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Henkilöovikatos

Henkilöovikatos sisäänkäynnin 
yläpuolella ohjaa vettä ja 
lunta pois oviaukoilta ja näin 
ollen edistää jalankulkijan 
turvallisuutta.

Ilmakuivaaja

Ilmankuivaajalla hallin sisäilman 
kosteus saadaan pidettyä 
esimerkiksi puutavaralle tai 
teräskomponenteille sopivalla 
tasolla ilman, että hallia tarvitsee 
eristää tai lämmittää.

Ikkunat

Ikkunat voivat 
yksinkertaisimmillaan olla PVC-
muovia. Yleisimmin käytössä 
on alumiinirunkoinen ikkuna, 
joskin katteen valon läpäisevyys 
vähentää ikkunoiden tarvetta.



Kuljettimet

Kuljettimien paino huomioidaan 
rungon mitoituksessa ja ne 
voidaan integroida suoraan 
runkoon.

Lämpöeristys

Kangaskatteinen halli voidaan 
eristää puolilämpimäksi 
tai lämpimäksi tilaksi. 
Lämmitysmuodoksi 
voidaan valita mikä 
tahansa kaukolämmöstä 
sähkölämmitykseen. 
Eristys vaatii aina sisäkatteen.

Kuormaustilat

Kuormaussillat, -tiivisteet ja -tilat 
voidaan integroida halliin, kuten 
normaalit nosto-ovet.



LED-valaistus

Hallin teräsrakenteeseen 
kiinnitettävillä LED-valaisimilla 
halli voidaan valaista niin 
kirkkaaksi kuin tarpeen. 

Logot ja kuviointi

Katekangas on mahdollista 
hyödyntää, vaikka koko pinta-
alaltaan painatuksille. Vakiovärien 
lisäksi kankaiden värit voidaan 
valita brändivärien tai vaikka 
vieressä olevien muiden 
rakennusten mukaan minkä 
väriseksi tahansa.

Lumieste

Lumieste katolla pysäyttää, tai 
vähintäänkin hidastaa lumen 
putoamista katolta. 



Lumihidastin

Lumihidastin räystäällä pysäyttää 
katolta valuvan lumen ja pudottaa 
sen suoraan hallin seinän viereen

Lumiohjari

Lumiohjari katolla ohjaa lumet 
pois esimerkiksi oven kohdalla. 

Nosturirata

Nosturiratojen paino 
huomioidaan rungon 
mitoituksessa ja konsolit 
sekä palkit voidaan sisällyttää 
toimitukseen. 



Ovikatos liuku-, 
nosto- tai rullaovelle

Ovikatokset myös suurempien 
sisäänkäyntien yläpuolella 
edistävät työturvallisuutta 
ohjaamalla lunta ja sadevettä 
pois oviaukoilta.

Päätykatos

Hallin päätyjen sijainti voidaan 
toteuttaa niin, että ovien eteen 
syntyy katos. Päätykatokset 
voivat toimia lisäsuojana sekä 
tuotteille että raaka-aineille.        

Ovet ja oviaukot

Tyypillisesti Best-halli varus-
tetaan liukuovilla, mutta halliin 
voidaan asentaa tarvittaessa, 
vaikkapa nosto- tai rullaovia. Len-
tokonehalleihin on puolestaan 
saatavilla koko päädyn levyisiä 
erikoisoviratkaisuja. 



Räystäät

Räystäät suojaavat 
seinäkankaita ja pidentävät 
hallin käyttöikää sekä vähentävät 
puhdistamistarvetta. Räystäät 
antavat myös ilmettä hallille.  

Sadevesijärjestelmä

Ränneillä ja syöksyillä sadevedet 
ohjataan hallitusti hallin katolta 
viemäriin tai kauemmas hallin 
seinustalta.

Seinäpellitys 

Seinät voidaan tarvittaessa 
pellittää asiakkaan haluamaan 
korkeuteen. Materiaalina 
käytetään Ruukin vakiopeltiä 
vakioväreissä.



Sivukatos

Hallin toiselle tai molemmille 
pitkille sivuille voidaan asentaa 
myös sivukatokset. Ne toimivat 
lisäsuojana tuotteille tai raaka-
aineille, joita voidaan varastoida 
ulkona.

Suojakaide 
ja törmäyssuoja

 
Suojakaide voidaan 
asentaa suojaaman hallia ja 
törmäyssuojat ovenpieliä.

Sisäkate

Halliin on mahdollista asentaa 
sisäkate, joka suojaa runkoa 
esim. syövyttäviltä materiaaleilta. 
Sisäkate estää myös kondenssia.  



Suojaseinät

Suojaseinät toimivat tukena 
erilaisille irtomateriaaleille. 
Suojaseiniä voidaan tehdä 
puusta tai käyttää valmiita 
betoniseinäelementtejä. 
Suojaseinät voivat toimia myös 
tilanjakajina.

Väliseinät

Iso hallitila voidaan jakaa 
kätevästi pienemmiksi alueiksi 
PVC-seinäratkaisuilla tai 
verkoilla, runko tehdään 
teräksestä.

Yhdyskäytävä

Yhdyskäytävällä voidaan yhdistää 
halli toiseen rakennukseen. 
Se tuo lisämukavuutta 
talvikuukausina sekä helpottaa 
liikkumista että tavaran siirtoa 
varastojen välillä.


