Vi beskytter
verdiene dine
– når og hvor du vil

Arbeidstelt og plasthaller
i alle størrelser

ARBEIDSTELT
- ly fra regn, snø og vind
Et arbeidstelt er en ideell løsning hvis man skal
utføre vær-sensitivt arbeid utendørs. Disse
teltene gjør det enkelt å holde arbeidsområdet
tørt og varmt. De gir ly fra regn, snø og vind. Våre
arbeidstelt gjør det enklere og mer behagelig å
utføre arbeidet, og vil derfor øke effektiviteten. Hos
oss kan du både kjøpe og leie arbeidstelt.

Leie eller eie?
For midlertidige prosjekt vil det lønne seg å leie telt av
oss. Mens det for prosjekter hvor teltet blir stående
tilnærmet permanent kan de lønne seg å kjøpe. Vi har
arbeidstelt i mange forskjellige størrelser på lager.
Teltene er raske å montere og leveres i hele Norge på
kort varsel. Vi har også større plasthaller om det skulle
være nødvendig med mer permanent areal.

Våre standardhaller

PLASTHALL
Standard- eller spesialhall
En plasthall fra Hallspesialisten er en fleksibel
og kostandseffektiv løsning som kan brukes
både som permanent og/eller midlertidig bygg.
Byggeprosessen er rask og prisen er lav i forhold til
tradisjonelle bygg.
De mest populære plasthallene våre er standardhaller i bredder mellom 10 og 25 meter. Dette er
haller som kan tilpasses kundens behov med tanke
på størrelse, isolasjon, farger, porter og dører m.m.
Vår egen tekniske avdeling bistår og utvikler
spesialløsninger for haller hvor bredden må være
spesielt stor.

Vanlige bruksområder for plasthaller
• Tørrlager
• Ventilert lager
• Isolert lager

• Verkstedshall
• Produksjonshall
• Sportshall

• Ridehall
• Utstillingshall

Plasthallen kan også med tiden forlenges
eller forkortes, dersom behovet endres.

Kontroll på hele prosessen
Alle våre oppdrag styres av erfarne saksbehandlere/
monteringsledere som følger opp hele prosessen – fra
bestilling og befaring til montering og nedrigging. Dette
sikrer kvaliteten på leveransen og gjør det enklere for deg
som kunde.

Hallspesialisten AS er kvalitetsledende innen
hallsystemer og telt i Norge. Vi utvikler,
produserer og tilbyr plasthaller i alle størrelser.
Bruksmulighetene er mange.
Ta kontakt med oss, vi hjelper deg å finne
den beste løsningen tilpasset ditt behov.

Hallspesialisten as
Telefon: 913 36 000
www.hallspesialisten.no

