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PMH Thermohall har samma isoleringsvärde som en 
konventionell byggnad men till ett mycket lägre pris. 
Typiska användningsområden är plocklager, visningshall, 
produktions- eller försäljningsyta.

Thermohallen produceras av standardkomponenter, som 
möjliggör stor variation av bredd, längd och höjd. Hallen 
isoleras från insidan, vilket minimerar yttre påverkan av 
regn eller snö under byggtiden. Det går även att isolera 
PMH-Hallen i efterhand.

Hallen kan utrustas med belysning i form av energisnåla LED 
armaturer. Thermohallen kan även förses med fönster för 
ljusinsläpp. Uppvärmningssystem är valfritt, men levereras 
som standard med aerotemprar, varmluftsfläktar.  

Varför välja en Thermohall från PMH? 
Stora pelarfria golvytor
Underhållsfritt material
Låg investeringskostnad
Kort byggtid      

Konstruktionen med självbärande ramar ger en pelarfri yta 
med spännvidd upp till 40 meter och valfri längd. Det finns 
en stor flexibilitet vad gäller portarnas placering och övriga 
anpassningar. Hallen byggs i underhållsfritt 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 lagerhallar.

PMH Thermohall
Den välisolerade lagerhallen

PMH-Hallen kan även anpassas med / som
• Plåtklädd
• Färg / Design  
• Avfuktning

SS-EN 1090

• Belysning
• Färgval
• Logotype

• Bulkvägg
• Förbindelsegång
• Uppvärmning

Duk :

Stålstomme :

Förankring :

Portar :

Dörrar :

Flamskyddad, lackerad plastbelagd polyesterväv
900 g/m² i ett flertal standardfärger.
Fackverk av kallformade stålprofiler.
Varmgalvaniserad enligt SS-EN ISO 1461.
Med förankringsjärn, jordankare eller på betong-
sockel/platta.

Manuella eller motordrivna.

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

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

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

Egenskaper






Byggmatta
Reglar C/C 600 mm
Mineralullsskiva
Plastfolie
Isoleringsboard

Mineralullsskiva
Plastfolie
Reglar C/C 600 mm
Väggbeklädnad
Inspektionslucka

Lackerad ytterduk 
eller plåt


