
PRODUKTOVERSIGT

KVALITETSHALLER TILPASSET DET NORDISKE KLIMA

HALLER
Leje eller køb
 kontakt salg
 70 70 75 95

kim.jansdorf@halgruppen.dk
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Totalleverandør af haller. Halgruppen er 
en totalleverandør som skræddersyer dit 

projekt med stort fokus på kvalitet, sikkerhed 
og pris.  
 
Vi tilbyder salg og udlejning alt efter behov. 
Flere af vores ansatte har indtil 30 års erfa-
ring fra branchen, og vi kan håndtere alt fra 
arbejdstelte til komplicerede specialhaller. 
Dit projekt er vigtigt for os.  
 
Vi arbejder konstant med invasion og ud-
vikling af nye og effektive løsninger, dette 
for at imødegå de stadig højere krav fra vore 
kunder og myndigheder.  

Vores erfaring, kombineret med vores hove-
dejers solide finansielle platform, sikrer at vi 
er konkurrencedygtige både på pris, kvalitet 
og levering.  
 
Halgruppen er en fleksibel og operativ organ-
isation, med et stort kontaktnet. Dette gør at 
vi kan garantere for levering med kort varsel.

40 x 75 meter AFFUGTET LAGERHAL

25 x 42 meter LAGERHAL



Intet job er for stort! Halgruppen leverer 
konstruktioner designet til ethvert projekt.  

Hallen her har en bredde på 80 meter og en 
længde på 100 meter.
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80 x 100 meter LAGERHALL



15X30 m hal  
fra kr. 299.900,-*  

kontakt salg  
70 70 75 95

*Hallen leveres som standard efter gældende salgs- & leveringsbetingelser, i lav vind- & terrænklasse, rekvirer tilbud for beskrivelse.
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Halgruppen tilbyder haller og halsyste-
mer som passer ethvert type projekt. 

Vi tilbyder professionel tilgang til jeres 
projekt, uanset hvilket behov der opstår.  
 
Alle hallerne er kvalitetskontrollerede og 
gennemtestede, og med hurtig levering og 
samtidigt billig i anskaffelse.

45 x 57 meter
Udvendig side højde 11 meter

BULK-LAGERLAGERHAL
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30 x 40 meter ISOLERET HAL 25 x 35 meter SPECIALHAL



Kontakt salg
 for rådgivning  

70 70 75 95
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I et affugtet lager styres miljøet optimalt, 
således at fugtfølsomme varer opbevares 

bedst og energieffektivt. Ved opbevaring i det 
rigtige miljø undgår man mug, korrosion, rust og 
andre lignende skader pga. fugt.  

Halgruppen har lang erfaring i dimensioner-
ing, konstruktion og levering af integrere-

de bulk-vægge i lagerhallerne. Ved at benytte 
vores integrerede bulk-vægge er det muligt at 
optimerer lageret bedst muligt. Halgruppen’s 
vægsystem er gennemtestet, hurtigt at leverer 
og samtidigt billigt i anskaffelse. Hver bulk-hal 
og vægsystem er dimensioneret og kvalitetskon-
trolleret for netop dit behov. I en Bulk hal kan 
der opbevares f.eks. salt, gødning, træpiller, 
korn, kul mm.

40 x 40 meter BULK HALLER

 � Papemballage & papir

 � Tekstiler, træ, læder 

 � Elektronik & el-komponenter

 � Bearbejdet stål

 � Bulk varer

 � Lave driftsomkostningen (Ingen opvarmning)

 � Godt lager miljø

 � Leje eller køb af lager

 � Fleksibel løsning og hurtig levering

FORDELE

AFFUGTET LAGER ANVENDES F.EKS. TIL

Affugtet lager!  
Er varme  
nødvendigt?
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Halgruppen leverer haller i standardstør-
relser eller specieltilpasset vore kunders 

behov. Der findes utroligt mange anvendelse-
sområder for hallerne. Vi tilbyder professionel 
rådgivning og vejledning til jeres projekt. Det 
er nemlig ikke sikkert at der er behov for store, 
permanente bygninger. Det kan være at en sim-
pel hal opfylder kravene. 
 
Kontakt os venligst for mere information og et 
konkret tilbud

20 x 30 meter ISOLERET HAL 20 x 30 meter ISOLERET HAL



11X12 m telthal  
fra kr. 99.900,-*  

kontakt salg  
70 70 75 95

*Telthallen leveres som standard efter gældende salgs- & leveringsbetingelser, rekvirer tilbud for beskrivelse.
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Den nyeste generation af lagertelte er bereg-
net for det akutte og hurtige lagerbehov. 

Teltene er specialdesignet for hurtig og sikker 
montage samt fleksibel tilpasning.  
 
De fleste projekter monteres på 1 – 2 dage.

Hurtig og enkel montering, god pris og høj kvalitet! 
Anvendelsesmulighederne for teltet er i princippet 

ubegrænsede og teltet kan bruges til alt fra reklametelt, 
håndværkertelt, racingtelt til partytelt. Vi lagerfører 
Quick-up teltet i forskellige størrelser, kvaliteter, farver 
og typer.  
 
Quick-up reklametelt 
 
Reklameteltet benyttes som en synlig reklame søjle. Her 
kan der trykkes i kombination af billeder, logo, tekst og 
mange andre budskaber både på inder- og ydersiden 
af væggene. Ligeledes har taget og frisen store tydelige 
flader som er synlige langtfra. Vi kan hjælpe med den 
grafiske opsætning efter dine ønsker. Kvaliteten på 
reklameteltet er meget høj, idet vi gør brug af den mest 
moderne og optimale print-teknologi som er tilgængelig 
i markedet.

Priser fra 
kr. 2.300,- 

kontakt salg 
70 70 75 95

Leje eller køb
 kontakt salg
 70 70 75 95

LAGERTELT

LAGERTELT QUICK-UP

3 x 6 QUICK-UP



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

ALL CONDITIONS,  
ALL DAY,  
EVERYDAY

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

+45 70 70 75 95

www.halgruppen.dk  

post@halgruppen.dk

http://www.halgruppen.dk
http://www.halgruppen.dk
mailto:post%40halgruppen.dk?subject=

