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Lindabhallen
Stålbyggnader med kvalitet, styrka
och elegans
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Här beskriver vi enkelt hur vi går till väga när du väljer att
köpa en hall från Lindab och går igenom de olika stegen i
processen.

Kontakt och offerering

Ca 2 veckor
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Våra ingenjörer går igenom era önskemål eller eventuella ritningar vi fått ifrån er. Därefter sammanställer vi en offert där
vi presenterar allt enligt era önskemål.

Beställning
1-2 veckor

2

Utifrån dina behov och önskemål konstruerar vi en byggnad
som passar ditt ändamål.
Vi arbetar inte med standardmått utan anser att det är dina
behov som styr. Däremot väljer vi att arbeta mer med standarddetaljer för att kunna erbjuda dig en så prisvärd
byggnad som möjligt.

När vi är överens om byggnades utseende med eventuella
justeringar ni önskat skriver vi ett köpkontrakt. I kontraktet
är vi överens om betalningsvillkor, leveransvecka av stommen samt övrigt material.

XL Bygglagret, Mjölby

Nöbbelövs Entreprenad, Kristianstad

Projektering
Våra erfarna ingenjörer ritar upp din stålhall, specificerar allt material och beställer det hos våra leverantörer.
När sju veckor återstår till leveransen ska alla uppgifter
stämma då ändringar därefter försenar och fördyrar
leveransen.

Ritningar
Vi ritar de ritningar som krävs för montage av hallen.
Det inkluderar placeringsritningar för ingjutningsgods,
stomritning, montageritning för tak- och vägg samt detaljer.
Vid överenskommelse kan vi även ta fram plan- och
fasadritningar.

Grundläggning
Väljer du att själv ombesörja grundläggningen skickar vi det
ingjutningsgods som behövs för montage av stommen.
Du får en placeringsplan för ingjutningsgodset från oss.
Väljer du plintgrund levereras den efter överenskommen
tidplan.
Innan leverans har du iordningställt marken där byggnaden
ska stå samt 8-10 meter utanför. Du har också i schaktat
för plintar och kantbalk efter de ritningar och anvisningar vi
gett.
Därefter monteras plintar, kantbalkar och grunden justeras
in så att den passar exakt till stommen.

Motorbolaget, Stenugnsund
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Leverans av stomme

6-7 veckor

Stomresning ingår alltid i vårt pris. Stomleveransen kommer med kranbil och förare/montageledare, vanligast 1-2
personer
Du ombesörjer med 2-4 personer till montagehjälp beroende på storlek på hallen.
Vi säkerställer att det finnas en terränggående saxlift på
plats vid stommontaget vilket ingår i priset.

Leverans av övrigt material
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Innan stommen anländer levereras en del material, exempelvis takåsar och skruv som behövs vid stomresningen.
Mottagandet och lossningen av det materialet sköter du.
Takskjutportar och betongväggar levereras alltid inklusive
montage.
Varje leverans aviseras till dig i god tid så att du kan planera din tid.

Ca 2 veckor

Dokumentation

Finessa Båtar, Trosa

När allt material är levererat och hallen är betald, erhåller
du ritningar och kvalitetsdokumentation digitalt på cd eller
usb-minne.

Affärsbyggnader

Lantbrukshallar

Idrottshallar

Kontakt
Mikael Hugosson, Försäljningschef
Telefon
Mobil		
e-post

036 31 43 06
070 374 22 71
mikael.hugosson@lindab.se

Lindab Sverige AB
Muttervägen 3
553 02 Jönköping

Roger Nilsson, Regionchef - Syd/Väst
Telefon
Mobil		
e-post

0470 59 57 02
070 676 30 60
roger.nilsson@lindab.se

Lindab Sverige AB
Älgvägen 5
352 45 Växjö

Robert Saltin, Projektsäljare
Telefon
Mobil		
e-post

036 31 43 18
070 982 10 44
robert.saltin@lindab.se

Lindab Sverige AB
Muttervägen 3
553 02 Jönköping

Fredrik Hedliden, Projektsäljare
Telefon
Mobil		
e-post

013 13 479 22 56
070 580 34 46
fredrik.hedliden@lindab.se

Lindab Sverige AB
Sunnorpsgatan 19
582 73 Linköping

Tomas Ledel, Projektsäljare
Telefon
Mobil		
e-post

0346 71 48 03
070 373 99 91
tomas.ledel@lindab.se

Lindab Sverige AB
Lillegårdsvägen 1
311 50 Falkenberg

Ulf Persson, Projektsäljare
Telefon
Mobil		
e-post

044 140 34 79
073 274 83 16
ulf.persson@lindab.se

Lindab Sverige AB
Estridsväg 2
291 65 Kristianstad
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Hans Jageteg, Projektsäljare
Telefon
Mobil		
e-post

0346 71 48 04
070 215 48 04
hans.jageteg@lindab.se

Lindab Sverige AB
Lillegårdsvägen 1
311 50 Falkenberg

