Ert naturliga val av hallbyggnader

2 WWW.JACOBLINDH.SE

En hallbyggnad från Jacob Lindh är möjligheternas
byggnad. Vi bygger det du behöver i din verksamhet:
affär, lager eller industri, byggnader för lantbruk,
ridhus och ridanläggningar.

OM OSS 3

VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS

Vår hemmabas finns i Staffanstorp men våra projekt finns över hela Norden.
Genom noga utvalda underleverantörer som arbetar med samma höga
ambitionsnivå, kvalitetsmedvetande och ansvarsmodell som vi, kan vi erbjuda dig
en hallbyggnad från Jacob Lindh var du än driver din verksamhet.
Jacob Lindh säljer och bygger utifrån de önskemål och behov du som kund har
och anpassar hallbyggnaderna efter användningsområde – men också utifrån
miljö och omgivning. I vår värld kan även de mest ändamålsenliga byggnader
vara estetiskt tilltalande.
De tyngst vägande argumenten för att anlita Jacob Lundh är kvaliteten och
förmågan att projektleda från planeringsstadiet och fram till bruksfärdig
anläggning.
Det innebär att vi håller tidsramarna, är kostnadseffektiva och ser nöjda kunder
som vårt ansvar.

Ståldörrar
Branddörrar
Säkerhetsdörrar
w w w . h e l l b e rg s . s e
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EN PROCESS SOM INTE
LÄMNAR NÅGOT ÅT SLUMPEN

När Jacob Lindh åtar sig ett projekt kan du som kund känna dig trygg. Våra skickliga
och erfarna projektledare finns med i hela processen, från planering till färdig
hallbyggnad eller anläggning. Vi är flexibla, vad gäller både konstruktion, material
och utförande. Vi kan stolt säga att vi levererat fulländat resultat ända sedan
företaget grundades.
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KVALITET I VARJE LED

Att bygga med Jacob Lindh innebär att du kan förvänta dig kvalitet, från första
kontakten och genom hela projektet. Vi har underleverantörer där du ska bygga.
De vet vilka krav vi ställer och du kan känna dig helt trygg med att de levererar.

STEG 3

Vi beställer samtliga
byggnadsprodukter hos
våra noggrant utvalda
underleverantörer. Materialet blir
levererat i lagom tid till byggstart.
Ska hallen monteras på en
plintgrund är denna först ut i
leveranskedjan.

STEG 1

Kunden kontaktar oss med
en förfrågan. Vi tar notat
och sätter ihop en offert.
Efter noggrann genomgång
av offerten upprättas efter
överenskommelse ett köpeavtal.
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STEG 5

Bygget klart. Vi tar hand om
slutdokumentation och hallen
överlämnas till kunden.

STEG 4

Stålstommen blir levererad och
monteras. Ingår slutmontering
färdigställs hallen på plats i
samarbete med välrenommerade
underentreprenörer.

STEG 2

Vi går in i projektledningsfasen, tar
fram tidsplan, ritningsunderlag,
och förbereder beställning av
stomme och övrigt byggmaterial.
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info@vssyd.se
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LANTBRUK ÄR EN
AV VÅRA SPECIALITETER

Jacob Lindh arbetar med tre olika kategorier av hallbyggnader för lantbruk:
djurstallar, maskinhallar och verkstäder. Varje kategori kräver sin egen
lösning, beroende på storlek och användningsområde. Vi rekommenderar
stålkonstruktioner som bas men vet att höga krav på ljusinsläpp, portar,
brandsäkerhet och ventilation är viktiga – allt för att både människor och djur ska
ha bästa möjliga miljö.

www.vssyd.se

facebook.com/vssyd
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”Valde Jacob Lindh AB utifrån priset, ett mycket proffsigt bemötande och
möjligheten att uppföra hallen inom en viss tid, trots pressad tidsplan. Det
var heller inga problem att göra flera ändringar i ritningen och jag fick en bra
gjutare rekommenderad. Projektet löpte utan problem och blev så bra att det
blev ytterligare en hall direkt och, inom snart framtid, ännu en och då större
hall. Jag kan varmt rekommendera Jacob Lindh AB!”
Magnus Pehrsson, Magnerups Gård

På beijerbygg.se handlar du snabbt och smidigt.
Välj att få dina varor levererade med kranbil.
Under Mina Sidor hittar du alla våra digitala
tjänster som gör din vardag enklare.
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www.getingesnickeri.se
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INDUSTRI KRÄVER
KUNNANDE OCH ERFARENHET

Vi ser oss som en underleverantör till dig som har industri, lager eller liknande
affärsverksamhet. Vi vet att funktionella industrilokaler skapas i samarbete, vad
gäller både utseende och funktion. De hallbyggnader vi konstruerar och uppför åt
dig är en del av ditt varumärke.

Kompletta lösningar

Du kan din verksamhet och vet hur din lokal ska fungera, därför skapas den utifrån
ett tätt samarbete i konstruktionsfasen. Förutom lokalen kan vi självfallet leverera
och montera speciallösningar, som lastbryggor och fjärrstyrda portar.

www.ruukki.se

VÄLJ RUUKKI®
SANDWICHPANELER
Vi erbjuder ett brett sortiment av kompletta väggsystem
för alla typer av byggnader.
Genom att använda våra sandwichpaneler med olika
isolerkärnor, kan du få en energieffektiv byggnad med
ett tilltalande utseende och ett uppdaterat brandskydd.
Kontakta Ruukki
för mer information.
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”Våra erfarenheter av samarbetet med Jacob Lindh AB är väldigt
goda. Vi utgick från grundbehoven att ha säkra och överskådliga
garage för våra maskiner. Under arbetet med ritningarna kunde
vi komplettera med önskemål och krav. Nu har vi den byggnad vi
tänkte oss men med ännu bättre funktion, trots att Jacob Lindh AB
höll budget.”
Göranssons Maskiner AB, Staffanstorp

www.elljusteknik.se
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”Vi valde Jacob Lindh AB som
leverantör till vårt ridhus efter
att ha sett ett ridhus de redan
byggt och där kunden var nöjd.
Samarbetet kring vårt ridhus
fungerade mycket bra, från
projektering till leverans. Tidsplan
och budget har hållit som utlovat.
Vi är mycket nöjda!”
Susanne Bostam, Löddeköpinge
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RIDHUS STÄLLER
STORA KRAV PÅ BYGGAREN

Att bygga ett ridhus eller en ridanläggning är en stor investering. Samtidigt som
ridhuset kanske är en arbetsplats är det också ofta förverkligandet av en dröm.
Därför kan Jacob Lindh erbjuda ridhus i många olika storlekar och modeller, från de
enklaste till ridhus med internationella mått, entresolplan och läktare.

”När vi byggde ridhus 2016 valde vi att bygga det med Jacob
Lindh AB eftersom vi fått rekommendationer från andra kunder
som varit nöjda. Allt fungerade problemfritt, från projektering till
invigningen av vårt fina ridhus.”
Daniel Nilsson

Vi gör mer
för dig som
drömmer
danskebank.se

Prata bolån med oss!
Danske Bank Borås
033–785 90 50
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•

Högkvalitativa vikportar från Sveriges största tillverkare

•

Minimala servicebehov och låga reservdelspriser

•

Testad och godkänd för mer än 1 miljon öppningscykler

•

7 års garanti

Made in
Sweden

All vår försäljning i Sverige sker från huvudkontoret i Tråvad
Prido AB. Industrigatan 3, SE-534 92 Tråvad.
Telefon 0512-295 90. www.prido.se
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DETALJUTFORMNING
SKRÄDDARSYR DIN BYGGNAD
För Jacob Lindh är flexibilitet något av ett adelsmärke. Vi erbjuder
många möjligheter som innebär att du kan anpassa byggnaden
helt efter dina önskemål och krav.

Stålstommar är grunden

Jacob Lindh arbetar med olika typer av stålstommar. Vi
dimensionerar och anpassar alltid efter de krav du ställer på
byggnaden.

Fackverk

18-70 m spännvidd, vägghöjd över 5 m.

Takbalk

12-18 m spännvidd, vägghöjd över 4 m.

3-ledsram

10-50 m spännvidd, vägghöjd 3-9 m.

Pulpetram

10-18 m spännvidd, vägghöjd 3-9 m.

Stort, smått – och rakt igenom flexibelt
Skandinaviens starkaste stållösningar för lantbruk, industri och företag

www.ds-staal.dk
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Icopal Entreprenad AB är det ledande takentreprenadföretaget i Sverige.
Vårt arbetsområde är Södra Sverige – från Ystad till Stockholm.
www.icopalentreprenad.se
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VI GÖR VÅRA KUNDER
ENERGI- & KLIMATSMARTA
Isolering är den viktigaste produkten för en energieffektiv byggnad.
40 års erfarenhet av lösullsisolering
www.isolerservice.se
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Har du rätt företags- och
fastighetsförsäkring till rätt pris?
– Jag hjälper dig!
www.byggprofiler.se
Tel. 0512-208 80

Tony Johansson
Försäkringsförmedlare
Säkra Söderslätt AB
tony.johansson@sakra.se • 0733-35 30 92

VI UTFÖR ALLT INOM BYGGNADSPLÅTSLAGERI OCH TAKAVVATTNING

Byggnadsplåt • Plåtslageri • Hängrännor • Stuprör • Plåtlister • Vindskiveplåtar
Björkhagavägen 2, 288 32 Vinslöv • 073-390 40 50 • magnustillmanplat@hotmail.com
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TAK OCH FASAD GER UTSEENDET

Jacob Lindh erbjuder tak som är beklädda med plåt, fibercement, papp eller
sedum. Har du andra önskemål försöker vi i görligaste mån uppfylla dem.

Fasadmaterial

Fasadmaterialet är en viktig komponent för hållbarhet och estetik. Vi har en
mängd olika förslag till fasadbeklädnad och endast fantasin sätter gränserna.
De vanligaste fasadmaterialen som vi jobbar med är betong, plåt och trä i
olika utföranden. Plåt kan innebära trapetsprofilerad plåt eller färdigisolerade
sandwichelement.

Markarbeten för din industri- eller maskinhall!

Vi erbjuder fullständiga tjänster inom markentreprenad
Flädie Mejeriväg 24, 237 91 Bjärred • 0708-24 71 41 • www.ahe.nu
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”Detaljerna skapar byggnadens karaktär för
att passa in i byggnadsmiljön eller för att
profilera sitt eget budskap.”

PORTAR | SERVICE | MONTAGE & REPARATION
MALMÖ | TRELLEBORG & YSTAD MED OMNEJD

HENNING
NIELSEN AB
Vi bygger alla sorters hallar

www.jtmab.se

Ryttaregatan 12 , 268 33 Svalöv • 0767-87 44 20
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PLÅTSLAGARN SYD AB
platslagarnsyd@gmail.com
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Vi marknadsför både helt nyutvecklade produkter och välbeprövade fästelement �ll stål-, plåt-, bygg- och
ven�la�onsbranschen. De nya produkterna marknadsförs under egna varumärken.

STAINLEX® BIMEX® CONCREX® SPEEDEX® TIMBEX®

AB Fastex Fäs�eknik, Industrigatan/Stormgatan, 288 32 Vinslöv • 044-590 10 90 • www.fastex.se
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PORTAR OCH
DÖRRAR ÄR VIKTIGA

När du väljer portar och dörrar till din hallbyggnad är
funktionen naturligtvis det allra viktigaste. Men vi ger dig också
möjligheten att se estetiskt på in- och utgångar.

Portar

Vilken typ av port passar bäst för ditt syfte? Du kan till exempel
välja takskjutport, vikport eller skjutport.

Dörrar

Dörrar är en del i byggnadens uttryck. Här erbjuder vi dig en
rad olika alternativ av stål, trä eller aluminium.

SVERIGES MEST
HÅLLBARA PORTAR
Nu och för kommande
generationer

WWW.EAB.SE
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FÖNSTREN SKAPAR KARAKTÄR

Se fönstren som mer än ljusinsläpp. Ljus är i och för sig viktigt, men tänk också att
fönster är viktiga för byggnadens utseende. Jacob Lindh kan leverera och integrera
fönster av den storlek, design och placering som ger både fungerande interiört
ljus och samtidigt ett snyggt utseende. Fönster kan vi leverera i material som trä,
aluminium och pvc.

Vi är ett företag som utför mjukfog & brandtätningar i hela Skåne.
Och vi har mer än 20 års erfarenhet i branschen.

www.loberodsfogservice.se
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Hallelux

GRP-PLAST

Korrugerad GRP-plast, välj mellan 300 olika profiler
Halle Isolux

KANALPLAST

Många lösningar för att passa era projekt
Halle Aluminiumsystem

GLAS

Glas & Aluminium i kombination

Halle är leverantören för moderna lösningar av ljusinsläpp i aluminium, glas och plast.
Vi tar fram lösningar för objekt med höga krav på material färg och form.
www.halle.se
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DE VIKTIGA DETALJERNA

Du vill kanske ha interiör utformning av din hallbyggnad; Jacob Lindh erbjuder även
det.

Travers

Traverser kan integreras med stommen för att underlätta ditt vardagliga arbete.

Entresol

Behövs det mer lagringsyta kan man komplettera med ett entresolplan.

Trappor

Trappor i alla utförande kan vi hjälpa till med, för kontorets insida till
utrymningstrappor på fasaden.

Till ridhus behövs det kompletteras
med en sarg som skyddar hästar
och ryttare.

www.jjgruppen.se

www.finjaprefab.se • 010-455 22 00 • plint@finjaprefab.se
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BRUKSTRADITION FÖR FRAMTIDEN.
I den östgötska bergslagen bedriver Häfla bruk sin produktion sedan 1682.
Funktionalitet och modern ståltillverkning möter genuin industrihistoria.
Tillsammans med kunden skapar vi hållbara lösningar och utmanande
design av stål, plåt och metall.

hafla.se
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