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PMH Climathall är en effektiv lösning på ett utrymme som 
skall vara uppvärmt och samtidigt energibesparande. 
Hallen isoleras med en enkel metod, som gör att den 
monteras snabbt och lätt.  

Hallens insida kläs med en isolerad innerduk som fästes i 
stålstommen. Isoleringen består av polyester som säker-
ställer lång livslängd samt bibehållen isoleringsförmåga 
även i fuktiga miljöer. Beräknat U-värde 0,40 W/m2C. 
Isoleringens tjocklek kan ändras om annat U-värde önskas.

Climathallen finns i olika utföranden, storlekar och färger. 
Det finns en stor variation av portar och gångdörrar att välja 
mellan som går att placera både på gavlar och långsidor. 

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

PMH Climathall är det optimala valet som tempererad buffertzon 
vid tillverkning för råmaterial eller halvfabrikat. Climathallen är 
även perfekt som tex plocklager, där man förvarar sina färdiga 
produkter i uppvärmt utrymme. 

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 Climathall
Isolerad lagerhall

PMH-Hallen kan även anpassas med / som
• Plåtklädd
• 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




 Isolering

Lackerad innerduk

Lackerad ytterduk 
eller plåt


