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NY GENERATION DUOL AIRDOME

Sportshaller

☻FODBOLD ☻BANDY
☻TENNIS ☻ISHOCKEY
☻HÅNDBOLD ☻GOLF
☻SVØMNING ☻TURN
☻BADMINTON
☻FRI IDRÆT
☻VANDPOLO
☻MULTIHAL

 Alternativ - Entredør - Handicapdør
- Køreport









Nødudgang
Hoveddør - roterende dør
Varme- og ventilationssystem
Nødaggregat
Ringmur - indfæstningssystem
Varmegenindvindingssystem
Belysning

Komplet leverance fra Duol
tilpasset kundens ønske.

Duol Airdome Sportshaller:
☻ Min. 40 års levetid
☻ UNIK atmosfære med
lysgennenstrømning i dagstid
☻ UNIK konstruktion og teknik
☻ Automatisk varme
og ventilationssystem
☻ Taghøjde fra 10 til 30 meter,
afhængigt af hallens størrelse

REVOLUTIONERENDE NYHED: NY GENERATION DUOL AIRDOME SPORTSHALLER

Med lave investeringsomkostninger kan sportshallen blive en realitet i dag!
Ny generation Duol Airdome Sportshaller
fra ScandiHall

Den nye generation Duol Airdome Sportshaller
har meget høj kvalitet og en levetid på mindst
40 år. Hallerne har en unik atmosfære med
lysgennemstrømning i dagstid og belysning efter
kundens ønske om aftenen. Hurtig levering, høj
kvalitet og lave investeringsudgifter gør, at flere og
flere sportsklubber og kommuner i Skandinavien
vælger Duol Airdome Sportshaller.
Hallerne leveres komplette fra Duol i forskellige
størrelser, tilpasset de fleste idrætsgrene. Den kan
også leveres som multihal, hvor man udover de
forskellige sportslige aktiviteter også kan bruge
hallen til koncerter, seminarer, messer mm. Dette
giver klubberne mulighed for ekstra indtægter.

Lave driftsomkostninger

Meget lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
gør Duol Airdome Sportshallerne fra ScandiHall til
en lønsom investering. Sikkerheden er meget høj,
og selve hallen er produceret i et ikke brændbart
materiale. Hallerne leveres med en unik dobbelt
membran/dug, som giver meget god isolation
selv under ekstreme vejrforhold. Det unikke
automatiske varme- og ventilationssystem fordeler
varme og frisk luft jævnt i hallen, samtidig med at
varmen genindvindes. Dette giver idrætsudøverne
maksimale træningsforhold og reducerer
opvarmningsudgifterne betragteligt.

Sæsonbetonet eller permanent sportshal?
Hos os kan du vælge, om du ønsker at opstille en
permanent hal eller en sæsonbetonet hal.

Tennishaller, fodboldhaller, fri idrætshaller og
svømmehaller er nogle af de haltyper, der kan
leveres som sæsonbetonede haller.
Duol Airdome Sportshaller er enkle at montere/
demontere og kan derfor også flyttes ved behov.

Spred omkostningerne over flere år

Duol Airdome Sportshaller er med deres unikke
levetid godkendt til leasing/leje fra 5 til 20 år.
Dette giver faste forudsigelige udgifter, og efter
leasingperioden ejer man selv hallen.

☻ I mange tilfælde, lavere
driftsomkostninger sammenlignet
med andre typer af haller,
stålkonstruktion m.m.
☻ Lave investeringsomkostninger
ca. 1/5 del, afhængig af
hallens størrelse
☻ Skræddersys efter behov, f. eks
efter antal publikumspladser
m.m.
☻ Alle størrelser kan tilpasses
kundens ønsker
☻ Kan leveres med
tillægsfunktioner som
serviceanlæg m.m. efter
kundens ønske
☻ Hurtig levering
- ca fire måneder fra
bestilling til færdig hal
☻ Kan let tages ned / op

ScandiHall – en international leverandør
ScandiHall er et moderne og fleksibelt selskab med
afdelinger i de fleste nordiske lande. ScandiHall er officiel
leverandør af sportshaller til Bandyforbundet i Sverige.
Vi er markedets førende leverandør af sportshaller og
GreenSet tennisunderlag og er godkendt leverandør
af Quality Team hos Norges, Sveriges og Danmarks
Tennisforbund. ScandiHall sætter fokus på at opbygge
gode relationer og at finde optimale løsninger til vore
kunder.
Sammen med Duol har ScandiHall stor kompetence inden
for idræt og leverancer af komplette sportshaller. Hallerne
er meget velegnede til nordiske forhold, da de i flere årtier
er blevet monteret under ekstreme vind-, kulde- og sneforhold i f. eks Rusland. ScandiHall er en totalleverandør og
tager sig af alt fra projektering til færdigopførelse. Derved
får vore kunder kun et led at forholde sig til gennem hele
processen.
Komplet leverance
☻ Nøglefærdig fra fabrik, komplet idrætshal,
færdig monteret
☻ Belysning
☻ Varme og ventilation
☻ Serviceaftale kan tegnes
Æstetik kan tilpasses kundens ønsker
Tryg handel
☻ Produktet er godt gennemprøvet og har været på
markedet mellem 30 og 40 år
☻ Garanti i henhold til gældende købelov
☻ Min. 40 års levetid på membran/dug
☻ Komplet leverance og projektering
☻ Sne- og vindbelastning i henhold til nordiske forhold
☻ Totalentreprise kan aftales
☻ Alle leverancer sker i henhold til EU standard og de
nordiske krav

Officiel leverandør til:
ScandiHall as – Hovedkontor Norge
Po. Box 404, Brakerøya
N-3002 Drammen
Tlf. +47 32 26 35 00 Fax +47 32 26 35 01
E-mail: post@scandihall.no
www.scandihall.no

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

www.scandihall.dk

Produsent Duol Airdome Sportshaller:

www.duol.si

