
Flamskyddad 
Varmgalvaniserad 
Stålkonstruktion
Robust 
Flexibel
Praktisk
Optimal
Öppen långsida

Egenskaper

Djup: 6, 8, 10, 12 m

Längd: Minsta modul 6 m därefter   
 ingen begränsning

Moduler: 3 - 4 m, snözon avgör

Sidohöjd: 4 - 7,2 m

Beklädnad: PVC-belagd polyesterduk

Flamskydd: EN13501-1

Vikt: 900 gram/m2

 
Färg: Vitt tak, fasad    
 enligt överenskommelse

Portar: Kundanpassas

Förankring: Behovsanpassas

Snözoner: Behovsanpassas

Vindlast: Behovsanpassas

Andra storlekar på förfrågan.

JP PULPETHALL
Skärmtak när det är som bäst

JP Pulpethall
JP Pulpethall är en flexibel och stabil lösning för 
den som behöver skydda sina produkter mot regn 
och snö. Med den öppna långsidan är det enkelt att 
komma åt sina produkter eller maskiner. 

Den robusta fackverkskonstruktio-
nen anpassas till gällande snözon 
och givetvis följer vi Eurokod.

Den PVC-belagda polyesterduken 
är flamskyddad enligt Europanorm 
EN13501-1 vilket gör JP Pulpethall 
trygg och säker till alla använd-
ningsområden.

Med ett djup på mellan 6 och 12 m kan hallen anpassas så att den 
får  plats på de flesta ytor. Även stolpavståndet anpassar vi så att 
det optimeras för era produkter. Skulle ni vilja ha hallen heltäckt 
med portar och avfuktare? Inga problem!

Vissa produkter behöver endast 
skyddas mot regn och snö. Då är JP 
Pulpethall den optimala lösningen! 
Med en hög öppen långsida är det 
lätt att komma åt sina produkter 
utan att behöva öppna några portar. 

Vår erfarna och kvalitetsmedvetna personal står till 
Ert förfogande. Välkommen att kontakta oss!

En hög öppen långsida gör det 
lätt att komma åt produkterna.

Ett perfekt väderskydd. Kraftig fackverksskonstruktion och 
flamskyddad duk.

Lättåtkomlig lageryta skyddad 
från regn och snö.

Huvudkontor/produktion: Regionkontor: Hemsida: E-post:
Jensen Protect AB Jensen Protect AB www.jensenprotect.com info@jensenprotect.com 
Borrgatan 27 Tunbytorpsgatan 6 
211 24  MALMÖ 721 37  VÄSTERÅS
Tel     040 - 689 21 00 Tel   021 - 10 33 60    
Fax 040 - 689 21 10 Fax 021 - 10 33 66   


