STÅLHALLAR & FÖRRÅD
EGENTILLVERKNING SEDAN 1946

OM BLIDSBERGS MEKANISKA
Ända sedan Gustav Törnqvist grundade
Blidsbergs Mekaniska 1946 har vår
tillverkning präglats av service och framförallt
kvalitet.
I dagsläget är vi ett etablerat företag helt inriktat på hållbara produkter för utomhusmiljö. Med
ett väl beprövat hantverk, som följt oss ända
sedan starten, erbjuder vi allt från cykelgarage,
parkmöbler och stålhallar.
I början på 60-talet uppstod ett behov av
lättmonterade flyttbara byggnader som blev en
stor nisch för företaget.
Idag finns ett komplett prefab-system där det
går att kombinera de olika modulerna till ett
stort antal varianter för att passa de mest skiftande behov.
Mindre förråd, hallar upp till 12,0 meter bredd
samt gårds- och miljöhus är några exempel. Vi
sätter stor vikt vid att hålla en hög prefabriceringsgrad för att förenkla och förkorta montagetider.
Under mer än 60 års tid har vi arbetat med
produktion och montage av plåthallar,
teknikbodar, gårdshus och förråd.
Likaväl som vi har monterat dessa byggnader
hos allt från små till medelstora industrier, har vi
även erfarenhet av större arbeten på flygplatser, kärnkraftverk, otillgängliga öar och trånga
utrymmen på raffinaderier.
Som arbetet på Arlanda där vi 50 meter ifrån
taxande flygplan byggde en lagerhall för
Swedavia.
Eller arbetet på Kosteröarna där vår lastbil efter
mycket trixande fyllde hela Kosterfärjan.
Preems raffinaderi i Göteborg är ett annat
minne där vi på ett så litet utrymme som 15
meter skulle bygga upp en plåthall på 12 meters
bredd. Att skada en rörledning skulle förstås
innebära en katastrof.
Det är minnen som dessa, och alla otaliga
arbeten hos industrier och företag i landet som
gör att vi trivs så oerhört mycket med vårt
arbete.
Det hoppas jag att du ser och märker när du
anlitar oss.
Åke Törnqvist

PREFAB-SYSTEM GER ENKELT MONTAGE
Med våra leveranser följer alltid kompletta monteringsanvisningar.
Under fabrikens öppettider har du alltid tillgång till telefonsupport.

Kontrollera måtten på grunden enligt
grundplanen. Märk ut de invändiga måtten
med ett märksnöre.

Som alternativ till platsgjuten
betongplatta finns prefabricerad sockelbalk.

Starta monteringen i ett hörn.
Montera färdigt gaveln och fortsätt med
långsidorna.

Fortsätt med resten av väggarna och följ
efter med takstolarna.

Takelementen monteras båda sidor
sektionsvis. Börja alltid med de två
gavelelementen mot ena gaveln.

Sist monteras portar, dörrar,
plåtbeslag m m. Fönstren levereras
förmonterade i elementen.

STÅLHALLAR

Tak och väggar levereras i monteringsfärdiga
sektioner av varmförzinkade profiler som enkelt
bultas samman.
Till fasad används som standard en trp
20-0.50 mm stålplåt i polyesterkvalitet
enligt Prelaqs färgkarta. Andra kulörer och kvaliteter kan fås mot beställning.
Utvändig takplåt är som standard svart.
På oisolerade hallar levereras takplåten med
nocondrop kondensskydd.
All utvändig plåt och beslag monteras med
rostfri skruv.
Sektionerna levereras med utvändig trp plåt
monterad. I förekommande fall levereras även
fönster, board, isolering, plastfolie och invändig
trp plåt monterad. Fönster i standardstorlekar
enligt information på nästa sida, alternativt specialanpassade efter kundens önskemål.
Till våra standardhallar finns plan - och fasadritningar för bygglovsansökan.

RITNINGAR & MÅTT

Bredd
6.0 m - 6.9 m - 8.0 m
10.0 m - 12.0 m

Fri höjd
2.3 m -2.8 m - 3.3 m
3.8 m - 4.3 m - 4.8 m

Längdmoduler
2.3 m - 6.9 m - 9.2 m - 11.5
m - 13.8 m - 16.1 m- 18.4 m 20.7 m - 23.0 m - 25.3 m

PORTAR
Isolerade portar är uppbyggda av
processlaminerade sandwichpaneler.
Ut- och invändig beklädnad med 0.6 mm stålplåt.
Tätningar av åldersbeständig
EPDM-gummi. Oisolerade portar har en svetsad ramkonstruktion som
varmförzinkas efter tillverkningen. Samtliga portar
kan förses med glas.
1 (1)
Konstruerad Av

Ritad Av

Skapad Datum

Ägare

Takskjutport
Bredd: 3.0 - 5.0 m
Höjd: 2.3 - 4.5 m

Slagport
Bredd: 2.0 - 2.3 m
Höjd: 2.3 - 4.8 m

Vikport 3-delad
Bredd: 2.3 3.0 m
Höjd: Upp till 3.2 m
med gångdörrsdel,
annars 2.3 - 4.8 m

Vikport 4-delad
Bredd: 3.5 - 4.0 - 5.0 m
Höjd: 2.3 - 4.8 m

Godkänd Av
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Vikport 5- & 6-delad
Bredd: 5.0 - 6.0 m
Höjd: 2.3 - 4.8 m

Artikel Nr

Rev

Blad

Skjutport
Bredd: 3.0 - 5.0 m
Höjd: 2.3 - 4.8 m

FÖNSTER
Underhållsfria kompositfönster med
energiglas. Öppningsbara fönster levereras inåtgående med vädringsfunktion.

Storlekar fönster
Öppningsbara
Fasta
10x10 - 10x12
10x6 - 10x10 - 10x12
Andra storlekar och utformanden mot
beställning.

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•
Prefabricerad
betongsockel

Nockräcke,
snörasskydd m m.

Stuprör, rännor i svart eller vit kulör
Snörasskydd, nockräcke samt livlinefästen
Tak- och fasadstege
Prefabricerad måttanpassad betongsockel
Ljusinsläpp av glasfiberarmerad plast

REFERENSBILDER

1
Jordbro 10.0 x 25.3 x 4.3

2
Sollentuna 8.0 x 23.0 x 4.3

Ulricehamn 12.1 x 23.0 x 4.8

5

4
Örebro 10.0 x 13.8 x 4.3

Stenungsund 8.0 x 9.2 x 3.8

7
Malmö 10.0 x 25.3 x 4.3

Stockholm 12.1 x 18.4 x 4.8

13
Ulricehamn 6.0 x 16.1 x 3.8

6
Göteborg 8.0 x 23.0 x 4.8

8
Falkenberg 8.0 x 13.8 x 4.3

10

3

9
Svanesund 10.1 x 11.5 x 3.8

11
Ulricehamn 10.0 x 11.5 x 3.8

12
Koster 8.0 x 16.1 x 3.8

15

14
Upplands Väsby 6.9 x 11.5 x 3.3

Slottsbron

REFERENSBILDER

16
Haninge 8.0 x 18.4 x 3.3

17
Ljungby

19
Västervik 10.0 x 16.1 x 4.8

20
Sösdala 6.0 x 13.8 x 3.8

Kållered 6.0 x 11.5 x 3.8

25
Linköping Gröna Hus

21

23

22

24
Slöinge

27

26
Lindome 10.0 x 25.3 x 4.3

28
Montage

Göteborg 6.9 x 11.5 x 4.3

Finspång 10.0 x 25.3 x 4.8

Linköping 8.0 x 11.5 x 3.8

18

Ulricehamn 12.10 x 23.0 x 4.80

29
Montage

30
Interiör

FÖRRÅD

Till våra förråd används prefab-systemet som
gör det lätt att montera ihop de olika sektionerna.
Tak och väggar levereras i monteringsfärdiga
sektioner av varmförzinkade profiler som lätt
bultas samman.
De oisolerade förråden har ett brett användningsområde. Portar, dörrar och fönster är bara
några av de många utveklicksmöjligheterna
som finns att tillämpa.
Stommen tillverkas av lättreglar i stål med c/c
600 mm och kan fås i valfri kulör enligt Prelaqs
färgkarta.

Fri höjd
2.30 m 2.80 m

Längdmoduler
4.0 m - 6.0 m 8.0 m

Bredd
3.20 m

Konstruerad Av

Ritad Av

Skapad Datum

Ägare

Godkänd Av

Skala

Generell Tolerans

Rev

Artikel Nr

Längdmoduler
4.0 m - 6.0 m 8.0 m - 10.0 m

Konstruerad Av

Ritad Av

Blad

1 (1)

Fri höjd
2.30 m - 2.80 m

Skapad Datum

Ägare

Godkänd Av

Skala

Generell Tolerans

Rev

Artikel Nr

Längdmoduler
6.0 m - 8.0 m - 10.0 m 12.0 m - 14.0 m

Konstruerad Av

Ritad Av

Blad

1 (1)

Fri höjd
2.30 m - 2.80 m 3.30 m - 3.80 m

Skapad Datum

Ägare

Godkänd Av

Generell Tolerans

Skala

E
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Bredd
6.20 m
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Bredd
5.20 m
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Bredd
4.20 m

Utvändig takplåt är som standard svart. Takplåten levereras med nocondrop kondenskydd. All
utvändig plåt och beslag monteras med rostfri
skruv.

Artikel Nr

Längdmoduler
6.0 m - 8.0 m - 10.0 m 12.0 m - 14.0 m

Rev

Blad

1 (1)

Fri höjd
2.30 m - 2.80 m - 3.30 3.80 m

Ulricehamnsvägen 27, 523 76 Blidsberg. 0321-316 60. info@blidsbergs.se. www.blidsbergs.se

