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Weckman Steel OY har tillverkat Weckman stålhallar 
sedan 1980. Weckman hallar finns både som isole-
rade och oisolerade. Du får ett användbart utrymme 
för dina behov inom exempelvis lagring, industri, 
verkstad, lantbruk etc..

 Fördelar med Weckman hallar:
• Bra kvalité sedan 1980 
• Fribärande stålrambågar doppmålade såväl in 
  som utvändigt
• Fritt utrymme för lagring från vägg till vägg  
   upp till takåsarna
• Valfri placering och storlek på portar
• Takvinkel 15o eller 27o

• Stålrambågar för speciella ändamål kan fås 
   galvaniserade
 
De fribärande Stålrambågarna till Weckman hallar är i 
fyra delar, två takbalkar och två vertikala stolpar som 
bultas samman, detta pga. att de ska vara möjliga att 
transporteras. Gavlarna är gjorda av fem stolpar och 
två takbalkar. Olika sockelalternativ är möjliga.  
 
Monteringen är lätt och går snabbt då balkarna är 
kraftiga och hål redan är borrade. Rambågarna mon-
teras på marken och reses sedan upp på bultarna i 
fundamentet. Med hjälp av bultarna i fundamentet så 
justeras höjden in. Fackavståndet bestäms med hän-
syn till snölasten på byggplatsen. Det finns ett brett 
urval av Weckman stålplåt för beklädnad av hallen, 
man kan även beklä väggarna med trä.

 Weckman oisolerade hallar är lämplig för: 
• Ridhallar  • Lagring inom industri 
• Stallar  • Maskinhallar
• Foderbyggnad          • Etc... 

 Weckman isolerade hallar är lämpliga för:
• Verkstad   • Industrihallar   • Lagring   • Etc...

Fästen till väggreglar och takåsar är svetsade på 
rambågarna. (Avståndet mellan takåsarna är 600mm 
och väggreglarna 900mm.) Takfoten är också svet-
sad på rambågarna. Det är möjligt att få väggreglar 
och takåsar tillverkade i stål. Det är enkelt att ändra i 
standard stålkonstruktionen.  
 
På gavlarna finns det möjlighet att montera större 
portar, både högre och bredare än på långsidan. Det 
är lätt att förlänga hallen i framtiden, man kan för-
bereda för det genom att beställa en mitten rambåge 
även till gavlarna. Takfoten kan även den tillverkas 
längre.

Fritt och öppet utrymme på insidan gör hallarna lämpliga för 
fritidsändamål, ex. hästdressyr. Bredd på hallen ovan är 24 m.

Weckman maskingarage finns tillgänglig med bredare port-
öppning. En horisontell fackverksram ersätter en vertikal 
pelare.
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Tuhti-hallit WS-11 WS-14 WS-16 WS-18 WS-20 WS-22 WS-24
Kehäjako 15° esim. lumialue 2,5 4,80 4,40 4,40 5,00 5,00 5,00 5,00
Kehäjako 27° esim. lumialue 2,5 4,80 4,80 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00
Kehän runkoleveys 11,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00
Sisäseinäkorkeus ilman sokkelia 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
sisäharjakorkeus 15° sisältä, ilman sokkelia 6,09 6,49 6,76 7,03 7,30 7,56 7,83
sisäharjakorkeus 27° sisältä, ilman sokkelia 7,41 8,18 8,69 9,20 9,71 10,21 10,74
* kehäjako määräytyy kuntakohtaisen lumikuorman arvojen mukaan

27° kaltevuus
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15° kaltevuus

-0,30 lattiakorko (ohjeellinen)
+0,00 sokkelikorko

Tuhti-konekatokset KS-6 KS-8 KS-10 KS-12
Kehäjako  10° esim. lumialue 2,5 4,40 4,40 4,40 4,40
Kehän runkoleveys 6,00 8,00 10,00 12,00
Etuseinäkorkeus kehien välissä ilman sokkelia 4,55 4,91 5,26 5,61
Sisäseinäkorkeus ilman sokkelia 3,60 3,60 3,60 3,60
Vapaa korkeus takaseinä ristikon alla 3,00 3,00 2,80 2,52
Vapaa korkeus edestä ristikon alla 4,00 4,36 4,50 4,56

Pihatot lumialue 2,75 WSP-23 WSP-25 WSP-29
kehäjako 6,00 6,00 6,00
Keskiosuuden leveys 5,00 5,00 5,00
Kehän rungonleveys 23,00 25,00 29,00
Sisäseinäkorkeus ilman sokkkelia 3,60 3,60 3,60
Sisäseinäkorkeus tuulettavaan 
harjaan asti 7,08 7,34 7,84

Det är snabbt och enkelt att montera Weckman stomme och isolerade vägg- och takelement. Weckman isolerade hallar är lämpliga för 
många ändamål, exempelvis kontorslokaler, industrihallar, garage för bilar och maskiner eller djurhallar.

 Standardstorlek  på isolerade hallar:

Längd:  Du kan bestämma längd själv  
                       med antalet fack.
Bredd:   Standard 11, 14, 16, 18, 20 m.
Vägghöjd: 4,8 m. över sockeln

Som väggelementen, kan vi erbjuda många typer av 
olika färger, tjocklekar, bredder och material.  
Kontakta oss för mer information.

Det är möjligt att montera en stor takskjutport på gaveln. Även 
höga och breda maskiner kan köras in.

WSP-23 WSP-25 WSP-29
Bredd mittdel 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Bredd stomme 23,00 m 25,00 m 29,00 m

Vägghöjd 3,60 m 3,60 m 3,60 m

Nockhöjd 7,08 m 7,34 m 7,84 m

 WS Lösdriftsstall
• Doppmålade balkar och takåsar av stål
• Standard 5 meter matningspassage 
• Det är möjligt att beklä väggarna med trä
• Ventilerat tak är standard
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 Weckman maskingarage:

• Billig lösning för lagring av maskiner och utrustning  • Doppmålad stomme av rektangulära balkar 
• Lång främre takfot 1,0 m  • Skjutportar och väggplåt över dörrar  • Träbeklädnad är möjlig
• Bredare portöppning mellan två fack genom att använda en horisontell fackverksram  

WS-11 WS-14 WS-16 WS-18 WS-20 WS-22 WS-24
Bredd 11,00 m 14,00 m 16,00 m 18,00 m 20,00 m 22,00 m 24,00 m
Höjd innerväg 4,60 m 4,60 m 4,60 m 4,60 m 4,60 m 4,60 m 4,60 m
Takhöjd vid 15 ° 6,09 m 6,49 m 6,76 m 7,03 m 7,30 m 7,56 m 7,83 m
Takhöjd vid 27 ° 7,41 m 8,18 m 8,69 m 9,20 m 9,71 m 10,21 m 10,74 m

 Weckman hallar:

• Bra kvalité sedan 1980
• Fribärande doppmålade stålrambågar 
• Fritt utrymme från vägg till vägg upp till tak- 
   åsarna
• Träbeklädnad är möjlig
• Skjutportar, fönster och ljusinsläpp är tillbehör

Återförsäljar:

Michael Kristensen 
+45  21479746
mk@impetu.se

MG-6 MG-8 MG-10 MG-12
Bredd 6,00 m 8,00 m 10,00 m 12,00 m
Höjd innerväg 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,60 m
Höjd framkant 4,55 m 4,91 m 5,26 m 5,61 m
Fri höjd bakkant 3,00 m 3,00 m 2,80 m 2,52 m
Fri höjd framkant 4,00 m 4,36 m 4,50 m 4,56 m


