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PMH Polarhall är förstärkt och dimensionerad för att klara 
snö- och vindlaster på Sveriges nordligaste breddgrader. 
Polarhallens spännsystem för väggar och tak säkerställer 
lång livslängd och motstånd mot stora snö- och vindlaster.
 
Hallens väggbeklädnad består av en mycket stark polyester-
väv som är plastbelagd och lackerad för att skapa en glatt yta, 
vilket bidrar till att snön glider av takytan. 
 
Polarhallens stomme är varmgalvaniserad, vilket gör att den 
står emot korrosion även i de mest aggressiva miljöer. Hallen 
måttanpassas och utrustas efter behov. PMH Polarhall finns i 
olika utföranden, storlekar och färger. 

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

Polarhallarna levereras som standard med helt vitt tak, som 
släpper igenom ett behagligt dagsljus över hela golvytan. 
Det finns en stor variation av portar och gångdörrar att välja 
mellan som går att placera både på gavlar och långsidor. 

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 er polarhall.

PMH Polarhall
Lagerhallen för högre snözoner

PMH-Hallen kan även anpassas med / som
• Plåtklädd
• Isolering
• 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 (2,0-4,5) och vindlast enligt gällande 
byggnormer och placeringsort.

Egenskaper








