
Tarjoamme asiakkaillemme

tehokkaat ratkaisut

peittämiseen, suojaamiseen ja  

varastoimiseen.

HALLIT &

SUOJAPEITTEET



10 m
Toimiva klassikko

10 metrin PVC-hallimme on todellinen klassikko. Se 

on erinomainen valinta, kun toimintaan tarvitaan 

pienehköä varastoa. Sivujen korkeus on kolme tai 

neljä metriä, joten halliin mahtuvat useimmat trukit 

ja kuormaajat.

Asennusohjeidemme avulla hallin pystyttäminen 

onnistuu omatoimisestikin.
Mitat
Leveys: 10 metriä

Kehäjako: 3,3 metriä

Sivuseinän korkeus: 3 tai 4 metriä

Ovi:  vakiona kaksiosainen liukuovi,  

oviaukko sivuseinän korkeudesta riippuen joko  

3,5 x 3,5 metriä tai 4 x 4 metriä (L x K).

VUOKRAUS • MYYNTI • LEASING

HALLIT

Tuulikuorma

Mitoitettu enimmillään 26 metrin  

sekuntinopeudelle. 

Lumikuorma

Mitoitettu joko 2,5 tai 3 kN

Laadukkaat ja kestävät PVC-hallit varastoimiseen, suojaamiseen ja  

tuotantohalleiksi nopealla aikataululla juuri teidän tarpeenne huomioiden. 

Mahdollista tilata alla olevilla väreillä:

• VUOKRAUS  

• MYYNTI 

• LEASING

ANTBET ÄNDRINGEN AVSER SIGN
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Tekninen kuvaus

Tukirakenne on eurokoodin mukaisesti laskettu 

kuumasinkitty teräsrunko.  Lainapeite-hallit on  

sertifioitu eurooppalaisen standardin SS-EN  

1090-1 mukaisesti ja on siten oikeutettu 

käyttämään terärungoissaan CE-merkintää. 



15 m
Kun katon on oltava korkealla

15 metrin PVC-hallimme sopii täydellisesti, jos tar-

vitset hallissa lisäkorkeutta. Vaikka halli on kapea, 

se on tilava korkeussuunnassa. Voit siis varastoida 

runsaasti tavaraa päällekkäin. Korkeutensa ansiosta 

halli on myös miellyttävän avara kauppatoimin- 

nassa.

Halli soveltuu erinomaisesti varasto-, vene- ja 

työkone- tai valmistus- ja tuotantohalliksi. Taval-

lisesti halli ankkuroidaan maahan kiiloilla, mutta 

jos alusta sitä vaatii, voidan ankkurointiin käyttää 

maa-ankkuria tai valmista betonialustaa.

Suosittelemme pystytyksiin erikoistuneen yrityksen 

apua ennakkosuunnitteluun ja hallin pystyttämi-

seen turvallisesti ja nopeasti.

HUOM! Hallit soveltuvat myös  

katoskäyttöön.

Mitat
Leveys: 15 metriä

Kehäjako: 3 metriä

Sivuseinän korkeus: 5 tai 6 metriä

Ovi:  vakiona kaksiosainen liukuovi,  

oviaukko 4 x 4 metriä (L x K),  

kysy myös muita vaihtoehtoja.

Mitat
Leveys: 20 metriä

Kehäjako: 3 metriä

Sivuseinän korkeus: 5 tai 6 metriä

Ovi:  vakiona kaksiosainen liukuovi,  

oviaukko 4 x 4 metriä (L x K),  

kysy myös muita vaihtoehtoja.

• VUOKRAUS  

• MYYNTI 

• LEASING

20 m
Enemmän tilaa työskentelyyn

20 metrin hallimme nostaa suuruusluokkaa. Yh-

distämällä siihen lisätarvikkeitamme saat toimin-

nallesi parhaat puitteet ympäri vuoden.

Halli sopii erinomaisesti liitettäväksi olemassa 

oleviin rakennuksiin.

Eristetty 20 metrin halli toimii täydellisesti kuiva-

varastona, lämminvarastona tai irtotavarahallina. 

Osaava henkilöstömme toimittaa ja pystyttää hal-

lin. Tavallisesti halli ankkuroidaan maahan kiiloilla. 

Se voidaan kuitenkin hyvin pystyttää myös valmiin 

betonielementin tai paikalla valettavan betonisok-

kelin päälle.

• VUOKRAUS  

• MYYNTI 

• LEASING



Eristepeite suojaa sekä melulta 

että kylmältä. Sitä käytetään beto-

nivalujen peittämiseen, rakennus-

työmaan koneiden suojaamiseen 

ja peittämiseen sekä väliaikaisten 

työpisteiden maan ja seinien 

eristeinä.

Myytävät tuotteet

Raskaspeite
4 x 6, 5 x 8, 6 x 10 & 

 8 x 12 metriä

Väri:  vihreänharmaa 

650 g/m2 PVC

(kierrätetty)

Suojapeite LITE
Sininen: 4 x 6, 5 x 7,  

6 x 8 & 7 x 10 metriä

Valkoinen: 10 x 12 &  

10 x 20 metriä

250 g/m2 PE

Raskas suojapeite on yhtä 

korkealaatuinen kuin vuokra-

peitteemme. Kokovaihtoehtoja 

on neljä, mutta omien toiveiden 

mukaiset muut koot ja värit ovat 

mahdollisia erikoistilauksena.

Lujapeite on valmistettu  

polypropeenista. Sen repäisylujuus 

ja kulutuksen kesto ovat yhtä hyvät 

kuin 700 gramman PVC-peitteellä, 

mutta se painaa puolet vähemmän. 

Peite on 100 % kierrätettävä ja laji-

tellaan poltettavaan jätteeseen.

250 g/m2 Polyeteenipeite 

on laadukas ja noin 2-3 kertaa 

lujempi kuin vähittäiskaupassa 

tavallisesti tarjottavat kevytpeit-

teet. Tämä peite sopii erin-

omaisesti yksinkertaisiin töihin 

sekä kaikenlaiseen tilapäiseen 

peittämiseen. 

Vuokrattavat tuotteet

Jaakko Suorsa

Myyntipäällikkö 

Peitteet ja hallit

+358 9 8491 5506

jaakko.suorsa@lainapeite.fi

Juha Halme

Tilaukset, toimitukset ja  

peitteiden saatavuus

+358 9 8491 5526

juha.halme@lainapeite.fi

Niklas Helminen

Liiketoimintajohtaja / Operativ chef

+358 9 8491 5508

niklas.helminen@lainapeite.fi

Eristepeite
3 x 5 metriä, 7 mm

Lämmönjohtokerroin 

0,07

Väri:  sininen

Paino:  25 kg

Suojapeitteet kestävät rasitusta, 

kovaa käyttöä ja säilyvät joustavina 

kylmälläkin säällä. Ne valmistetaan 

joustavasta ja vettähylkivästä materi-

aalista. Peitteissä on köydet sekä purje-

renkaat, joiden avulla pressut saadaan 

kiinnitettyä lujasti paikoilleen.

Vuokrapeite
5 x 7 & 6 x 9 metriä

Väri:  vihreä

(Punainen, palosuojattu, 

6x9 metriä)

680 g/m2  PVC

Yhteystiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN  

VALINTA!

100 % KIERRÄTETTÄVÄ

www.lainapeite.fi • mail@lainapeite.fi

Roudansulatuspeite on  

tehokas ratkaisu lämmitykseen ja 

sulatukseen rakennus- ja maan- 

rakennustöissä, maanviljelyssä ja 

monissa muissa käyttötarkoi- 

tuksissa. 

Roudansulatus- 

peite
1 x 3 metriä, 1000 w

Väri: keltainen

IP67-luokitus

Paino: 16 kg

Lujapeite
4 x 6, 5 x 8,  

6 x 10, 8 x 12  

& 10 x 15 metriä

Väri: valkoinen

350 g/m2 PP

Lainapeite Oy

Asiakaspalvelu ja laskutus

+358 10 809 900

mail@lainapeite.fi


