Hallar med
oändliga
möjligheter
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Halltec
– hallar som håller
Efter många år i branschen har vi på Halltec byggt upp en unik erfarenhet av att
producera och leverera alla typer av hallkonstruktioner. Vår specialtitet är temporära
hallar. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder med lösningar som är funktionella,
smarta och nyskapande.
Halltec bildades 2003, och sedan starten har vi levererat hallar för många olika kunder
och för alla tänkbara tillfällen. Det kan handla om lagerhallar, butikslokaler eller
mässhallar och våra kunder kan köpa eller hyra våra produkter. Vår främsta styrka
är att vi snabbt kan vara på plats, göra en behovsanalys och direkt leverera den
produkt kunden behöver.
Utöver hallar kan vi också i samarbete med De Boer leverera större paviljonger för
mässor, sportevenemang eller liknande. Halltec utgår från Dalarna men kunderna
finns över hela världen!
Har vi det du söker? Hör av dig så löser vi det.
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Kvalitet att lita på
På Halltec ser vi alltid till att leverera produkter av högsta kvalitet. Att vi har all
kompetens samlad under ett och samma tak är en garanti för ett slutresultat
som lever upp till kundens behov och förväntningar. Det garanterar också
hög kvalitet hela vägen, eftersom allt sker i egen regi.

DOOR

Beyron Door – rätt portlösning
för industri & garage.

Beyron Door tillverkar industriportar till kunder i hela Europa. Vi har stor
erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Företaget är ensamt
om att kunna erbjuda kundanpassad frekvensstyrning på sina industriportar.
Vi erbjuder även ett kvalitativt sortiment av garageportar.
www.beyrondoor.se
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Men varför Halltec?
På Halltec bygger vi främst temporära hallar, men hur länge något
”temporärt” ska bestå varierar från gång till annan. En hallbyggnad från
Halltec är en smart och flexibel produkt som går snabbt att leverera och
montera, utan att vi någonstans tummar på kvaliteten.
Vi har förstås ett standardsortiment, med hallar från 8 upp till 70
meters bredd. En standardhall är som regel en kallhall som används som
lagerutrymme, men vi kan erbjuda allt från enkla väderskydd till mer långsiktiga konstruktioner som produktionslokaler, idrottshallar och skolor.
Vi bygger också isolerade hallar med Sandwich-paneler, anpassade
för till exempel mässor och butikslokaler.
Vi sätter alltid funktion i första rummet och därför är vi noga med att från
början skapa oss en tydlig bild av vad det är kunden faktiskt behöver. Det
finns ingen anledning att överleverera, utan istället fokuserar vi på att
leverera rätt produkt för ändamålet.
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”Halltec och ByggPlus har varit oerhört
lösningsinriktade och lätta att jobba
med under detta komplicerade projekt
som ritats av arkitekten Hans Pettersson
från Sweco. Slutresultatet kommenteras
varje dag av många nöjda besökare och
har hjälpt oss att sätta Magasinet på
den nationella kartan”.
MATS OMNE,
KULTURFÖRENINGEN MAGASINET I FALUN

All kompetens i företaget
En av våra främsta fördelar är att vi snabbt och effektivt kan leverera en hall, anpassad helt utifrån
dina behov. Att vi kan arbeta och leverera så snabbt handlar dels om att vi har lång erfarenhet, dels
om att vi har all kompetens samlad under ett och samma tak och därför kan jobba effektivt och
fatta snabba beslut när det behövs.
På Halltec har vi egna konstruktörer, montörer och kompetens för att arbeta i CAD, vilket innebär
att vi kan ta fram underlag, material och uppföra hallen utan mellanhänder och onödigt långa
ledtider.

- proffs på byggskivor
Gröning Board AB har över 50 års erfarenhet i
branschen. Vi levererar skivmaterial främst till
återförsäljare och industri. Vår kunniga personal
hjälper dig att hitta rätt skivor till ditt nästa projekt.

www.groningboard.se
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Halltec Arena
– leverans på rekordtid
Hösten 2014 stängdes Faluns ishall ner på grund av omfattande fukt- och mögelskador.
Hallen hade under lång tid varit hemvist åt hockeyspelare, konståkare och curlare, och en
viktig arena för Faluns idrotts- och föreningsliv. Men läget var ohållbart, hallen fick stängas
ner och flera hundra ungdomar stod utan träningsarena.
Det var här vi kom in i bilden. På tio dagar uppförde Halltec en temporär hall över den
befintliga utomhusrinken. Snabb leverans var nödvändigt av två huvudsakliga skäl. Dels
eftersom den gamla hallen stängdes mitt under pågående säsong och målet var att inte
stänga av isen längre tid än nödvändigt. Dels behövde hallen vara klar till invigningen av
Skid-VM som arrangerades alldeles i anslutning till den nya hallen.
Resultatet blev lyckat, och den temporära hallen fick namnet Halltec Arena. Det här är ett
strålande exempel på hur vi snabbt uppför en hall för rätt användningsområde, utan att
tumma på kvaliteten.

Helhetslösningar för
ditt förzinkningsgods
Genom Defabs och UTAB Karlskogas
samarbete kan vi erbjuda en komplett
lösning för ditt varmförzinkningsgods.
Ditt gods hämtas, varmförzinkas och
returneras, vanligtvis redan
efterföljande vecka.

Tel: 0586-430 00
info@defab.net
www.defab.net

Kontaktperson: Mikael Hedegård
Mobil: 070-239 02 57
mikael.hedegard@utabkarlskoga.se
www.utabkarlskoga.se

Vi kör veckovisa turer
i hela Mellansverige.
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Evenemang
i världsklass
Halltec har sedan många år ett välfungerande samarbete med
De Boer, världsledande leverantör av tält, paviljonger och
inredning till alla typer av evenemang. Vi är innovativa och
jobbar hela tiden med produktutveckling och olika material,
som limträ och glaspaneler. På så sätt kan vi erbjuda så mycket
mer än de klassiska tälten.
På Halltec lägger vi lika stor vikt vid form som vid funktion,
inte minst vid stora arrangemang och mässor. Vi tror på att
även estetiskt anpassade lösningar bidrar till en bättre helhet.
Vid evenemang för vi en kontinuerlig dialog med kunder och
eventbyråer som också är delaktiga. Vi tar ett stort ansvar
och använder oss uteslutande av ledande och noga utvalda
leverantörer och samarbetspartners. Det är kvalitet.
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Byggplus – för både
stora och små byggprojekt

Rätt lift på rätt plats
vid rätt tillfälle!

Uthyrning • Utbildning • Transporter

Västerås

021-81 07 00

Stockholm
08-19 40 00

Gävle

026-14 08 00

Uppsala

018-51 07 20

precisreklam.se

www.malarlift.se
www.malarlift.se

Vårt dotterbolag Byggplus utför byggservice både gentemot privatkunder och företag. Byggplus har
verkat i byggbranschen i många år och drivs av samma kvalitetstänk som vi på Halltec gör.
Byggplus verkar främst i Falun-Borlänge, men kan rycka ut på annat håll när det behövs!
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Stålkonstruktioner
av högsta kvalitet
Då vi på Halltec lägger stor vikt vid att alltid leverera hallbyggnationer av hög
kvalitet oavsett ändamål, ser vi också till att använda oss av de främsta leverantörerna.
Vi har ett långt och gediget samarbete med Deje Stål AB, som konstruerar och
levererar takstolar och sadelfackverk anpassade efter våra konstruktioner.
Deje Stål AB levererar 100 procent svensktillverkade stålkonstruktioner av högsta
kvalitet.

Vi levererar spännband av högsta
kvalitet till Halltec.
Besök oss på www.lyfta.se för att se
hur vi kan hjälpa just dig!

– Högkvalitativa vikportar från Sveriges största tillverkare
– En Ecolid vikport från Prido är konstruerad för att minimera
underhållskostnaderna
– Testad och godkänd för mer än 1 miljon öppningscykler
– Låga reservdelspriser och 7 års garanti
www.prido.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11891 • www.jssverige.se
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