna med ett mjukare
material i taket. Detta gör att den är lämplig för avfuktning och
förvaring av fuktkänsliga material.

Tjänster

PMH-Hallen tillhandahåller en rad tjänster som ger mervärde
och underlättar för våra kunder. Vi erbjuder allt från montage
till bygglovsdokumentation, personalliggare, demontage av
hall eller service på era plåthallar.

Egenskaper
Snözon (1,0-4,5) och vindlast enligt gällande
byggnormer och placeringsort.

Storlekar :

Från 8 till 40 meter fribärande bredd.
Valfri längd och höjd.

Tak/Vägg :

Flamskyddad, lackerad plastbelagd polyesterväv
Profilerad lackerad plåt i ett flertal standardfärger.

Stålstomme :

Fackverk av kallformade stålprofiler.
Varmgalvaniserad enligt SS-EN ISO 1461.

Förankring :

Med förankringsjärn, jordankare eller på betongsockel/platta.

Portar :

Manuella eller motordrivna.

Dörrar :

Enligt önskemål

PMH International AB

Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon: 0411-138 00
E-post: info@pmh-hallen.se
www.pmh-hallen.se
Org.nr: 556035-2097

SS-EN 1090

PMH-Hallen kan även anpassas med / som
• Pallställ
• Isolering
• Avfuktning

• Belysning
• Färgval
• Logotype

• Bulkvägg
• Förbindelsegång
• Uppvärmning

Se fler tillval och information på www.pmh-hallen.se

Kalmar
0480-258 50
Jönköping 036-16 27 30
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0920-169 60

© PMH International AB

Konstruktion :

