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VI ÄR 
MED ER 
HELA VÄGEN

Med mer än 45 års erfarenhet och över 3000 byggda hallar från Ystad i söder och 
Kiruna i norr har vi lärt oss mycket.

Med hjälp av vår kunskap och erfarenhet samt genom att lyssna på våra kunder har 
vi kontinuerligt utvecklat PMH-Hallen.

PMH-Hallen är er kompletta partner som är med er hela vägen från projektering, 
bygglov,  montering till färdig hall .
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Ystad             
Kalmar      
Jönköping  
Göteborg    
Stockholm  
Sundsvall    
Luleå                      

0411-13800            
0480-25850   
036-162730 
031-3309950    
08-7533325  
060-177590 
0920-16960          

ALLTID 
PERSONLIG
SERVICE

Om oss
PMH International AB bildades som juridiskt bolag 
1974, efter att under åtskilliga år ingått som en 
avdelning i Persöner AB, med huvudsäte i Ystad. 
Affärsområde Industri- och Lagerhallar konstruerar 
och marknadsför PMH-Hallen för lager, produktion 
samt uthyrning.

Se vårt kompletta utbud på www.pmh-hallen.se.



DEN
SVENSKA
KVALITETSHALLEN

PMH-Hallen är den svenskkonstruerade och kostnadseffektiva 
kvalitetshallen för lager, produktion och uthyrning.

Alla våra hallar har pelarfria lagerytor och kan tillverkas i princip i vilken 
längd, bredd eller höjd som önskas av er.

Varje hall kundanpassas enligt önskemål för att vara idealisk för er 
verksamhet.

PMH-Hallen dimensioneras utifrån Europeiska Konstruktions Standarderna 
(EKS) samt Boverkets byggregler (BBR). PMH-Hallens bärande stomme är 
CE-märkt med ingångsvärden för respektive kommuns bestämda 
snö- och vindlaster.
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Lagerhallen är en rationell och ekonomisk lösning på de flesta 
lagerbehov. Med sin beprövade konstruktion och stora 
tillbehörsprogram kan den enkelt anpassas efter era 
specifika behov och önskemål. Detta gör att ni kan effektivisera 
och optimera er lagerhantering efter just er verksamhet 
och arbetsflöde. 

Produktfördelar

Pelarfria ytor

Låg investeringskostnad

Underhållsfritt material

Kort byggtid

Lagerhall
Lagerhallen som passar de flesta lagerbehov

Plåthallen är en robust och motståndskraftig byggnad för att 
vara tålig i en tuffare miljö. Väggarna är klädda av stålplåt och 
taket är av duk. Detta ger ett extra skydd på sidorna samtidigt 
som duktaket använder dagsljuset för att lysa upp hallen. 
Konstruktionen är underhållsfri och kan enkelt förlängas eller 
flyttas vid behov.

Produktfördelar

Tålig

Enkel att flytta eller bygga till

Inbrottssäker

Färg efter andra byggnader

Plåthall
Robust hybridhall med smart ljusinsläpp

Hyrhall är den optimala lösningen på tillfälliga, korta eller läng-
re lokalbehov. Perfekt för lager, försäljnings-, produktions- och 
utställningslokal. En hyrhall är snabbt på plats, monteringen 
tar 2-4 dagar beroende på storlek. Ni behåller den så länge ni 
behöver den. Den är lättplacerad och behöver endast en 
hårdgjord yta som t ex en befintlig grus- eller asfaltsplan.

Produktfördelar

Snabb leverans

Lättplacerad

Ekonomisk

Utbyggbar

Hyrhall
Hyr lagerhallar för temporära lagerbehov

Protecthallen är ett effektivt sätt att väderskydda och samti-
digt få snabb och enkel åtkomst till ert gods. Hallens flexibilitet 
är stor. Längd, bredd och höjd anpassas efter era maskiner och 
gods. Den kan förändras och flyttas om era behov förändras. 
Protecthallen har låg investeringskostnad och kort leveranstid 
tack vare ett system av utvecklade standardkomponenter.

Produktfördelar

Enkel tillgång till gods

Underhållsfritt material

Valfri öppen bredd

Enkel att flytta

Protecthall
Lagerhallen som är det perfekta väderskyddet



HALLAR MED
ANPASSAT
INOMHUSKLIMAT

PMH-Hallen kan anpassas för ett optimalt inneklimat om ert gods kräver mer 
än bara skydd mot väder och vind. 

Vid lagring av fuktkänsligt material avfuktar vi hallen till lämplig relativ 
luftfuktighet.

PMH-Hallen lämpar sig även som uppvärmt utrymme och vi isolerar efter ert 
behov.
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Climathallen är det självklara valet när ni behöver ett upp-
värmt och energibesparande lagerutrymme. Den är välisolerad 
och lämpar sig perfekt för lagring av temperaturkänsliga mate-
rial. Tack vare den smarta och snabba montageprincipen är 
Climathallen ett mycket attraktivt och kostnadseffektivt val.

Produktfördelar

Kostnadseffektiv

Kort leveranstid

Väl isolerad

Underhållsfritt material

Climathall
Climathallen är den enkla isolerade tälthallen

Med sina plåtklädda väggar, höga isoleringsvärde och 
uppvärmda lageryta är Thermohallen utmärkt som plocklager, 
visningshall, produktions-eller försäljningsyta. Den uppfyller 
alla krav på en normalisolerad byggnad men till ett mycket 
lägre pris. Taket som är av mineralullsboard absorberar ljud 
och skapar en behaglig lokalakustik.

Produktfördelar

Högt isoleringsvärde

Ljus interiör

Kort leveranstid

Bra akustik

Thermohall
Lagerhallen med uppvärmt lagerutrymme

Polarhallen är förstärkt och dimensionerad för att klara snö- 
och vindlaster i Sveriges tuffaste och nordligaste breddgrader. 
Hallens spännsystem för väggar och tak säkerställer lång 
livslängd och minimerar behovet av underhåll. Polarhallens 
stomme är varmgalvaniserad vilket gör att den står emot 
korrosion även i de mest aggressiva miljöer.

Produktfördelar

Robust konstruktion

Enkel grundläggning

Lackerad duk för snöavrinning

Varmgalvaniserad stomme

Polarhall
Hallen för tuffare klimat

Torrluftlager är en idealiskt och energisnål lösning för lagring 
av fuktkänsligt material. Hallens täta konstruktion gör att 
den inre miljön kan kontrolleras effektivt genom avfuktning 
utan behov av värmeisolering. Torrluftslagret är därför en 
smart och kostnadseffektiv lagerlösning som säkerställer er 
godskvalité.

Produktfördelar

Säkrad leveranskvalitet

Förhindrar korrosion

Låga driftskostnader

Ljus interiör

Torrluftlager
Lagerhallen med inbyggd avfuktning



Försäljningshallens ljusgenomsläppliga tak 
skapar en ljus och behaglig upplevelse för 
era kunder. Passar utmärkt inom de flesta 
områden där ni vill utöka försäljningsytan.

Försäljningshall

PMH-Hallen kan användas till åtskilliga användningsområden för lagring av material och gods.
Hallarna kan enkelt anpassas enligt era önskemål med olika tillval för att vara idealisk i 
er dagliga verksamhet.

Användningsområden

Bilhallen lämpar sig mycket väl till 
fordonsförsäljning, showroom, garage 
eller mekanisk verkstad för bilhandlare, 
bilfirmor, och bilentusiaster.

Bilhall
PMH-Hallen är en optimal lösning för en 
samlad vinterförvaring av båtar. Hallen kan 
kundanpassas efter önskad storlek och 
erbjuder möjlighet till kontrollerat 
inneklimat (avfuktad).

Båthall och båtlagring

Produktionshall och produktionslager från 
PMH-Hallen är en ekonomisk 
helhetslösning för era lagerbehov. 
PMH-Hallen är konstruerad med en pelar-
fri golvyta för maximal produktionsyta. 

Produktionshall
PMH-Hallen kan anpassas som emballage-
lager och pallförvaring för  transport och 
logistikkedjan. Hallen fungerar utmärkt 
för att lagra träpall, plastpall, pallkragar, 
engångsemballage och returemballage.

Emballagelager
Virkeshall från PMH är ett smart och kost-
nadseffektiv alternativ för lagring av virke 
och trävaror.  Virkeshallen/virkeslagret är 
konstruerad med en pelarfri golvyta för 
optimal lagringsyta och åtkomst inne i 
lagret.

Virkeslager

PMH-Hallen lämpar sig mycket väl till 
lagring av alla typer av energimaterial, 
såsom pellets, flis, spån, torv och övriga 
energimaterial.

Bioenergi
PMH-Hallens lagerlösning för salt är ett 
kostnadseffektivt alternativ som har hög 
korrosionsbeständighet mot saltets 
negativa egenskaper.

Salthall
PMH-Hallen är idealisk för återvinning 
då lagringsytan är kostnadseffektiv och 
hallen  tål att användas i tuffa miljöer.

Återvinning

Undrar ni om PMH-Hallen fungerar för er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss!
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Passager

Våra lagerhallar utrustas med skjutportar, 
vikportar eller takskjutsportar enligt 
önskemål och behov.

Portar
Dörrar till våra lagerhallar efter önskemål 
och gällande brandskyddsnormer för 
utrymningsvägar.

Dörrar
Förbindelsegång är en mycket bra lösning 
för att sammankoppla två lagerhallar eller 
en lagerhall till en befintlig byggnad.

Förbindelsegång

Vi har ett stort sortiment av olika typer av passager. Se fler på www.pmh-hallen.se.

Tillval

PMH-Hallen kan med fördel förses med 
LED-armaturer för att få ljus i hallen under 
dygnets mörka timmar.

Belysning 
Hallen kan fås med tryck av firmanamn 
eller logotype. Färgvalet och design av 
duken kan anpassas efter era önskemål.

Logotype
Robusta och flexibla pallställ som är 
certifierat av DNV-produktcertifiering och 
uppfyller standarden enligt SS 2240 samt 

Pallställ

PMH-Hallen kan anpassas med olika tillval för att vara idealisk i den dagliga verksamheten.

Färger

PMH 11 - Vit

PMH-Hallen finns i ett antal olika standardfärger. För andra färger kontakta oss.

PMH 12 - Röd PMH 13 - Grön

PMH 14 - Mörkgrå PMH 15 - Ljusgrå PMH 16 - Blå

RAL Nr. 9016, NCS Nr. S 0500-N RAL Nr. 3013, NCS Nr. S 3560-Y90R RAL Nr. 6000, NCS Nr. S 6020-G

RAL Nr. 7046, NCS Nr. S 6000-N RAL Nr. 7004, NCS Nr. S 3000-N RAL Nr. 5005, NCS Nr. S 3560-R90B



VÄX MED 
PMH-HALLEN
LEASA DIN LAGERHALL

Att växa och utveckla företag ska vara enkelt, ni ska inte behöva vänta med 
nödvändiga investeringar som gör skillnad för den dagliga 
verksamheten. 

Många har redan upptäckt fördelen med att leasa sin lagerhall hos oss. 
Över var fjärde lagerhall vi levererar är på leasingavtal och vi har levererat 
mer än 3000 hallar. 

Fördelar med leasing:
- Påverkar inte kreditutrymmet. 
- Avdragsgill kostnad istället för investering och avskrivning.
- Ingen bindning av eget kapital, soliditeten och likviditeten får en begränsad
   påverkan.

Vi samarbetar med DLL som är ett globalt finansbolag med djupgående 
branschkunskap och stort kundfokus. Företaget grundades 1969 och har 
tillgångar på över 30 miljarder euro. 
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Vi på Polykemi tillverkar kundanpassade plastcompounds för 
svensk och internationell plastindustri. 

Våra kunders krav på ”just in time” leveranser i kombination med 
kostnadseffektivt utnyttjande av vår maskinpark innebär ett 
varierande behov av lagervolymer. 

PMH-Hallen erbjuder denna flexibilitet (15 lagerhallar på 
sammanlagt 17500 m2).

Ola Hugoson, VD 
Polykemi AB

Vi behövde lösa ett lagerbehov av vårt virke och PMH-Hallen 
visade sig vara bästa lösningen. 

Då våra virkespaket är skrymmande är det en fördel att hallen 
inte har några hindrande pelare utan vi kan lagra över hela ytan. 

Dessutom var PMH-Hallen det mest ekonomiska alternativet för 
vår investering.

Bo Skacke
Wallnäs AB

Vi valde PMH-Hallen till vår vinterförvaring av båtar för att den 
kunde anpassas helt efter våra behov och krav avseende 
storlek och inneklimat (avfuktat). 

Snabbheten och den enkla kommunikationen avgjorde valet. 

Vi är mycket nöjda med vår PMH-Hall och dess funktion.

Michael Säw
1852 Marin & Fritid AB

Polykemi AB

Wallnäs AB1852 Marin & Fritid AB

Till vår nya återvinningsanläggning Returum i Kristianstad 
behövde vi en hall för mottagning av material för återbruk.

PMH-Hallen löste vårt behov på bästa sätt. Ett extra plus var 
att vi kunde logga upp hallen enligt våra önskemål.

Vi är mycket nöjda med vår investering!

Fredrik Holmer 
Kristianstads kommun

Returum Kristianstad

REFERENSER



STARKA SKÄL FÖR ATT VÄLJA OSS

Låg anskaffningskostnad

Kort byggtid

Stor, fri golvyta utan pelare

Kan isoleras eller avfuktas

Underhållsfritt material

Lätt att bygga ut eller flytta

Kan erhållas i valfri längd eller bredd

Köp - Hyr - Hyrköp - Leasing

PMH-International AB
Org.nr 556035-2097

Högsta kreditvärdighet
Sedan 1997

www.pmh-hallen.se

020-212 999


