LR Stålbyggnader
Stålhallar för alla era behov

TEKNISK BESKRIVNING
KONSTRUKTION

LJUSINSLÄPP/FÖNSTER

BREDD

VÄGGBEKLÄDNAD

Enligt byggnadsreglerna.

Enligt önskemål.

Från 10 m.

Galvaniserad och lackerad TRP-plåt i valfri profil
och färg.

LÄNGD
Valfri.

TAKFOT/GAVELSPRÅNG

I olika standardutförande.

VÄGGHÖJD

Efter önskemål.

PORTAR

TAKLUTNING
Valfri.

STÅLSTOMME

Fribärande tvåledsbåge alternativt fackverk och
pelare med påsvetsade öron för takåsar och vägg
reglar. Allt stål levereras målningsbehandlat. Stål
stommarna är svensktillverkade och CE-märkta
enligt EN 1090-1, Europastandarden för bygg
produkter av stål.

TAKÅSAR OCH VÄGGREGLAR

Fingerskarvat konstruktionsvirke alternativt lätt
balk.

TAKBEKLÄDNAD

Galvaniserad och lackerad TRP-plåt i valfri profil
och färg. Med eller utan kondensskydd.

ALTERNATIVA TAKBEKLÄDNADER

Isolerat papptak eller fibercementplattor.

Vik-takskjutportar i isolerat alternativt oisolerat
utförande. Förses med glasurtag och gångdörr
efter önskemål. Skjutportar med ram av RHS-profil
komplett med rullportsbeslag, styrskenor, styr
byglar och handtag.
Beklädning i valfri standardfärg.

HÄNGRÄNNOR/STUPRÖR
Plåtisol eller likvärdigt.

GRUNDLÄGGNING

Prefabricerad plintgrund, platsgjuten plintgrund
eller kantförstyvad platta efter önskemål.

RITNINGAR/BESKRIVNINGAR

Erforderliga ritningar och beskrivningar för levere
rat material.

ÖVRIGT

Alternativa utföranden kan fås enl. beställarens
önskemål.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

TAKSTOLSFORMER
SADELFACKVERK

RAKT FACKVERK

OMVÄNT SADELFACKVERK

TVÅLEDSBÅGE

LR-SYSTEM AB
LR SYSTEM är ett privatägt företag beläget
i Ljungby
hed som förutom stålhallar och ut
gödslingar även tillverkar hydraulcylindrar. All
tillverkning sker i Ljungbyhed, men vi har återför
säljare i hela landet.

Företaget grundades redan 1910, då man mest
tillverkade höhissar. På 50-talet startade man
produktionen av utgödslingsanordningar och 20
år senare började man även tillverka hydraul
cylindrar.

Våra stommar och takstolar i stål är svensk
tillverkade och CE-märkta enl. EN 1090-1, Europastandarden för byggprodukter av stål.
Vill du veta mer om våra stålbyggnader, ut
gödslingar eller hydraulcylindrar så kontakta oss
på LR System så berättar vi mer om hur vi kan
hjälpa dig.

Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
Fax:
E-post:
Hemsida:

Box 59, 264 03 Ljungbyhed
Klostergatan 5, 264 51 Ljungbyhed
0435-44 07 60
0435-44 03 97
info@lr-system.se
www.lr-system.se
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1980 började vi även tillverka stålstommar till
byggnader, vilket idag har växt till att bli vår största
produkt. Våra fribärande tvåledsbågar alternativt
pelare och fackverk levereras i allt från enbart
stommen till färdig byggnad med eller utan
grundläggning. Byggnaderna är skräddarsydda
för de mest skiftande behov och önskemål, och
används bl.a som kontor, maskinhallar, butiker,
utställning, djurstallar, ridhus, lager och idrotts
anläggningar.

