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NY GENERATION DUOL AIRDOME

Sporthallar

☻FOTBOLL ☻BANDY
☻TENNIS ☻ISHOCKEY
☻HANDBOLL ☻SIMNING
☻GOLF ☻GYMNASTIK
☻BADMINTON
☻FRIIDROTT
☻VATTENPOLO
☻FLERFUNKTIONSHALL

 Alternativ – Entrédörr – Handikappdörr
- Inkörsport









Nödutgång
Huvuddörr – roterande dörr
Värme- och ventilationssystem
Nödaggregat
Ringmur – infästningssystem
Värmeåtervinningssystem
Belysning

Komplett leverans från Duol
som anpassas enligt kundens önskemål.

Duol Airdome Sporthallar:
☻ Min. 40 års livslängd
☻ UNIK atmosfär med
ljusinsläpp på dagtid
☻ UNIK konstruktion och teknik
☻ Automatiskt värmeoch ventilationssystem
☻ Takhöjd från 10 till 30 meter,
beroende på hallens storlek

REVOLUTIONERANDE NYHET: NY GENERATION DUOL AIRDOME SPORTHALLAR

Tack vare låga investeringskostnader kan sporthallen bli verklighet idag!
Ny generation Duol Airdome Sporthallar
från ScandiHall

Den nya generationen Duol Airdome Sporthallar
har mycket hög kvalitet och en livslängd på minst
40 år. Hallarna har en unik atmosfär med ljusinsläpp
på dagtid och belysning enligt kundens önskemål
på kvällstid. Snabb leverans, hög kvalitet och låga
investeringskostnader gör att allt fler sportklubbar
och kommuner i Skandinavien väljer Duol Airdome
Sporthallar.
Hallarna levereras komplett från Duol i olika storlekar
som är anpassade för de flesta idrottsgrenarna. De
kan även levereras som flerfunktionshallar. I det utförandet kan hallen, vid sidan av olika sportaktiviteter,
användas till bl.a. konserter, seminarier och mässor.
Detta ger klubbarna möjlighet till ökade intäkter.

Låga driftskostnader

Mycket låga drift- och underhållskostnader gör
Duol Airdome Sporthallarna från ScandiHall till
en lönsam investering. Säkerheten är mycket
hög och själva hallen tillverkas i material som
inte är brännbara. Hallen levereras med ett unikt
dubbelt membran/duk som isolerar mycket väl
även under extrema väderförhållanden. Det unika
automatiska värme- och ventilationssystemet
fördelar värme och frisk luft jämnt i hallen samtidigt
som värmen återvinns. Det ger idrottsutövarna
optimala träningsförhållanden och sänker
uppvärmningskostnaderna betydligt.

Säsongsbetonad eller permanent sporthall?
Hos oss kan du välja om du vill bygga en
permanent hall eller en säsongsbetonad hall.

Tennishallar, fotbollshallar, friidrottshallar och
simhallar är några av halltyperna som kan
levereras som säsongsbetonade hallar.

☻ Ofta lägre driftskostnader jämfört
med andra typer av hallar,
stålkonstruktion m.m.
☻ Låga investeringskostnader ca
en femtedel, beroende på
hallens storlek
☻ Skräddarsys efter behov, t.ex.
efter antal publikplatser m.m.

Duol Airdome Sporthallar är enkla att montera/
demontera och kan därmed flyttas vid behov.

☻ Alla storlekar kan anpassas efter
kundens önskemål

Sprid kostnaderna över flera år

☻ Kan levereras med tilläggsfunktioner som serviceanläggning
m.m. enligt kundens önskemål

Duol Airdome Sporthall är med sin unika livslängd
godkänd för leasing/uthyrning från 5 till 20 år. Det
ger fasta förutsägbara utgifter och efter leasingperioden äger man hallen själv.

☻ Snabb leverans
- ca fyra månader från
beställning till färdig hall
☻ Kan enkelt tas ned/sättas upp

ScandiHall – en internationell leverantör
ScandiHall är ett modernt och flexibelt företag med representation i de flesta nordiska länderna. ScandiHall är officiell leverantör av sporthallar till Bandyförbundet i Sverige.
Vi är marknadens ledande leverantör av sporthallar och
GreenSet-tennisunderlag och är godkänd leverantör av
Quality Team hos Norges, Sveriges och Danmarks
tennisförbund. ScandiHall fokuserar på att bygga upp
goda relationer samt på att hitta optimala lösningar för
våra kunder.
Tillsammans med Duol har ScandiHall stor kompetens inom
idrott och leveranser av kompletta sporthallar. Hallarna
lämpar sig mycket väl för nordiska förhållanden, eftersom
de under många årtionden varit monterade i extrema
vind-, köld- och snöförhållanden i t.ex. Ryssland. ScandiHall
är en totalleverantör och åtar sig allt arbete från
projektering till färdigställande. Våra kunder har därmed
bara en partner att förhålla sig till under hela processen.
Komplett leverans
☻ Nyckelfärdig från fabrik, komplett idrottshall, 		
färdigmonterad
☻ Belysning
☻ Värme och ventilation
☻ Serviceavtal kan tecknas
Utseendet kan anpassas enligt kundens önskemål
Trygg handel
☻ Produktet är ordentligt utprovad och har funnits på
marknaden mellan 30 och 40 år
☻ Garanti enligt gällande köplag
☻ Min. 40 års livslängd på membran/duk
☻ Komplett leverans och projektering
☻ Snö- och vindbelastning i enlighet med nordiska 		
förhållanden
☻ Totalentreprenad kan avtalas
☻ Alla leveranser sker i enlighet med EU-standard och
nordiska krav

Officiell leverantör för:
ScandiHall as – huvudkontor Norge
Po. Box 404, Brakerøya
N-3002 Drammen
Tfn +47 32 26 35 00 Fax +47 32 26 35 01
E-post: post@scandihall.no
www.scandihall.no

ScandiHall as – Sverige
Tfn +46 735 66 9100
www.scandihall.se
ScandiHall as – Danmark
Tfn +45 23 70 35 90
www.scandihall.dk

www.scandihall.se

Tillverkare av Duol Airdome Sporthallar:

www.duol.si

