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BEST-HALL COVERS EVERYTHING!

Best-Hall is marktleider op vlak van staalskeletbouw, 
voorzien van een dubbel gewapend PVC-dichtings-
membraan.

Meer dan 30 jaar ervaring en ruim 3000 gerealiseerde 
bedrijfsgebouwen over de hele wereld verder, zijn we in 
zowat alle Europese landen en wereldwijd goed 
ingeburgerd.  

Best-Hall staat synoniem voor duurzaamheid, 
hoogstaande kwaliteit en uitgesproken maatwerk en biedt 
haar cliënteel een compleet gamma aan services: verkoop, 
engineering, fabricatie, installatie en oplevering.

UNIEK FUNDERINGSSYSTEEM
 - Kostenbesparend
 - Sterk
 - Snel

ONGEKENDE FLEXIBILITEIT
- Snel te bouwen
- Eenvoudig te herlocaliseren
- Flexibel aan te passen

PRODUCTIEGEBOUWEN
Best-Hall gebouwen kunnen uitgerust             
worden met:
- Keermuren
- Transportbanden
- Rolbruggen

Wenst u meer informatie of een offerte 
op maat?  Contacteer onze adviseur!

Tel.:+32 (0)470/69.29.99 

info@besthall.be

www.besthall.be

Covers everything

BEST-HALL IS NR.1 IN FLEXIBELE BEDRIJFSGEBOUWEN

Zoekt u een opslag- of productieruimte opdat uw onderne-
ming beter kan werken in een continu veranderende wereld?
Best-Hall biedt u vrije overspanningen tot 100 meter aan!

Best-Hall is tevens uw ideale partner voor de bouw van 
havenmagazijnen, vliegtuigloodsen, sporthallen...

 >>> UW VOORDELEN?

Uiterst korte bouwtijd
Op 2 weken tijd wordt een volledig afgewerkt gebouw van 
1.000 m² gerealiseerd.

Lage kostprijs/m²
Het unieke concept laat toe met een minimum aan investe-
ringen een maximale overdekte bedrijfsruimte te creëren.
Is een aankoop momenteel uit den boze?
Best-Hall garandeert u uitzonderlijk voordelige huurvoor-
waarden.

Geen funderingen 
Mede dankzij de gepatenteerde Best-Hall verankerings-
techniek wordt het gebouw overwegend opgetrokken op 
een bestaande verharding.

Enorme overspanningen
Vrije overspanningen tot 100 meter waarborgen een 
ongekende mobiliteit en flexibiliteit! 

Brandveilig
Het Best-Hall concept staat garant voor een reductie van de 
te nemen voorzieningen inzake brandveiligheid. 
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Veel daglicht 
Het waterdichte membraan is lichtdoorlatend, wat dan 
weer een aanzienlijke besparing op uw energiefactuur 
oplevert.

Duurzaam
Over een solide staalstructuur wordt een hoogkwalitatief 
dubbel gewapend PVC-membraan geplaatst. Deze cover 
heeft een levensduur van minstens 25 jaar!

Personalisatie 
Elk Best-Hall project is een uniek project. U bepaalt de 
plaatsing van deuren en poorten en de locatie en vermel-
ding van uw bedrijfsnaam of logo.

Mobiliteit
Een Best-Hall laat zich probleemloos demonteren en kan 
perfect op een andere locatie worden heropgebouwd.

Best-Hall staat synoniem voor duurzaamheid, 
hoogstaande kwaliteit en uitgesproken 
maatwerk en biedt haar cliënteel een 
compleet gamma aan services: verkoop, 
engineering, fabricatie, installatie en 
oplevering.

Best-Hall Benelux - erkend ISO-9001 leverancier
Meer dan 30 jaar ervaring en ruim 3000 gerealiseerde 
bedrijfsgebouwen over de hele wereld verder, zijn we 
ondertussen in zowat alle Europese landen en 
wereldwijd goed ingeburgerd.

Best-Hall is marktleider op het vlak van 
staalskeletbouw, voorzien van een 
dubbel gewapend PVC-dichtingsmembraan.

Covers everything

Industriepark-West 75   B-9100 Sint-Niklaas   Tel +32 470 69 29 99   info@besthall.be   info@besthall.nl   www.besthall.com
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Prijs-kwaliteitverhouding
Voor elk budget een oplossing.  Contacteer één van onze 
adviseurs en bespreek met hem uw intenties en mogelijk-
heden.

Totaalprojecten
Van poorten tot ventilatie en ontvochtiging, van verwarming 
en isolatie tot verlichting, Best-Hall is het perfecte visite-
kaartje voor totaalprojecten op uw maat!

OP- EN OVERSLAG
- Bulkproducten
- Hout
- Metalen
- Kunststoffen

GEBOUWEN
VOOR AFVALVERWERKING
- Voorkomen visuele hinder
- Beperken eventuele geuroverlast
- Zijn inzetbaar voor alle recyclageactiviteiten

Interessantehuurvoorwaarden!


