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Master Hall®

Mål i meter:
Bredde: 12,00 15,00 17,00

Sidehøjde indv.: 4,00 4,00 4,00

Sidehøjde udv.: 4,45 4,45 4,45

Kiphøjde indv. 5,95 6,50 5,95

Kiphøjde udv. 6,50 7,14 7,26
Længde efter ønske
Modullængde: 3,0/5,0 3,0/5,0 3,0/5,0

Ret til ændringer i mål og specifikationer forbeholdes.

3 eller 5 m

3 eller 5 m



Master Hall®

Materialer:
Bærende konstruktion i varm-
galvaniseret stål udført som
gitterkonstruktion. Presenning-
beklædning i kraftig PVC-
belagt polyestervæv, flamme-
hæmmende og UV-stabiliseret.
Som alternativ kan der leveres
stålpladebeklædning på sider
og gavle.

Farver:
Industriblå farve med hvid, lys-
gennemtrængelig dug i tag-
fladen. Andre farver efter ønske.
Mulighed for påtrykning af tekst
eller firmalogo som iøjne-
faldende reklame.

Fundament:
Ved normale jordbundsforhold
forankres hallen med jordspyd,
alternativt på betonfundament
med klæbeankre.

Montage:
Udføres af vores montører eller
af kundens egne folk assisteret
af vores supervisor.

Myndighedskrav:
Konstrueret ud fra bygnings-
reglementets krav.

Specialprofil:
Dugbeklædningen fastgøres i
en specialprofil i stedet for - som
traditionelt - med remme eller
tov. Derved opnås en hurtigere
montage, en tættere hal samt
større holdbarhed på dugen.

Sne- og vindbelastning:
Hallen er konstrueret til anven-
delse under forskellige sne- og
vindbelastningsforhold. (Sne fra
1 til 3 kN/m2). Afhængig af sne-
og vindbelastning reduceres
modullængden fra 5 til 3 m.

Portsystemer:
Som standard leveres en todelt
presenning-skydeport, 4 x 4 m,
i den ene gavl. Der kan endvidere
placeres flugtdøre og sideplace-
rede porte samt portsystemer
efter kundens ønske. Hallen er
forsynet med ventilations-
åbning i begge gavle.

Specialudstyr:
- Inderduge (alm. eller termo)
- Affugter

Leje/køb:
Master-Haller kan lejes, leases
eller købes.

Væsentlige fordele:
- Ingen kapitalbinding ved

leje eller leasing.
- Stor volumen pr. m2.
- Altid haller på lager til

hurtig levering.
- Korte montage- og

demontagetider.
- Kræver intet fundament.


