
KOMPETENS, ERFARENHET OCH AMBITION  
– EN OSLAGBAR KOMBINATION



I trettio år har Temahallen AB i Vinslöv 
levererat hallbyggnader i Sverige, 
Danmark och Norge. Vårt fokus har hela 
tiden varit att möta våra kunders behov av 
flexibla, behovsanpassade och prisvärda 
konstruktioner med hög kvalité.

Skräddarsydda hallar 
Vi tillverkar stålstommar helt enligt kundens behov och önske-
mål. Våra skickliga och erfarna medarbetare kan kontinuerligt 
anpassa produktionen till aktuellt behov. Dessutom kan vi  
genom rationell produktion och inköp erbjuda ett urval av  
Temahallar med standardstommar till oslagbara priser.

Vi bygger hallar med hög kvalité 
Vi känner oss alltid extra stolta när vi får sälja nya stålhal-
lar till kunder som köpt en Temahall. En färdig Temahall är 
byggd med hög kvalité.

Smarta konstruktionslösningar 
innebär förmånliga priser
Våra skräddarsydda hallar, såväl isolerade som oisolerade, med 
alla typer av vägg- och takmaterial erbjuds till attraktiva priser. 
Genom rationell produktion av stålstommar tillsammans med 
rationella inköp, kan vi erbjuda ett specialurval av hallar till oli-
ka ändamål och mycket förmånliga priser. 

”Genom ett målinriktat arbete 
mot effektivitet, kvalité och miljö-
medvetenhet samt med fokus på 
kundernas behov, har vi utvecklat 
ett vinnande koncept för kompletta 
byggsatser med lång livslängd och för 
alla ändamål.”

- Magnus Petersson, VD, Temahallen
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SÅ HÄR GÅR DET TILL!

T +46 44 337 060 ∙ F +46 44 337 079 ∙ www.temahallen.com ∙ mail@temahallen.com

Efter kontakter med Temahallens säljare och när du har  beslutat dig för att välja 
en Temahall, startar en administrativ och teknisk process  i vilken alla moment 
kvalitetssäkras hela vägen till färdig leverans.

1 ∙ AVTAL – efter er accept av Temahallens offert, skickas  
avtalshandlingar till beställaren för underskrift.

2 ∙ KONSTRUKTION – vår tekniska avdelning konstruerar  
och dimensionerar samt beställer allt material som ingår i din 
Temahall.

3 ∙ PRODUKTION – påbörjas efter att våra konstruktörer  
upprättat produktionsritningar för exakt din Temahall.

4 ∙ LEVERANS AV PLINTGRUND – sker enligt avtalad leverans-
tid. Grundleverantören levererar samt monterar plintar och kant-
balkar enligt de ritningar och beskrivningar som  du erhållit från 
Temahallen eller från vår underleverantör.

5 ∙ LEVERANS AV ÖVRIGT MATERIAL – före stomleveransen  
levereras det mesta av byggmaterialet som krävs för att uppföra 
din Temahall, exempelvis takåsar, väggreglar, plåt, isolering etc.

6 ∙ LEVERANS AV STOMME – i Temahallens åtaganden ingår 
normalt  kranbil och montageledning för resning av stålstommen. 
Ordnar du själv med hantlangning tillhandahåller du själv det 
material och utrustning som krävs för stommontaget.

7 ∙ BYGGNATION – om kontraktshandling omfattar slutmontage 
av din Temahall, så ingår montering av allt det material som  
avtalet innefattar.

8 ∙ BYGGLOV – Bygglovshandlingar t. ex ritningar, energiberäkning 
och branddokument.
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UTHYRNING

TILL FÖRETAG & PRIVATPErRSONER

LIFTAR
STÄLLNINGAR  
BYGGMASKINER

KRISTIANSTAD 044-10 30 71     HÄSSLEHOLM 0451-804 01  
GÖTEBORG 031-776 07 10



Skanna QR-koden för att 
läsa våra broschyrer.
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Stål av hög kvalité
Stålkvalitén innebär att Temahallens ramar har en smäcker konstruktion. Detta ger långa, raka 
pelarben och minimal inskränkning av takhöjden längs väggarna. Det innebär mer plats för din 
verksamhet med ytterligare mervärden som: 

• Luftig interiör

• Flexibla användningsområden

Fördelar med Temahallens ramkonstruktion
Temahallens produktionsmetod innebär att du erhåller en stålkonstruktion som inte inkräktar på 
den övriga arean i byggnaden. Med raka ben upp till förstärkningen vid övergång till takbalken, 
har konstruktionen en minimal inskränkning av höjd under takbalken. Fördelarna är en högre fri 
höjd inne i hallen och en luftig innemiljö.

Olika typer av stålkonstruktioner
Vi tillverkar våra stålkonstruktioner i Temahallens fabrik i Vinslöv och kan därför vara en opar-
tisk partner vid diskussioner kring val av bärverk för ett specifikt byggprojekt. Temahallen leve-
rerar tvåledsramar alternativt pelare och fackverksbalkar som bärverk till alla typer av byggna-
der med fri spännvidd upp till ca 45 m.



T +46 44 337 060 ∙ F +46 44 337 079 ∙ www.temahallen.com ∙ mail@temahallen.com
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Omvänt sadelfackverk

Tvåledsram, låglutande

Nockat fackverk Sadel fackverk

Mansard stomme

Tvåledsram

Tvåledsram med mittpelare

Tel: 0573-218 30 • www.nordmarkensfasader.seJS Sverige AB
Jörgen Kocksgatan 3 
S-211 20 Malmö 

T/ +46 40 699 09 00
F/ +46 40 699 09 01

W/ jssverige.se

Profilering av 
svenskt näringsliv



Stålbyggnader för alla verksamheter
Vi uppför byggnader för exempelvis stall, maskinhall och verkstad. Våra 
bygglösningar är flexibla och kan anpassas efter en mängd olika behov och önskemål. 
Givetvis lägger vi stor vikt vid både exteriör och interiör. Vi skräddarsyr också hallar 
för fritidsaktiviteter. Det kan exempelvis gälla bollhallar, tennishallar och ridhus. 
Byggnader för lantbruk finns i standardutförande med bredd från 10 m och uppåt.
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T +46 44 337 060 ∙ F +46 44 337 079 ∙ www.temahallen.com ∙ mail@temahallen.com
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Mekanisk infästning av takduken

Takdukar på låglutande tak, där 
kravet på styrka och täthet är 
speciellt stort.
Tel. 0733-58 50 34 PM Tak
Tel. 08-564 733 40 Protan

Vi har tätskiktslösningar för
• Tak, terrass
• Nybyggnation, renovering
• Industribyggnad, kontor, villa
• Stora eller små projekt

och PM Takmontage - en säker kombination.



Lidl, Halmstad
Temahallen har som underentreprenör till NCC i Halmstad fått förtroendet att 
leverera stålfackverk, plåtsandwichpaneler samt högprofilsplåt inklusive montage till 
utbyggnaden av centrallagret i Halmstad. Utbyggnaden är i två delar, en del i Väster 
och en i Öster, 8.000 m² respektive 4.000 m². Byggnaden färdigställs 2014.
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Välj skruv 
med omsorg
Vår skruvapp lär dig allt 
om skruvar och hjälper dig 
att välja rätt skruv för rätt 
tillfälle. Ladda hem Heco 
för iPhone eller Android. 

Steglinge Gård, Höganäs
Temahallen levererar stålkonstruktioner till totalt ca 10.000 m² hallbyggnader som 
underentreprenör åt NCC. Projektet är en återuppbyggnad efter brand till ett av 
Sveriges största packerier för frukt och grönt. Delar av Steglinge gård, med de största 
livsmedelskedjorna som kunder, ödelades i en brand 2012.  Steglinge gård passar även 
på att bygga ut för framtida efterfrågan.
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Vältfast AB, Lund 
Temahallen har under hösten 2013 och vintern 2014 uppfört en hallbyggnad på 
ca 900 m² åt Vältfast AB vars säte finns i Lomma. Entreprenaden har omfattat 
markarbeten, yttre VA, betongarbete, stålstomme,  komplett klimatskal, invändiga 
väggar samt leverans av hiss och trappor. Utvändigt består fasaden till större del av en 
cementbunden skiva och lagerdelen består av prefabricerade paneler med högvärdig 
isolering. Hallbyggnaden uppfyller samtliga krav på energieffektivitet, lång livslängd 
och miljövänliga byggmaterial.



T +46 44 337 060 ∙ F +46 44 337 079 ∙ www.temahallen.com ∙ mail@temahallen.com
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Tata Steel  Handelsvägen 4, 302 30 Halmstad
T: +46 (0) 35 16 12 00  E: se@cbsnordic.com  W: www.tsbsnordic.se 

• Takplåt
• Sandwichpaneler

• Väggplåt
• Takavvattning

Svetsteknik i Kristianstad AB, Kristianstad
Temahallen har byggt en kontors- och lagerbyggnad med tillhörande verkstad åt 
Svetsteknik i Kristianstad AB. Storlek på byggnaden 27x78x5 m. Byggnaden stod klar 
2013.



Föreningsgatan 18 
SE-288 31 Vinslöv 
Tel: +46 (0)44-33 70 60
Fax: +46 (0)44-33 70 79
E-post: mail@temahallen.com

Skanna QR-koden för att komma 
direkt till vår hemsida.
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