A-hallen
–mer än en vanlig standardhall

”

Lars-Erik Malmborg,
Pugerups gods

Vi ville ha en byggnad för
planlagring av spannmål
som var underhållsfri och
som dessutom smälte väl in
i gårdsmiljön. Därför byggde vi en hall med betongväggar. Vi valde dessutom
att bygga gavelspetsarna i betong, allt för att
minimera det framtida underhållet.
Eftersom vi har anställd personal tillgänglig
under lågsäsong valde vi att köpa en komplett
byggsats från Abetong vilken vi uppförde själva.
Bygget gick över förväntan och servicen från
Abetong med ritningar och anvisningar var
ovärderlig under byggtiden.

Jan Mathisson Bygg AB
Jag byggde en isolerad hall
på 630 m2 tillsammans med
Abetong. Själv ordnade jag
markarbete, golv och el
medan Abetong uppförde
en komplett hallbyggnad.
Jag var ganska klar över hur
jag ville ha hallen och när
jag kontaktade Abetong framgick det snabbt
att de kunde leverera den i ”mitt” utförande.
Bygget förlöpte helt enligt planerna och hallen
blev klar på utsatt datum. Jag använder hallen
för mitt byggföretag och hyr ut resten till två
andra småföretagare.

Stefan Karlsson,
Rabylund, Skurup
Jag byggde en oisolerad hall
för maskiner och spannmål.
Jag ville ha en tålig och
snygg hall och bestämde
mig för betongväggar. Själv
gjorde jag markarbetet
medan Abetong reste en
komplett hall. Därefter gjorde jag betonggolv
och elinstallation i egen regi.
Jag funderade på att investera i separata
spannmålssilor men valde en hallbyggnad som
jag kan använda både som maskinhall och
spannmålslager. Dessutom kan jag använda
hallen till något annat om jag slutar med
spannmålsodling. Hallen har fungerat perfekt
och jag är mycket nöjd med Abetongs leverans.
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A-hallen – stark och flexibel
Abetongs A-hall med betongväggar förblir sig lik
år efter år. Den är stryktålig, underhållsfri och
utformas så att den smälter in i gårdsmiljön.
Det som utmärker A-hallen är flexibilitet.
Tillsammans med våra säljare utformar du A-hallen
efter egna önskemål och behov. Med Abetongs
breda erfarenhet när det gäller tillverkning av
betong-element och hallbyggnation tillvaratar vi
prefabriceringens möjligheter till god byggekonomi.

Ofta levereras A-hallen som en byggsats. Abetong
levererar då en stomrest byggnad och en komplett
materialsats som kunden själv monterar. Vi står för
anvisningar och ritningar under tiden du bygger.
A-hallen kan även levereras fullt färdig i vår regi.
Även användningsområdet för A-hallen är flexibelt. En maskinhall kan enkelt dimensioneras för
löslagring av t.ex. spannmål. Genom att utföra
byggnaden helt eller delvis isolerad kan den nyttjas
som verkstad eller varmlager för olika ändamål.

Takmaterial
Yttertaket på A-hallen kan
förses antingen med plåt eller
fibercementplattor. Plåttaket
kompletteras lämpligen med
kondensskydd för att undvika
kondensdropp medan fiber
cementtaket är droppfritt i
sin grundkonstruktion.
Takkonstruktionen utförs
oisolerad eller isolerad

Portar
Portarna är mycket viktiga
för hallbyggnadens funktion. Abetong har såväl
vikportar som takskjut
portar i utföranden som
passar olika behov.

Byggnadens mått och
taklutning anpassas efter
önskemål och behov.

Grundläggning och
stomme
Stommen i A-hallen
utgörs av stål alternativt limträ.
Grundläggning sker
med prefabricerade
betongfundament.
Storleken på dessa
varierar beroende på
byggnadens storlek

Vägg över betongelement
Den övre delen av väggen samt
gavelspetsarna är ofta utförda
som en isolerad eller oisolerad
regelvägg med beklädnad av
plåt eller trä.

Pilastrar och friser
Byggnadens karaktär
kan förstärkas genom
att betongelementen
utförs med friser, förhöjd sockel, pilastrar
mm. A-hallen kan
därmed anpassas till
befintliga gårdsmiljöer.

Dörrar och fönster
A-hallen levereras med
fönster i trä eller plast
och dörrar i trä, stål
eller aluminium.
Fönstren kan utföras
med eller utan välvning av ovankanten
samt med eller utan
spröjs.

Borstad gråbetong

Ströpplad gråbetong

Gottåsaväggen
Gottåsaväggen är ett ekonomiskt vägg
alternativ med bra isoleringsförmåga.
Väggen består av 120 mm cellplast
isolering mellan ytterskikt av 60 mm
lättballastbetong vilket ger låg vikt och
bra isolering.
Gottåsaväggen har slät insida och rollad fasadyta.
Väggen byggs med 1,20 m höga element till valfri höjd. Väggens låga vikt
(175 kg/m2) gör det enkelt att montera i egen regi.

Abetongvägg
En Abetongvägg kan utföras antingen
isolerad eller oisolerad och med ytstruktur av grå betong eller frilagd sten i
olika färger. Väggen tillverkas med
urtag för dörrar och fönster.
Abetongväggen kan dimensioneras
för att klara lasten från t.ex. löslagrad
spannmål vilket ger byggnaden ett
bredare användningsområde.
Abetongväggen ger stor valfrihet vad
gäller höjd och utseende. Som alternativ byggs A-hallen med betong till full
höjd, även i gavelspetsarna.

Vit marmor i vitcement

Vit marmor i gråcement

Röd falugranit

Pärlgrå marmor

Rödbrun granit

Passion för betong
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Vår kunskap och erfarenhet i
kombination med betongens
egenskaper skapar värde för
dig som kund. Läs mer om oss,
våra produkter och vår passion
för det vi gör på abetong.se.
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