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JP SPECIALHALL
För maximal säkerhet, lager och industri

Tryggare än duk
Fullt integreringsbar hall för Er som behöver      
extrautrymme kombinerat med säkerhet.
Jensen Protect har tagit fram en lösning som       
hjälper Er att sova lugnare på nätterna.

Inbrottsskydd
Plåtfasad
Flamskydd
Duktak
Tät
Avfuktning
Hängrännor 
Stuprör
Belysning

Egenskaper

Spännvidd: 10 - 40 m

Längd:  Obegränsad

Sidohöjd: 3 - 9 m

Beklädnad: Profilplåt och PVC-
   belagd polyesterduk 

Flamskydd: EN13501-1

Färg:  Valfri fasad, vitt tak

Portar:  Kundanpassas 

Förankring: Behovsanpassas

Snözon: Behovsanpassas

Vindlast: Behovsanpassas

Andra storlekar på förfrågan.

Alla portar anpassas efter 
kundens behov. 

Avfuktningsaggregat håller hallen
och dess innehåll behagligt torr.

En lastbil med släp får plats för
lastning och lossning inomhus.

Förvaring och godshantering
i JP Specialhall.

Montören på taket spänner ihop duken.

JP Specialhall skyddar Era maskiner och produkter bättre än              
traditionella dukhallar någonsin kan. Komponera exakt för Era behov 
med tilläggsutrustningen som Jensen Protect erbjuder.

Om Era produkter är fuktkänsliga har vi lösningen för det i form 
av rätt dimensionerade avfuktare. Sveriges skiftande klimat under 
våren och hösten bildar kondens  i utrymmen som är täta och inte 
uppvärmda.

Hallen kan naturligtvis byggas till anslutning av Era befintliga lokaler 
eller fristående. Vi har egen servicepersonal och vid behov får Ni 
alltid omgående service. Välkommen att ringa oss, vi lovar att Ni får 
exakt den lösning som är optimal för Er.

Jensen Protect har egen         
konfektion av den flamskyddade 
duken. Vi testar alltid alla våra 
leveranser av råmaterial i vårt 
laboratorium. Detta ger oss 
nöjet att ge alla våra kunder 
den höga JP-kvaliten vid varje 
leverans.

Väggar av plåt och tak av flamskyddad 
duk - det bästa av två världar i en och 
samma konstruktion.


