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Leje eller køb
 kontakt salg
 70 70 75 95

2 3

Det er altid en mulighed, at  
arbejdstelte tilpasses de  

enkelteprojekter.  
 
Arbejdsteltet her dækker eksempelvis 
jernbanen med tilhørende faciliteter. 
En del af arbejdsteltet er dimensioneret 
til, at de elektriske ledninger til togene 
fastgøres i konstruktionen. På grund af 
de høje krav til sikkerhed og temperatur 
inde i arbejdsteltet, blev teltet konstru-
eret og bygget med sandwichvægge og 
luftisoleret tag. 
 
Ved projekter som eksempelvis to-
taloverdækning er arbejdsteltene som 
standard forberedt til skinnesystem og 
kranløft. 

Den nye generation af arbejdstelte er 
specielt designet til hurtig og sikker mon-
tering; Dette naturligvis med alle fleksible 
løsninger som en byggeplads har af be-
hov. Arbejdsteltene er ideelle til kortvarig 
leje og hurtig levering. De fleste projekter 
er monteret på blot en til to dage. 
 
Arbejdsteltene har uanede muligheder og 
anvendelsesformer. Dette kan eksempel-
vis være overdækning af byggeprojekter 
mod vejret, lager & opbevaring af mate-
rialer, tagoverdækning til renoveringspro-
jekter, overdækning af broer etc.

Halgruppen har faglig ekspertise til vejled-

ning og udførelse af projekter og overdæk-

ninger.
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ARBEJDSTELT, DIMENSIONER

ARBEJDSTELT (M)

A
 

BREDDE

B
VÆG HØJDE 

C
KIP HØJDE 

5 2,60 3,63

7 2,60/4,10 4,06/5,56

9 2,61/4,14 4,50/6,00

11 2,61/4,14 4,92/6,42

13 2,50/4,00 5,63/6,85

15 4,00/6,00 7,27/9,27

17 4,00/6,00 7,70/9,70

20 4,00/6,00 8,34/10,34

PORT (M)

D
 

BREDDE

E
HØJDE 

3 2,50

3 3,00/4,50

4 3,10/4,60

4 3,10/4,60

4 3,50/4,00

4 4,00

4 4,00

4 4,00

C

B E

D
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HALLER & ØVRIGT UDSTYR

HÅNDVÆRKER TELT -QUICK-UP TELT. 

PRISER FRA  
kr 1.999,- 

Kontakt salg 
70 70 75 95

Vejl.  
Priser fra  

kr. 1.250,-

Enkel opsætning, fornuftig pris og høj kvalitet!  
Vi er lagerførende med Quick-up telte i 

forskellige størrelser, kvaliteter, farver og typer, vi 
har korte leveringstider.

VARME
Det rigtige arbejdsklima 
er altafgørende for korrekt 
udført arbejde. Er der behov 
sætter vi varme på teltet.

SIKRING
Byggepladstelt - Her sikrer vi 
værdierne!

PROFF. PRESENNINGER 
650 G/M2
Vi er lagerførende i standard-
størrelser 5 x 7 m, 6 x 8 m og 
6 x 10 m.

For andre størrelser kontakt salg 70 70 75 95 eller e-mail post@halgruppen.dk
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STOCKHOLM

GØTEBORG

OSLO

BERGEN

TRONDHEIM

KØBENHAVN

KALMAR

MALMØ

Halgruppen er specialiseret i salg og udlejning af lagerhaller,  
arbejdstelte, partytelte og presenninger.  
Vi leverer skræddersyede løsninger. Service er altid med 
stærkt fokus på kvalitet, sikkerhed og værdi for pengene.  
Vores medarbejdere har en unik fagligekspertise med 20-30 
års erfaring i udvikling og levering.  
 
Du kan altid finde mere information på  
www.halgruppen.dk

Halgruppen har stærkt fundament i  
Norden og Europa.
Har I projekter udenfor Danmark er vi med.

Alle priser er ekskl. Moms & fragt. Priser gælder 30 dage, med forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

+45 70 70 75 95 
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