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Lindab Systemline
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Lindab Haller
En presentasjon av våre haller
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Forretningsbygg
Lager, handel, bilhaller, verksted, industri m.m.

Sportshaller
Ridehaller, idrettshaller, ishaller m.m.

Landbruksbygninger
Staller, lager, maskinhaller m.m.
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Vi leverer og monterer primærbæresystemet for stålhaller til en rekke bruksområder. Våre haller er kundetilpasset og
kan leveres med imponerende spennvidder og stort sett i ubegrensede lengder.
Når du bestiller en hall fra Lindab kan du
regne med stor merverdi. Våre tegneverktøy gjør at du får et godt underlag. Hallene har god kvalitet og holdbarhet, selv
med tøffe vintre med høye snømengder.
Tett kontakt og oppfølging fra våre hallspesialister sikrer god leveransetrygghet.
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Isolerte haller
BPI – Bjelke Plate Isolert
Eksempel på en isolert hall. Her med stålbue, takutspring, yttertak LTP45 profil, med vindsperre, Z-bjelke, kuldebrobrytere, isolering, diffusjonssperre og innvendig i taket LLP20
profil. Veggene er bygd opp på
samme måte som taket, men
E
F
I
G
her med LVV30 profil utvendig.
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A. Stålbue
B. Z-bjelke
C. Takplate

D

D. Veggplate
E. Innvendig plate
I

F. Diffusjonsperre
G. Isolering
H. Vindsperre
I. Kuldebrobrytere
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TPI – Tre Plate Isolert
Den lille tegningen nedenfor
viser et alternativ med treåser i vegger og tak isteden for
Z-bjelke.
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Uisolerte haller
BPO – Bjelke Plate Uisolert
Eksempel på en uisolert hall. Her med stålbue, takutspring, yttertak LTP45 profil og LVP20
profil på vegg.

C
B

TPO – Tre Plate Uisolert
Den lille tegningen nedenfor
viser et alternativ med treåser i vegger og tak isteden for
Z-bjelke.
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A. Stålbue
B. Z-bjelke
C. Takplate
D. Veggplate
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Isolerte haller
HTI - Høyprofil Tetting Isolert med BPI-vegg
Eksempel på isolert bygning med tak type HTI og vegg type BPI. Her med stålbue, fribærende
LTP115 med diffusjonssperre, hard isolering og deretter tetting med papp eller duk. Vegg
av type BPI som er kledd med
LVV30 profil.
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A. Stålbue
B. Bærende høyprofil
C. Diffusjonssperre
D. Isolering
E. Kronbjelke
F. Tetting
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Isolerte haller
HTI - Høyprofil Tetting Isolert med Sandwichvegg
Eksempel på isolert bygning med Sandwichpaneler på vegg. Her med fagverksbæresystem, fribærende LTP115 med diffusjonssperre, hard isolering og tetting med papp eller
duk. Vegg av liggende sandF
G
wichpaneler med en kjerne av
mineralull.
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A. Fagverksbæresystem
B. Bærende høyprofil
C. Kantbjelke
D. Diffusjonssperre
E. Isolering
F. Tetting
G. Kronbeslag
H. Sandwichpanel vegg
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Isolerte haller
Sandwich med PUR/PIR
Eksempel på en isolert bygning. Her med stålbue, takutspring og sandwichpaneler med en
isolerkjerne av PUR/PIR på tak og vegger. Takpanelene ligger på takåser av Z-bjelke.

C

B

E
A

D

A. Stålbue
B. Z-bjelke
C. Sandwichpanel tak
D. Sandwichpanel vegg
E. Kronbjelke
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Sandwich med mineralull
Samme konstruksjon som på
det store bildet, men med mineralull som isolering i tak og
veggpanelene.
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Stålbuer
Lindab leverer bærende konstruksjoner av
lakkerte, SBS-godkjente stålbuer, for haller
i ubegrensede lengder og med store spennvidder. Normalt levereres stålbuene i korrosivitetsklasse C2 M, men de kan også fås i høyere
korrosivitetsklasse.
Vårt standard bæresystem er en 2-leddsbue,
også kalt stålbue. Bæresystemet kan også
levereres som søyle med fagverksdrager.
Søyle/fagverksdrager

Stålbue

Fundament
Innstøpningsgods inngår alltid i våre leveranser, men vi kan også tilby et prefabrikert fundament, med eller uten sokkelelement. Sokkelelementet kan leveres både isolert og uisolert.

Tegninger
Lindabs tegneverktøy gir oss mulighet til å
levere det beste av tegninger. Fra enkle og
tydelige materialtegninger til mer avanserte
detaljtegninger.
Med leveransen får du et komplett tegningsunderlag, både i digital form og i papirform. Alt
fra plasseringstegning av innstøpningsgods til
nøye detaljtegninger er inkludert.
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Fasademateriale
Velg mellom en mengde ulik fasadetyper som plateprofiler, sandwichpaneler, fasadekassetter, trepanel, betong, tegl eller puss, og velg fra et bredt profil- og fargeprogram.
Kombiner etter ønsker og behov.

Betongvegg med platebekledde
gavler.

Fasade med sandwichpaneler i
silvermetallic.

Fasadekassetter i en pen
kombinasjon med sinusprofiler.

Sandwichvegg med betongsokkel.

Fasade kledd i trepanel.

Fasader med plateprofiler i farger
som forsterker varemerket.
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Porter og vinduer
Kombinasjonsmulighetene er mange. Med porter, vinduer, glasspartier, ulike plateprofiler
og annet bekledningsmateriale kan du få et unikt design, som kanskje understreker din
virksomhet og ditt varemerke og som fungerer praktisk for ditt formål.

Vindu, hele glasspartier med
glassdør.

Store hele glasspartier med dør.
Se eksteriør på framsiden.

Vindu og større glasspartier i
kombinasjon.

Foldedører på rad.

Industriport og foldedører, begge
med vinduspartier.

Industriport med vindusparti på
siden.
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Lindab Byggkomponenter er et forretningsområde i
Lindab-konsernet som utvikler, produserer og markedsfører effektive, økonomiske og estetiske løsninger i
stål- og metallplater til byggeindustrien.
Vi tilbyr et bredt utvalg av komponenter og systemer for
alle typer boliger i tillegg til nærings- og industribygg.
Lindab Byggkomponenter er representert i over 30 land
i Europa. Vårt hovedkontor er i Förslöv i Sør-Sverige.

Interessert i en kvalitetshall tilpasset ditt formål?
Ta kontakt med Lindab.
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Ring Lindabs hovedkontor på tlf.: 22 80 39 00.

Lindab AS
22 80 39 00
e-post: lindab@lindab.no

